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Nowy Passat z IQ DRIVE.
Zapewnia wsparcie 
i korzyści do 18 000 zł.

Oferta specjalna dla lekarzy

Autoryzowany Dealer Autohaus Otto
Piasecka 16, 21-040 Świdnik, tel. 81 469 77 00, biuro@ottoag.pl

Rewolucyjne rozwiązania
Reflektory IQ Light
System Travel Assist
Zachwycający wygląd

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu łączonym od 5,1 l/100 km  
do 9,1 l/100 km, emisja CO2 od 134 g/km do 206 g/km. 

Poznaj nowego Passata

Poznaj Subaru z bezpiecznej strony: bezpieczne.subaru.pl
Pełna lista autoryzowanych salonów sprzedaży znajduje się na stronie: subaru.pl

FORESTER.SUBARU.PL

STAŁY NAPĘD WSZYSTKICH KÓŁ SYMMETRICAL AWD
SILNIK SUBARU BOXER
SYSTEM WSPOMAGANIA KIEROWCY EYESIGHT™
SUBARU GLOBAL PLATFORM

NOWY FORESTER
ESENCJA BEZPIECZEŃSTWA
NAJLEPSZY W KLASIE 2019 (SMALL OFF-ROAD/MPV)
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To będą bardzo wyjątkowe Święta Wielkanocne,  
bez rodzinnych spotkań i bez celebracji obrzędów.  

Ale niech niezwykłość tego czasu przyniesie nam nadzieję  
i da siłę w pokonywaniu trudności.

Życzmy sobie zdrowia, bądźmy dla siebie czuli i życzliwi.  
Niech nie opuszcza nas optymizm,  

który pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość

Wszystkim Lekarzom i Lekarzom Dentystom,  
ich Rodzinom i Bliskim, także wszystkim pracownikom LIL 

Naszym Przyjaciołom i Czytelnikom Medicusa 

życzą Prezes i Prezydium LIL 
oraz Redakcja Medicusa 
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Obradom Okręgowej Rady Lekar-
skiej w dniu 11 marca 2020 r. przewod-
niczył Leszek	Buk, prezes Lubelskiej 
Izby Lekarskiej. Ze względu na sytuację 
epidemiologiczną w regionie i w kra-
ju, a także niewydolność organizacyj-
ną i administracyjną ochrony zdrowia, 
delegatury i komisje problemowe ORL 
pracowały w ograniczonym zakresie.
Delegatura	Biała	Podlaska – Cze-

sław Sudewicz otrzymał od papieża 
Franciszka wysokie odznaczenie Stoli-
cy Apostolskiej – medal „Pro Ecclesia 
et Pontifice”. W dniu 15.02.2020 r. od-
był się Bal Lekarzy i Prawników, w któ-
rym wzięło udział 50 par.
Delegatura	Lublin – przyjęto ofertę 

firmy „Klima Bud” na dostawę i mon-
taż instalacji wentylacyjnej dla pomiesz-
czeń kuchni Klubu Lekarza, w budyn-
ku LIL. Prezes Leszek Buk brał udział 
w posiedzeniu stałego zespołu robocze-
go oraz w posiedzeniu plenarnym Wo-
jewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 
Województwa Lubelskiego.

Komisja	Socjalno‑Bytowa – w okre-
sie sprawozdawczym wypłacono 8 świad-
czeń z tytułu urodzenia dziecka w rodzi-
nie lekarskiej oraz 6 świadczeń pośmiert-
nych z powodu zgonu lekarza.
Komisja	Kultury – w Klubie Glob-

trotera realizowany jest cykl pogadanek 
o ciekawych podróżach naszych kole-
żanek i kolegów, m.in. kol. Mieczysław 
Orzeł opowiedział o swoich wrażeniach 
z podróży do Chin.

Zmiana terminu OZL
Biuro LIL uprzejmie informuje o zmianie terminu  

Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów  
Lubelskiej Izby Lekarskiej.

Termin Zjazdu został przełożony na dzień  
3 czerwca 2020 r., godzina 10.00.

Miejsce obrad:  
Etiuda – Centrum Konferencyjno‑Wystawiennicze,  

ul. Nałęczowska, Szerokie 123 Lublin.

Z obrad ORL – marzec 2020 r. www.oil.lublin.pl

Komunikat
Od 16 marca br. sekretariat biura Lubelskiej Izby Lekarskiej czyn-

ny jest w godz. 10.00‑15.00
Prosimy, aby w najbliższym czasie kontaktować się z sekretaria-

tem biura LIL telefonicznie	pod	numerem	81	536	04	51 oraz w for‑
mie	korespondencyjnej (tradycyjnej lub mailowej na adres: sekre-
tariat@oil.lublin.pl

Z pozostałymi działami biura LIL prosimy kontaktować się telefo-
nicznie oraz w formie korespondencyjnej – numery telefonów i adre-
sy poczty elektronicznej zamieszczone są na stronie LIL oraz w Me-
dicusie (na ostatniej stronie).

Przywrócenie normalnego działania biura zostanie ogłoszone na 
www.oil.lublin.pl.

Leszek	Kubicz		
dyrektor	biura	LIL

Delegatura	 Zamość –	 15 lutego 
2020 roku odbył się Bal Lekarzy i Praw-
ników. Obecnie gorącym tematem są za-
gadnienia związane z rozprzestrzenia-
niem się COVID‑19, w kontekście chro-
nicznego braku w hurtowniach środków 
ochrony osobistej dla pracowników per-
sonelu medycznego.

Informacje z działalności komisji pro-
blemowych ORL przekazali ich prze-
wodniczący.

Lekarzu!  
Aktualizuj swe dane

W związku z obowiązkiem przeprowadzenia wy‑
bo rów w samorządzie lekarskim w 2022 r. zwra-
cam się do koleżanek i kolegów lekarzy i lekarzy 
dentystów z prośbą o zaktualizowanie swoich da-
nych w rejestrze Lubelskiej Izby Lekarskiej. Doty-
czy to głównie miejsca zatrudnienia, które traktu-
jecie państwo jako podstawowe. Informacje te po-
zwolą nam umieścić Państwa nazwiska na właści-
wych listach rejonów wyborczych.

Przewodnicząca  
Okręgowej Komisji Wyborczej LIL 

Maria	Dura
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Lekarz się szczepi – LIL dopłaca

Komisja	Lecznictwa	Otwartego de-
batowała nad problemami opieki palia-
tywnej, związanymi m.in. z brakiem leka-
rzy specjalistów oraz brakiem możliwości 
kształcenia w naszym regionie.
Komisja	Kształcenia	Medycznego 

– ustalono terminy kursów specjalizacyj-
nych w 2020 r. z medycyny ratunkowej, 
zdrowia publicznego i prawa medyczne-
go. Terminy tych szkoleń mogą być za-
grożone w związku z istniejącą sytuacją 
epidemiologiczną w regionie i w kraju. 
Szczegółowe informacje są okresowo ak-
tualizowane i podawane na stronie inter-
netowej komisji.
Komisja	Wykonywania	 Zawodu 

–	zadania ustawowe komisji realizowane 
były na bieżąco, m.in. w poczet członków 
LIL przyjęto 3 lekarzy i 1 lekarza denty-
stę. Wydano 5 zaświadczeń, związanych 
z procedurą uznania kwalifikacji zawodo-
wych w krajach Unii Europejskiej.
Komisja	 Stomatologiczna –	 zgło-

szono 191 wniosków o zmianę wyceny 
punktu za procedury stomatologiczne. Są 

W zamian zaproponowano nabycie 
działki w Lublinie, przy ul. Nałęczow-
skiej, na której można będzie wybudo-
wać nową siedzibę Lubelskiej Izby Le-
karskiej, z odpowiednim zapleczem biu-
rowym, salą konferencyjną, z dobrym 
dojazdem i obszernym parkingiem. Do 
podjęcia odpowiednich decyzji upoważ-
niony jest Okręgowy Zjazd Lekarzy.

(jj)

Z obrad ORL – marzec 2020 r. www.oil.lublin.pl

duże problemy z zaopatrzeniem w środ-
ki higieniczno‑sanitarne gabinetów sto-
matologicznych, w związku z blokowa-
niem możliwości kupna tych materiałów 
przez te placówki.
Komisja	ds.	Seniorów – w związku 

z epidemią wywołaną przez koronawi-
rusa, który jest szczególnie niebezpiecz-
ny dla osób w wieku podeszłym, komisja 
obecnie zawiesiła swoją działalność.
Okręgowa	Rada	Lekarska	 podję‑

ła	jednomyślnie następujące	uchwały:	
1) przyjęto sprawozdanie z działalności 
rady za rok 2019; 2) przyjęto sprawozda-
nie finansowe za rok 2019; 3) w związku 
z istniejącym zagrożeniem epidemiolo-
gicznym, podjęto uchwałę o zmianie ter-
minu obrad Okręgowego Zjazdu Leka-
rzy. Zjazd	ten	ma	się	odbyć	w	nowym	
terminie	w	dniu	3	czerwca.	2020	r. (śro-
da) godz. 10, w Centrum Konferencyj-
nym Etiuda.

Omawiano propozycję rezygnacji 
z dział ki w Nałęczowie, która naraża 
nas na stale rosnące koszty jej obsługi. 

Przypominamy	 o	możliwości	 składania	wniosków	
o	 zwrot	 części	 opłaconej	 kwoty	 za	 szczepienia	w	 ro‑
ku	2020	 zgodnie	 z	uchwałą	ORL	nr	93/2019/8/R	 z	dn.	
4.12.2019	r.

Okręgowa Rada Lekarska podjęła uchwałę o dofinanso-
waniu przez Lubelską Izbę Lekarską swoim członkom szcze-
pień za rok 2020 poprzez zwrot 90% poniesionych kosz-
tów, do łącznej maksymalnej kwoty 200 zł rocznie na jed-
nego członka LIL.

Warunkiem otrzymania zwrotu jest:
– brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich na 

rzecz samorządu lekarskiego,
– złożenie odpowiedniego wniosku wraz z zaświadczeniem 

o szczepieniu w roku 2020 oraz oryginału dokumentu po-
twierdzającego poniesione koszty szczepienia. 

UWAGA!	Obowiązuje	nowy	wzór	wniosku	(dostępny	
na	stronie	internetowej	LIL)	oraz	dwa	załączniki:	ZA‑
ŚWIADCZENIE	z	przeprowadzonego	szczepienia	i	ORY‑
GINAŁ	dokumentu	potwierdzającego	poniesione	koszty	
szczepienia	(paragon, rachunek, faktura)!

Wnioski można składać najpóźniej do 31 stycznia 2021 ro-
ku w biurze Izby w Lublinie lub w biurach delegatur osobiście 
lub za pośrednictwem poczty. Pokój: 304, tel. 81 536 04 79,  
e‑mail: szczepienia@oil.lublin.pl

Szczegóły dotyczące zasad zwro-
tów za szczepienia znajdą Państwo 
w uchwale:
– uchwała nr 93/2019/8/R Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 
4 grudnia 2019 r.

Kadry medyczne i ich płace
25 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Wo-

jewództwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Stałego Zespo-
łu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Woje-
wódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskie-
go. W spotkaniu uczestniczył prezes LIL Leszek	Buk. Dysku-
towano o zabezpieczeniu kadr medycznych jednostek ochrony 
zdrowia województwa lubelskiego, a także o problemie płac 
i realizacji porozumień płacowych. Poruszono temat lekarzy 
i dentystów zarejestrowanych i wykonujących zawód na ob-
szarze LIL. Zarząd Województwa w trakcie posiedzenia repre-
zentował wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski.

aa

Rada Dialogu Społecznego

https://nowa.oil.lublin.pl/pages/szczepienia_2020
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•	Jeśli powiem łodzianka, która poko-
chała Lublin, to chyba się nie pomylę?

– To trochę bardziej skomplikowane 
– jestem lublinianką, bo tu się urodzi-
łam, ale nie miałam nawet 3 lat, kiedy 
rodzice wyprowadzili się do Łodzi. I to 

Medale Lubelskiej Izby Lekarskiej www.oil.lublin.pl

Szkole Inżynierskiej (WSI), dzisiejszej 
politechnice. Nigdy nie wyprowadzili-
śmy się z Lublina, wychowaliśmy tu tro-
je dzieci: Kubę, Magdę i Kasię (mam też 
troje wspaniałych wnuków). Dzisiaj czu-
ję się lublinianką całym sercem.

•	Chociaż niewiele brakowało, 
aby Łódź wygrała, bo chyba nieko-
niecznie wybierała się Pani na sto-
matologię?

– Mieszkałam dosłownie obok 
słynnej łódzkiej filmówki. Wszy-
scy studenci i wykładowcy tej szko-
ły przechodzili pod naszymi okna-
mi. Widywałam Romana Polańskie-
go i jego piękną żonę Barbarę Kwiat-
kowską, która chodziła na niebo-
tycznie wysokich szpilkach; Janusza 
Kondratiuka, Andrzeja Jaroszewicza, 
Sławomira Idziaka. Oczywiście ma-
rzyłam o wydziale aktorskim, ale mój 
Tata miała inne zdanie. Zdecydował, 
że będę stomatologiem. Jakoś się nie 

sprzeciwiłam. Moi trzej starsi bracia byli 
już studentami medycyny… Dzisiaj nie 
zmieniłabym tej decyzji – mój zawód za-
wsze dawał mi wiele satysfakcji. 

•	Niemal całe Pani życie zawodowe 
związane było z naszym miastem.

– I z okolicami. Początkowo praco-
wałam w Miejskiej Przychodni Stoma-
tologicznej, która mieściła się na Starym 
Mieście w budynku Trybunału Koronne-
go. Leczyłam tu dzieci do lat 7. W tam-
tych czasach to było wyzwanie – przede 
wszystkim ze względu na sprzęt, jakim 
dysponowała ówczesna stomatologia. 
Chociaż placówka szczyciła się posia-
daniem specjalistycznego aparatu do ro-
bienia zdjęć RTG zębów. Wtedy jedy-
nym w mieście! Później pracowałam też 
w ośrodkach zdrowia w Bełżycach, Pa-
likijach i Szczuczkach, gdzie byłam kie-
rownikiem. 

•	Należy Pani do wyjątkowo aktyw-
nych członków samorządu lekarskiego. 
To chyba pasja?

– Kiedy 11 lat temu zmarł mąż, a ja by-
łam już na emeryturze, zachęciła mnie do 
uczestnictwa w działalności LIL starsza 
koleżanka, dentystka, dziś już nieżyjąca 

Danuta Buchlińska a także lekarki Kry-
styna Kędziorowa i Barbara Ćwiklińska 
również Andrzej Nowiński. Oczywiście 
od razu związałam się z Komisją Senio-
rów – tu odnalazłam przyjaciół, ale też 
poczułam, że mogę być kimś więcej niż 
tylko uczestniczką naszych spotkań. Mo-
głam zacząć współtworzyć i organizować 
w szerszym stopniu nasze zamierzenia. 
Wszystko wymaga pracy – wycieczki, 
wyjścia do teatru czy kina, organizowa-
nie prelegentów na nasze comiesięczne 
spotkania czwartkowe, to pochłania spo-
ro czasu. Ale ile mam z tego radości! Lu-
dzie garną się, bo niestety znakiem 
naszych czasów jest samotność, 
brak bliskich, a także co tu 
kryć, wielu emerytowanych 
lekarzy i dentystów ma ni-
skie dochody i wspólne wy-
pady to dla nich często jedy-
na szansa, aby spędzić czas 
aktywnie i wśród innych, 
a nie samotnie w domu.

•	Cechuje Panią empatia i ener-
gia – bo przecież działa Pani nie tylko 
wśród seniorów?

– Od zawsze lubiłam być wśród ludzi 
i coś dla nich robić. W LIL udzielam się 
także w Komisji Socjalno‑Bytowej. Na-
prawdę często nie zdajemy sobie spra-
wy, jak wiele osób, naszych Koleżanek 
i Kolegów potrzebuje wsparcia. Bardzo 
też się cieszę z mojej współpracy z Ko-
misją Kultury, gdzie powierzono mi nad-
zorowanie działalności Klubu Globtrote-
ra. Udzielam się też w Fundacji SADow-
nia, gdzie aktywizujemy i integrujemy 
starszych i młodych mieszkańców Sta-
rego Gaju i okolic. Fundacja SADownia 
to organizacja pozarządowa, istniejąca 
od 2014 roku, przyjazna działaniom kul-
turalnym, rekreacyjnym, aktywizującym 
i integrującym. Stworzona dla osób chcą-
cych uczestniczyć w kulturze, pragnących 
wykazywać się własnymi inicjatywami 
i pomysłami. Działamy w Starym Gaju, 
niedaleko uzdrowiska w Nałęczowie. Je-
stem też w Komisji Emerytów i Renci-
stów w Naczelnej Izbie Lekarskiej, peł-
nię tam funkcję sekretarza.

•	Mam wrażenie, że wielu młodych 
mogłoby pozazdrościć Pani aktywno-
ści.

– Życzę wszystkim, aby umieli wyjść 
do ludzi i z nimi się przyjaźnić – to waż-
ne bez względu na wiek. Zapewniam, 
że emerytura to może być najciekawszy 
okres w życiu.

Mam serce dla seniorów
z Elżbietą Kuszewską,  

emerytowaną stomatolog z Komisji ds. Lekarzy Seniorów LIL, 
sekretarz Komisji Emerytów i Rencistów NRL,  

rozmawia Anna Augustowska

z tym miastem byłam bardzo związana. 
Wychowałam się w Łodzi, tu chodziłam 
do szkoły i tu ukończyłam studia. Nie pa-
miętam, aby ktokolwiek z moich bliskich 
w jakiś specjalny sposób wspominał Lu-
blin i chciał tu wracać. W życiu moich ro-
dziców Lublin był tylko pewnym etapem. 
Z dzieciństwa mam jednak ważną lubel-
ską pamiątkę – to moje zdjęcie (jestem na 
nim bobasem), które wykonał nie kto inny 
tylko sam Edward Hartwig! Niestety, by-
łam zbyt mała, aby zapamiętać to spotka-
nie z Mistrzem. Natomiast całkiem nie-
dawno, 3 lata temu, w siedzibie LIL od-
był się wernisaż fotograficzny córki wiel-
kiego fotografa – Ewy Hartwig‑Fijałkow-
skiej, która notabene jest stomatologiem. 
Oczywiście przyniosłam na to spotkanie 
album i pochwaliłam się moim niemow-
lęcym portretem.

•	Czyli powrót do Lublina to… przy-
padek?

– Los potrafi płatać figle. Chyba ni-
gdy nie myślałam, że wrócę do miasta 
moich urodzin. Stało się to po latach. 
Przyjechałam do Lublina już jako doro-
sła osoba, bo mój mąż Kazimierz otrzy-
mał tu pracę. Był inżynierem, który zo-
stał zatrudniony w lubelskiej Wyższej 
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• Kiedy Pan postanowił zostać leka-
rzem?

– W drugiej klasie LO im. ks. A.J. Czar‑
toryskiego w Puławach. To był czas sta-
nu wojennego, gdy wszystko wydawało 
się szare i smutne, my młodzi potrzebo-
waliśmy zmian. To ciekawy zawód, apo-
lityczny. Można pomagać innym. 

• Jakieś lekarskie tradycje w ro-
dzinie? 

– Moi rodzice są nauczyciela-
mi. Chodziłem do klasy mate-

matyczno‑fizycznej. Po ta-
kim profilu wówczas nikt 
nie wybierał się na me-
dycynę, w programie na-
uczania była raptem jed-
na godzina biologii tygo-

dniowo. Dlatego musia-
łem wyrównać poziom. Eg-

zamin wstępny zdałem z do-
brym wynikiem. Studia medycz-

ne to ogrom wiedzy teoretycznej, którą 
trzeba zapamiętać. Myślę, że wtedy mate-
matyczny zmysł, nawyk szukania logicz-
nych powiązań bardzo mi pomógł. 

• Neurochirurgia to trudny obszar me-
dycyny, co szczególnie Pana zajmuje?

– Neuroonkologia i neurochirurgia na-
czyniowa. Przez ostatnich kilka lat sku-
piłem się na badaniach nad chłoniaka-
mi mózgu. Obecnie zajmuję się ponow-
nie glejakami wielopostaciowymi. Ba-
dania prowadzimy razem z prof. Toma-
szem Trojanowskim i prof. Radosławem 
Rolą. Odbywa się to w ramach naszego 
ośrodka z wykorzystaniem nowoczesnej 
metody hipertermii z nanocząsteczkami. 
Zajmuję się też operacjami guzów: mó-
zgu, podstawy czaszki, rdzenia kręgowe-
go. W związku z rozwojem neuroradio-
logii zabiegowej pojawiły się nowocze-
sne endowaskularne metody wyłączania 
z krążenia tętniaków wewnątrzczaszko-
wych, jednak nie wszystkie można leczyć 
tym sposobem. W związku z tym nadal 
klipsuję tętniaki drogą kraniotomii, chy-
ba już jako jeden z niewielu neurochirur-
gów w Polsce i chyba w Europie. 

W celu usunięcia niektórych guzów 
mózgu wykorzystujemy w klinice metodę 

Medale Lubelskiej Izby Lekarskiej www.oil.lublin.pl

znakowania tkanek nowotworowych, któ-
ra pozwala lepiej odróżnić chorą tkankę 
nowotworową od zdrowej w niebieskim 
świetle mikroskopu operacyjnego. Uży-
wa się do tego specjalnego środka identy-
fikacyjnego, który zostaje podany pacjen-
towi 2 godziny przed zabiegiem. 

Neurochirurdzy zajmują się przede 
wszystkim leczeniem dyskopatii szyjnej 

jakości powiększonego obrazu, którą za-
pewnia mikroskop operacyjny, istnieje 
ryzyko uszkodzenia stref elokwentnych 
mózgowia czy nerwów czaszkowych, co 
grozi dramatycznymi powikłaniami z za-
grożeniem życia pacjenta włącznie, nawet 
śródoperacyjnie. 

• Czy na sali operacyjnej zdarzają 
się cuda?

– Zdarzają się sytuacje, które nie za-
wsze potwierdza statystyka. Bywają pa-
cjenci, którzy po operacjach złośliwych 
guzów mózgu żyją wiele lat, znacznie 
dłużej niż przewiduje to medycyna w ta-
kich przypadkach. Operowałem czte-
rotygodniowe dziecko, ze spontanicz-

nym krwawieniem śródmózgo-
wym, z bardzo głębokim uszko-
dzeniem pnia mózgu, spełniające 
kryteria śmierci mózgu, jakie sto-
suje się dla dorosłych. Po wielu ty-
godniach intensywnej terapii i na-
stępnie wielomiesięcznej rehabili-
tacji, dziecko mogło dalej rozwijać 
się. W tej chwili ma 16 lat i nor-
malnie funkcjonuje, mając dys-
kretny niedowład kończyny gór-
nej. Lekarz powinien podejmować 
odważne decyzje, by wykonywać 
rzeczy niestandardowe. Bez trud-
nych i skomplikowanych zabie-
gów postęp w medycynie byłby 
niemożliwy. 

• Co Pan robi, gdy nie operuje 
i nie ma dyżurów?

– Lubię ludzi. Lubię z nimi rozmawiać. 
Z moimi dziećmi najczęściej rozmawiam 
w samochodzie, wożąc je na zajęcia popo-
łudniowe. Marysia i Piotr uczą się w I LO 
im. Staszica, a najstarsza córka Ola roz-
poczęła rezydenturę z radiologii. Na te-
maty medyczne prowadzę ciekawe roz-
mowy także w domu, z żoną Ewą, która 
jest hematologiem. 

Poza tym interesuję się historią, geo-
grafią, kolekcjonuję stare mapy i atla-
sy, niektóre kupowałem na targach sta-
roci za swoje pierwsze lekarskie pensje. 
Zwiedzam świat, lubię mieszkać na wsi… 
3 km od granic Lublina.

czy lędźwiowej. Asystuję młodszym ko-
legom w tego typu operacjach, ale też sam 
chętnie je wykonuję.

• Co może zaskoczyć doświadczone-
go neurochirurga przy stole operacyj-
nym? 

– Medycyna się zmieniła. Doskonała 
diagnostyka i zaawansowana anestezjolo-
gia sprawiają, że chirurg rzadko bywa za-
skoczony tym, co stwierdza śródoperacyj-
nie. Ale nie zawsze można przewidzieć, 
jak będzie przebiegała sama operacja guza 
podstawy czaszki, pnia mózgu czy klip-
sowanie dużego tętniaka. Mimo dobrej 

Lubię ludzi
z Dariuszem Szczepankiem,  

neurochirurgiem z Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej 
w PSK 4 w Lublinie, przewodniczącym Oddziału Lubelskiego 

Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów,  
rozmawia Danuta Matłaszewska 

Dyplom Laur Medyczny przyznano  
Ryszardowi Grzywnie, kardiologowi, 
byłemu kierownikowi oddziału kardiologii 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
im. Wyszyńskiego w Lublinie. 

Rozmowa z laureatem ukaże się w następnym 
numerze Medicusa
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Lublin  
„w czasach zarazy”
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Koronawirus – najważniejsze fakty 
•	 5	lutego.	•	Stan	podwyższonej	gotowości	w	oddziałach	za-

kaźnych	w	kraju.
•	 4	marca.	•	Pierwszy	przypadek	koronawirusa	w	Polsce.	•	

W	Lublinie	i	w	Chełmie	zorganizowano	ćwiczenia	z	udzia-
łem	służb	medycznych	i	mundurowych.	

•	 6	marca.	•	Wojewódzka	Stacja	Sanitarno‑Epidemiologicz-
na	w	Lublinie	rozpoczyna	badania	próbek	pobranych	od	
pacjentów	z	podejrzeniem	koronawirusa.	

•	 10	marca.	•	Pierwszy	przypadek	koronawirusa	w	woje-
wództwie	lubelskim.

•	 11	marca.	•	WHO	ogłasza	pandemię	koronawirusa	CO-
VID‑19.	•	Stan	podwyższonej	gotowości	we	wszyst-
kich	szpitalach	z	oddziałami	zakaźnymi	oraz	dodatkowo	
w	11	szpitalach	w	regionie.

•	 12	marca.	•	Zamknięcie	szkół,	przedszkoli,	wyższych	uczel-
ni	w	całym	kraju.	•	Zmarła	pierwsza	ofiara	koronawirusa	
w	Polsce.	

•	 13	marca.	•	Premier	oficjalnie	ogłosił	stan	zagrożenia	epi-
demicznego.

•	 14	marca.	•	Zmarła	pierwsza	osoba	zakażona	koronawiru-
sem	w	woj.	lubelskiem.	

•	 15	marca.	•	Zamknięcie	granic	dla	cudzoziemców.	•	Polacy	
wracający	do	kraju	muszą	przejść	dwutygodniową	kwaran-
tannę.	

•	 20	marca.	•	Pacjent	zero,	66	letni	mężczyzna	wychodzi	
ze	szpitala	w	Zielonej	Górze	•	Rząd	ogłasza	wprowadzenie	
stanu	epidemii	w	Polsce.
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•	Czego nie wiedzą wirusolodzy o ko-
ronawirusie? 

– Jest wiele niewiadomych, bo to no-
wy wirus. Na przykład, dlaczego jest tak 
bardzo zakaźny, jak dalece jest zmienny, 
czy może mutować? Z punktu widzenia 
klinicznego ważne jest, że obecnie nie 
ma skutecznych leków przeciw korona-
wirusowi i nie ma szczepionki pro-
filaktycznej. 

Chociaż wiele ośrodków i labo-
ratoriów rozpoczęło badania nad ich 
opracowaniem. Jedną z firm jest Mo-
derna z Cambridge, która przygoto-
wała preparat i wysłała go już do Na-
rodowego Instytutu Stanów Zjedno-
czonych, gdzie ma być poddany ba-
daniom, których celem jest opraco-
wanie szczepionki najnowszej ge-
neracji – z wykorzystaniem mRNA. 
Zasada działania takiej szczepionki 
jest prosta. Podczas zakażenia wiru-
sowego, komórki zakażonego orga-
nizmu produkują wirusowe mRNA 
a następnie białka wirusowe. Zna-
jąc sekwencje RNA wirusa, może-
my zsyntetyzować tylko dany frag-
ment mRNA wirusa, który koduje 
białko, przeciw któremu nasz orga-
nizm wytworzy odpowiedź immuno-
logiczną. Jeśli zatem wstrzykniemy 
takie fragmenty mRNA do komórek, zo-
staną one użyte jako matryca do produk-
cji białka wirusowego. W ten sposób nie 
stwarzamy ryzyka zakażenia dla naszego 
organizmu (bo produkujemy jedno biał-
ko, a nie wszystkie białka wirusa), a jed-
nocześnie oszukujemy nasz układ im-
munologiczny, który po wykryciu biał-
ka wirusowego wytworzy przeciwciała. 
W ten sposób uzyskamy odporność choć 
nie będziemy zakażeni. Produkcja takiej 
szczepionki ma być szybsza i tańsza ani-
żeli tradycyjnych szczepionek, ale trzeba 

będzie jeszcze poczekać na ten produkt 
około 1 roku.

•	To długo w sytuacji, gdy dziś mamy 
już tak dużą skalę zakażeń.

– To prawda. Teraz, kiedy rozmawia-
my – połowa marca – WHO ogłosiła stan 
pandemii, w Chinach epidemia zaczyna 

spadnie, bo tego spodziewają się epide-
miolodzy, szczepionka może okazać się 
potrzebna w przyszłości. 

•	Co jeszcze w obecnej sytuacji powin-
niśmy wiedzieć?

– Pacjenci z koronawirusem nie po-
winni trafiać ani do poradni, ani do le-
karza rodzinnego. Są procedury, które to 
wykluczają. Ale może się zdarzyć tak, 
że pacjent nie był za granicą, nie kontak-
tował się z osobami, które przebywały 
w krajach o podwyższonym ryzyku i ma 
objawy grypy. Kiedyś z ciekawości zro-
biliśmy badanie sprawdzające, czy wirus 

grypy eliminuje inne wirusy. Okaza-
ło się, że jednocześnie występowały 
zakażenia innymi wirusami pneumo-
tropowymi. 

Ostatnio czytałam artykuł, gdzie 
Chińczycy opisali przypadek pacjenta 
z ciężkim zapaleniem płuc, u którego 
oprócz koronawirusa metodą RT‑PCR 
wykryto także wirus grypy typu A. 

•	Musimy nauczyć się postępować 
z wirusami. 

– One były i będą. Koronawirusy od 
dawna krążą w środowisku i dotych-
czas były odpowiedzialne za 20‑30% 
tzw. przeziębień. W 2002 roku poja-
wił się wirus SARS, który wywołał 
epidemię, ale on po kilku miesiącach 
zniknął z populacji. W roku 2012 po-
jawił następny koronawirus – MERS. 
I wreszcie pod koniec 2019 r. pojawił 
się nowy – SARS‑‑CoV‑2. Ten wirus 
jest podobny do tych poprzednich, 

stąd też nazwa. Przypomnę jeszcze epide-
mię ospy prawdziwej, którą udało nam się 
wyeliminować. Do tego potrzebna była 
jednak szczepionka i zaszczepienie 95% 
populacji i to przyniosło efekty. Dziś na 
świecie nie ma zachorowań na ospę praw-
dziwą. W chwili obecnej jedyną skutecz-
ną metodą w profilaktyce zakażeń korona-
wirusem są metody profilaktyki nieswo-
istej, czyli izolacja chorych, kwarantan-
na i kordon sanitarny. Dopóki nie będzie 
szczepionki, nie ma innych sposobów na 
opanowanie sytuacji epidemiologicznej. 
Poza tym przypominam, że jest to wirus 
posiadający osłonkę lipidową więc do-
kładne mycie rąk nawet zwykłym my-
dłem w ciepłej wodzie jest wystarczają-
cym zabiegiem higienicznym. I jeszcze 
jedno – wirusy są wrażliwe na czynniki 
atmosferyczne. Uważam, że wyższe tem-
peratury, a może raczej słoneczna pogo-
da (chodzi o działanie promieni UV) spra-
wią, że przestanie on być aktywny – nie 
będzie się namnażał. Być może pojawi 
się w następnym sezonie. 

Postawmy na profilaktykę przez izolację
z prof. Małgorzatą Polz‑Dacewicz,  

kierownikiem Zakładu Wirusologii UM w Lublinie,  
prezes Polskiego Towarzystwa Wirusologicznego,  

rozmawia Danuta Matłaszewska 

wygasać, w Polsce ogłoszono stan zagro-
żenia epidemicznego. Równocześnie ma-
my sezon zwiększonej zapadalności na 
grypę oraz infekcje układu oddechowe-
go wywołane innymi wirusami. Współ-
czynnik śmiertelności przy koronawiru-
sie wynosi 3,4 proc., przy grypie poniżej 
1 proc. Wirusy, które wywołują te choroby 
uaktywniają się w sezonie jesienno‑zimo-
wym. Prawdopodobnie SARS‑Cov‑2 wy-
wołujący chorobę COVID‑19 nie będzie 
mutował, bo ma duży genom i dość prostą 
budowę. W sytuacji gdy zachorowalność 
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•	Trwają największe nie tylko w Pol-
sce ale i w Europie profilaktyczne bada-
nia diagnozujące tętniaki aorty brzusz-
nej. Bierze w nich udział kierowana przez 
Pana klinika. Do finału już blisko?

– Jestem koordynatorem ogólnopol-
skiego programu badań diagnozujących 
tętniaki aorty brzusznej, w ramach które-
go od blisko dwóch lat prowadzimy profi-
laktyczne badania aorty brzusznej, a także 
tętnic biodrowych u osób po 65 roku ży-
cia. To rzeczywiście badania na ogromną 
skalę i nie wiem, czy jeszcze kiedyś zo-
staną w takim rozmiarze powtórzone. Do 
tej pory lubelscy lekarze przebadali po-
nad 2 tysiące osób i do marca br. wykryli 
u nich ponad 70 tętniaków (60 osób z tej 
grupy poddaliśmy operacji).

Program, w ramach którego realizu-
jemy badania, zakłada, że w całej Polsce 
przebadamy 30 tysięcy chorych. Zaanga-
żowane są w niego, obok naszej lubelskiej 
kliniki, także inne ośrodki w kraju – łącz-
nie to ponad 20 placówek. Do końca tego 
roku powinniśmy zbadać jeszcze 10 tysię-
cy pacjentów, stąd nasz apel do Kolegów 
Lekarzy, aby kierowali do nas swoich pa-
cjentów. To naprawdę unikatowa okazja 

brzusznej. Teraz możemy tego uniknąć. 
Badania przesiewowe, które prowadzimy 
to szansa, aby tętniaki zostały wykryte we 
wczesnym etapie, co zmniejsza ryzyko 
powikłań i śmierci. Wyniki akcji pozwo-
lą lekarzom ocenić skalę występowania 
tego schorzenia wśród Polaków.

•	Kto i w jaki sposób powinien zgłosić 
się na badanie?

– Program badań trwa do końca 
2020 roku i skierowany jest do osób po 
65. roku życia z czynnikami ryzyka, ta-
kimi jak np. nadciśnienie, stan po prze-
bytym zawale, podwyższony cholesterol, 
palenie papierosów, obturacyjna choroba 
płuc. Najczęstszą przyczyną tętniaków 
u ludzi młodych jest uraz, u starszych 
– miażdżyca. Chciałbym uwrażliwić le-
karzy, aby mając pacjentów, którzy speł-
niają te kryteria, nie wahali się i zachęcali 
te osoby, żeby zgłaszały się do naszej kli-
niki. Badanie polega na wykonaniu USG 
Doppler jamy brzusznej.

Organizatorzy zachęcają lekarzy, aby kie‑
rowali swoich pacjentów na te badania 
– każda z osób powinna zgłosić się indywi‑
dualnie do sekretariatu Kliniki Chirurgii 
Naczyń przy ul. Staszica 11 w Lublinie. 
Rejestracja telefoniczna 81 534 05 09 od 
poniedziałku do piątku lub poprzez info‑
linię 22 417 13 25. Program będzie reali‑
zowany do końca 2020 roku.

Bezpłatne badania aorty brzusznej www.medicus.lublin.pl

Badaj, aby nie było za późno! 
z prof. Tomaszem Zubilewiczem,  

kierownikiem Kliniki Chirurgii Naczyń i Angiologii SPSK1  
przy ul. Staszica w Lublinie,  

rozmawia Anna Augustowska

na uratowanie wielu ludziom zdrowia, 
a często też i życia.

•	To poważny argument. Czyżby aż ty-
le osób tego wymagało?

– Zawsze mówię, że niezdiagnozowa-
ny tętniak aorty to tykająca bomba. Przede 
wszystkim nie daje dolegliwości, po pro-
stu nie boli i chorzy nie wiedzą o zagro-
żeniu, jakie jest z tym związane. Aż tęt-
niak pęknie. Wtedy ryzyko śmiertelno-
ści sięga od 50 do nawet 70 proc. Nato-
miast gdy wykryjemy go odpowiednio 
wcześnie i zaplanujemy zabieg to dzię-
ki tej operacji chory już po dwóch trzech 
dniach może wrócić do domu. Dodam, że 
operacje wykonywane są technikami ma-
łoinwazyjnymi.

Tętniak aorty brzusznej to poszerze-
nie światła głównej tętnicy jamy brzusz-
nej powyżej 5 cm, występujące zwykle 
po 55 roku życia, 4‑8 razy częściej u męż-
czyzn niż u kobiet. Częstotliwość wystę-
powania tętniaka aorty brzusznej ocenia 
się na 4‑7,6 proc. populacji. Rozpozna-
wany jest zwykle przypadkowo w trak-
cie badań obrazowych, jak ultrasonogra-
fia lub tomografia komputerowa jamy 
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Szpital Powiatowy im. św. Jadwigi 
Królowej w Hrubieszowie to pierwsza 
w województwie placówka, która wyszła 
z nietypową inicjatywą pozyskiwania no-
wej kadry medycznej.

Studentom medycyny, którzy zobo-
wiążą się w przyszłości do pracy w hru-
bieszowskim szpitalu, będzie wypłacane 
stypendium.

– Program dotyczy studentów piątego 
i szóstego roku medycyny (na począt-
ku dla trzech osób w roku akademickim 
2020/2021). Warunkiem uzyskania takie-
go stypendium jest zobowiązanie do prze-
pracowania co najmniej trzech lat w szpi-
talu w Hrubieszowie – informuje Mary‑
la	Symczuk, starosta hrubieszowski. Pla-
nowane jest także utworzenie podobne-
go programu stypendialnego dla pielę-
gniarek. – Musimy zachęcić młodych do 
pracy, bo średnia wieku naszych lekarzy 
i pielęgniarek to ponad 53‑54 lata.

Jak przekonuje dyrektor Gałecki, bez 
młodej kadry nie dojdzie do wymiany po-
koleniowej. Najbardziej potrzebni są le-
karze POZ, ale także chirurdzy, aneste-
zjolodzy, interniści, kardiolodzy, radio-
lodzy i psychiatrzy. 

Coraz nowocześniej 
i rozwojowo

SP ZOZ w Hrubieszowie to 3 prakty-
ki POZ i 11 oddziałów: obok chirurgii, 
interny, ginekologii i położnictwa, szpi-
tal ma także oddział dziecięcy, neurolo-
giczny, rehabilitacji, leczenia uzależnień 
i świeżo odremontowany, lśniący nowo-
ścią oddział pulmonologiczny. W ramach 
struktur SP ZOZ funkcjonuje kilkanaście 
poradni specjalistycznych i ratownictwo 
medyczne. Rocznie hospitalizowanych 
jest około 12 tysięcy pacjentów. Opiekę 
nad nimi sprawuje 70 lekarzy i 300 pie-
lęgniarek i położnych.

– W ramach realizowanego projek-
tu „Zdrowie Lubelskie” sukcesywnie 
odnawiamy i modernizujemy kolej-
ne oddziały – mówi dyrektor do spraw 

SP ZOZ Hrubieszów  www.medicus.lublin.pl

Dajemy lekarzom szanse

– Do 2 tys. zł miesięcznie, o ile już po 
studiach zdecydują się przepracować tu 
minimum 3 lata – mówi pomysłodawca 
tego pomysłu dyrektor szpitala Dariusz	
Gałecki. Pierwsi zainteresowani już się 
zgłaszają.

Bo wszędzie daleko

Hrubieszów jest najdalej na wschód 
wysuniętym miastem Polski. Położo-
ny nad rzeką Huczwą, dopływem Bugu, 
w odległości 5 km od granicy z Ukrainą. 
Leży na terenie Nadbużańskiego Ob-
szaru Chronionego Krajobrazu. W tym 
roku mija 620 lat od nadania mu praw 
miejskich. 

– Czy pomysł z płaceniem stypendiów 
to desperacja? Trochę tak – przyznaje dy-
rektor Gałecki, który od roku kieruje pla-
cówką. – Jestem mocno związany z tym 
szpitalem, przepracowałem tu zaraz po 
studiach 20 lat, to tu nauczyłem się za-
wodu, uzyskałem specjalizację z gineko-
logii i położnictwa. Chociaż ostatnie lata 
pracowałem w szpitalu we Włodawie, te-
raz wróciłem do Hrubieszowa i chcę, aby 
tutejszy szpital działał jak najlepiej, ale 
bez odmłodzonej kadry lekarskiej i pie-
lęgniarskiej nie będzie to możliwe.

Projekt stypendialny musiał znaleźć 
wsparcie w decyzji Rady Powiatu Hru-
bieszowskiego, która 30 grudnia 2019 ro-
ku przyjęła uchwałę w sprawie programu 
stypendialnego dla studentów medycyny. 

ekonomiczno‑administracyjnych Artur	
Macheta. – Wymieniamy sprzęt i posze-
rzamy bazę diagnostyczną. Naszą dumą 
jest pracownia rtg. Na nowoczesny aparat 
Opera Swing pozyskaliśmy we współpracy 
z powiatem hrubieszowskim milion dwie-
ście pięćdziesiąt tysięcy zł, w tym milion 
z rezerwy ogólnej premiera i 250 tys. zł 
z powiatu hrubieszowskiego.

W najbliższej przyszłości szpital pla-
nuje utworzenie 50‑60‑łóżkowego Zakła-
du Opiekuńczo‑Leczniczego oraz Szpi-
talnego Oddziału Ratunkowego z lądo-
wiskiem dla śmigłowców. W ostatnim 
okresie pozyskaliśmy trzy nowe ambulan-
se na potrzeby ratownictwa medycznego 
w dużej części sfinansowane ze środków 
zewnętrznych.

Kilka lat temu całkowicie został prze-
budowany i zmodernizowany blok ope-
racyjny, który posiada 3 sale operacyjne 
i jest wyposażony w nowoczesny sprzęt 
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operacyjny; posiada m.in. laparoskop, hi-
steroskop, cystoskop i artroskop oraz no-
woczesny trakt porodowy. Rocznie nasi 
chirurdzy, ortopedzi i ginekolodzy wyko-
nują ok. 1500 zabiegów – zdecydowaną 
większość w technikach chirurgii mało-
inwazyjnej.

Odwaga popłaca

– Jesteśmy też placówką, która ja-
ko pierwsza w regionie zaczęła ostatnio 
realizować pilotażowy program „Dieta 
Mamy”, którego celem jest polepszenie 
standardów szpitalnego żywienia kobiet 
w ciąży i po porodzie – mówi dyrektor 
Gałecki. – Te kobiety otrzymują 5 odpo-
wiednio zbilansowanych posiłków, któ-
re są pod nadzorem dietetyczki Magda-
leny Makary przygotowywane w naszej 
kuchni. Optymalnym rozwiązaniem by-
łoby wprowadzenie analogicznych pro-
gramów żywieniowych dla wszystkich 
pacjentów naszego szpitala.

– Jesteśmy otwarci na każdą formę za-
trudnienia – może to być umowa o pracę, 
ale też kontrakt lub umowa zlecenie. Na 
pewno mogę zaproponować dobre stawki 
i zapewniam, że każdy młody lekarz znaj-
dzie tu pole do popisu i szansę na prak-
tyczne zdobywanie umiejętności zawo-
dowych. Zapraszamy absolwentów już 
na odbycie u nas stażu – zachęca dyrek-
tor. – Nie kryję nadziei, że młodzi lekarze, 
jak zaczną z nami pracować zwiążą się nie 
tylko ze szpitalem, ale i naszym miastem 
na stałe. Tak byłoby optymalnie. 

Szpital czeka na wnioski o przyznanie 
stypendium do 10 października 2020 ro-
ku. Należy je składać w sekretariacie 
szpitala.

Anna	Augustowska

Pomoc materialna w postaci stypendium 
może być przyznana studentowi, który 
spełnia łącznie następujące warunki:

1) kształci się na kierunku lekarskim V lub 
VI roku,

2) nie powtarza roku, na który ubiega się 
o przyznanie pomocy materialnej,

3) nie korzysta z urlopów określonych 
w regulaminie studiów, z urlopu macie‑
rzyńskiego i rodzicielskiego,

4) zawrze umowę, w której zobowią‑
że się do podjęcia pracy w Samodziel‑
nym Publicznym Zespole Opieki Zdro‑
wotnej w Hrubieszowie przez co naj‑
mniej 3 lata.

SP ZOZ Hrubieszów  www.medicus.lublin.pl

Dajemy lekarzom szanse
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O zaświadczeń pisaniu i pacjentów badaniu
Zacznijmy od banału: 

każdy lekarz powinien 
wiedzieć, że wydawanie 
zaświadczeń lekarskich 
jest dozwolone jedynie 
na podstawie aktualnego 
badania*. Tak od zawsze 
stanowił Kodeks etyki le-
karskiej1, taka też zasada 

obowiązuje na gruncie ustawy o zawo-
dach lekarza i lekarza dentysty.

Oczywiście postęp technologiczny 
i przeniesienie się części naszego ży-
cia do świata wirtualnego spowodowa-
ły konieczność złagodzenia nieco bez-
względnego wymogu osobistego zba-
dania pacjenta przed wydaniem orze-
czenia o jego stanie zdrowia – zmia-
na art. 42 ww. ustawy wprowadzo-
na z końcem 2015 roku dopu-
ściła badanie za pomocą syste-
mów teleinformatycznych lub 
systemów łączności. Okaza-
ło się to zresztą szalenie przy-
datnym narzędziem podczas 
przetaczającej się przez Pol-
skę epidemii koronawirusa, 
podczas której już w pierw-
szych dniach NFZ uruchomił 
specjalną infolinię, służącą pa-
cjentom do uzyskania pomocy 
medycznej, a zwłaszcza e‑recepty 
lub e‑zwolnienia bez konieczności 
wychodzenia z domu. Nadal jednak 
we wszystkich „standardowych” sy-
tuacjach pierwszeństwo ma bezpośred-
ni kontakt pacjenta z lekarzem i osobiste 
jego zbadanie.

W psychiatrii reżim 
ostrzejszy

Powyższe reguły nie obowiązują 
w przypadku orzeczeń o stanie zdrowia 
osoby z zaburzeniami psychicznymi. 
W tej sytuacji bezwzględnym wymogiem 
jest uprzednie osobiste zbadanie osoby, 
której dokument ma dotyczyć2. Wynika 
to przede wszystkim z faktu, że zdrowie 
psychiczne jest jedną z najbardziej wraż-
liwych sfer funkcjonowania człowieka. 
I wydawałoby się to oczywiste, jednak 
liczba spraw, jaka regularnie przetacza 
się przez sądy lekarskie w związku z na-
ruszeniem powyższych przepisów, wyma-
ga zasygnalizowania problemu.

Wyobraźmy sobie sytuację, w której 
przychodzi do nas zrozpaczony pacjent 
i mówi, że jego współmałżonek od lat sto-
suje przemoc psychiczną/jest uzależniony 
od środków psychoaktywnych/, przejawia 

lekarskiej, gdy okazało się, że treść za-
świadczenia lekarskiego (wystawionego 
skądinąd w dobrej wierze) została roz-
kolportowana przez żonę pocztą elektro-
niczną wśród wspólnych znajomych pa-
ry tylko po to, by męża zdyskredytować. 
Co więcej, zaświadczenie to stało się pod-
stawą do wszczę cia przez żonę postępo-
wania w sądzie powszechnym w sprawie 
o przymusowe skierowanie do leczenia 
psychiatrycznego męża i o ustanowienie 
rozdzielności majątkowej. 

Co zwróciło uwagę sądu lekarskiego 
to ogromne poczucie krzywdy, jakiego 
doświadczył „zaocznie zaopiniowany” 
małżonek oraz naprawdę poważne konse-

kwencje, jakie go spotkały. Na obronę 
swoich praw musiał bowiem na wła-

sną rękę pozyskać inne, niezależ-
ne opinie, wykluczające jego za-
burzenia psychiczne. Spotkał się 
ponadto z ostracyzmem społecz-
nym i wyszydzaniem ze strony 
środowiska żony. 

Lekarz psychiatra wyjaśniał, 
że absolutnie nie przewidywał, 
że okazana chęć pomocy zosta-
nie w tak cyniczny sposób wy-
korzystana. Wyraził także ubo-
lewanie z powodu zaistniałej sy-

tuacji oraz przeprosił pokrzyw-
dzonego. Z tych względów oraz 

z uwagi na wieloletni, nienaganny 
przebieg pracy zawodowej obwinione-

go sąd wymierzył mu jedynie karę upo-
mnienia. Warto jednak dodać, że w in-
nych sprawach, w których takie okolicz-
ności łagodzące nie występowały, sąd le-
karski orzekał surowsze kary (nagana, ka-
ra pieniężna).

Aleksandra	Otawska‑Petkiewicz 
radca prawny LIL

* Wprawdzie art. 40 KEL dopuszcza wyda-
nie zaświadczenia na podstawie samej do-
kumentacji medycznej, jednak pamiętaj-
my, że jest to akt niższego rzędu niż usta-
wy, zgodnie z którymi do wystawienia za-
świadczenia lekarskiego konieczne jest zba-
danie pacjenta.

1  Zasada 16 Zbioru zasad deontologii lekar-
skiej z 1935 r.: Wydawanie świadectw le-
karskich dozwolone jest jedynie na podsta-
wie bądź bezpośredniego, bądź dawniejsze-
go zbadania chorego w ostatnim razie z za-
znaczeniem, kiedy badanie było przeprowa-
dzone.

2  Art. 11 ust. 1 ustawy z 19 sierpnia 1994 r. 
o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. DzU 
z 2018 r., poz. 1878).

skłonności pedofilskie w stosunku do 
dzieci, etc. Płacze, że już wszystkiego 
próbował, a mąż/żona nie chcą się leczyć. 
Prosi o pomoc, o wydanie zaświadczenia, 
że ta osoba powinna podjąć terapię lub, że 
nie powinna sprawować opieki nad dzieć-
mi. Jest bardzo przekonujący – opisuje 
wszystkie zdarzenia ze szczegółami, swo-
je opowieści uwiarygodnia nagraniami, 
przyprowadza do gabinetu innych człon-
ków rodziny, potwierdzających jego wer-
sję zdarzeń. Tak bardzo jest przekonujący, 

że lekarz przyjmuje jego wersję i sporzą-
dza zaświadczenie, na którym mu zależa-
ło. „Pół biedy”, gdy kieruje się zwykłym 
współczuciem i chęcią pomocy. Gorzej, 
gdy robi to w pełni świadomie, wiedząc, 
że zaświadczenie zostanie przedłożone 
w sądzie, bo strony pozostają w konflik-
cie, np. rozwodowym. 

Myśleć o konsekwencjach

W jednej z rozpatrywanych ostatnio 
spraw przed sądem lekarskim stanął bar-
dzo doświadczony lekarz, który uległ ma-
nipulacji pacjentki, przedstawiającej się 
jako ofiara przemocy domowej. W wy-
stawionym zaświadczeniu psychiatra za-
warł sugestię, że wieloletnia patologicz-
na sytuacja rodzinna wymaga obecnie 
podjęcia radykalnych decyzji co do za-
stosowania przez współmałżonka tera-
pii, w tym z wykorzystaniem środków 
przymusowych. Skarga trafiła do izby 



Po wiedzę i kontakty do Teksasu
z dr. hab. Maciejem Wójcikiem,  

kardiologiem,  
rozmawia Anna Augustowska

•	Jak zostaje się stypendystą Progra-
mu im. Prof. Walczaka? 

– Program im. prof. Franciszka Wal-
czaka to wspólna inicjatywa Narodowej 
Agencji Wymiany Akademickiej oraz Mi-
nisterstwa Zdrowia, umożliwiająca leka-
rzom wyjazdy trwające od 3 do 6 mie-
sięcy do najlepszych ośrodków medycz-
nych, zlokalizowanych na terenie Stanów 
Zjednoczonych Ameryki. Pierwsza edy-
cja programu została ogłoszona na po-
czątku 2019 roku i skierowana była do 
naukowców prowadzących badania w za-
kresie kardiologii, onkologii, alergologii 
lub chorób zakaźnych. Prof. Franciszek 
Walczak to ojciec polskiej elektrofizjo-
logii więc nie wypadało mi nie stanąć do 
konkursu. Składane projekty były ocenia-
ne wieloetapowo i końcowa ocena projek-
tu uwzględniała całkowitą punktację me-
rytoryczną i opinie dwóch niezależnych 
recenzentów, w moim przypadku z dzie-
dziny kardiologii. Mój projekt został oce-
niony wysoko (93/100 pkt) i zostałem jed-
nym ze 100 stypendystów, w tym jednym 
z 17 kardiologów i jedynym elektrofizjo-
logiem w tym gronie.

•	Dlaczego wybrał Pan ośrodek w Tek-
sasie?

– Wybór ośrodka był podyktowany kil-
koma aspektami. Po pierwsze, St.David`s 
Medical Centre i Texas Cardiac Arrhy-
thmia Institute w Austin, w Teksasie, to 
największy ośrodek elektrofizjologiczny 
w USA; posiada 6 w pełni wyposażonych 
pracowni elektrofizjologicznych i wyko-
nuje ok. 20‑30 złożonych procedur elek-
trofizjologicznych dziennie. Po drugie, 

kierownikiem tego ośrodka jest dr An‑
drea	Natale, światowa ikona w dziedzi-
nie elektrofizjologii, jeden z najbardziej 
opiniotwórczych elektrofizjologów, au-
tor czy współautor wielu najważniej-
szych publikacji i zaleceń 
zarówno amerykańskich, 
jak i europejskich towa-
rzystw kardiologicznych, 
i, co najważniejsze, ak-
tywny lekarz, który na co 
dzień wykonuje zabiegi 
ablacji. Ponad 10 lat temu 
przeniósł się ze swoim ze-
społem z Cleveland Clinic 
właśnie do Austin w Tek-
sasie. Po trzecie, Texas 
Cardiac Arrhythmia Insti-
tute to jeden z najważniej-
szych na świecie ośrod ków 
badawczych w dziedzinie 
elektrofizjologii, który ini-
cjuje lub współuczestniczy w przełomo-
wych badaniach wieloośrodkowych, do-
tyczących pacjentów z zaburzeniami ryt-
mu serca. Po czwarte, jest to jeden z kil-
ku ośrodków na świecie, wykonujący 
już od kilku lat ablacje migotania przed-
sionków nową techniką z zastosowaniem 
prądu o częstotliwości radiowej o wyso-
kiej mocy. Pojawiają się już pojedyncze 
publikacje na temat tej metody leczenia, 
która wydaje się bezpieczniejsza i bar-
dziej skuteczna niż dotychczasowe na-
sze podejście. 

Tylko kilka ośrodków na świecie wy-
konuje tego typu ablacje. Pierwszy taki 
zabieg wykonałem w Lublinie pod ko-
niec 2016 roku i był to pierwszy zabieg 

w Polsce. Na chwilę obecną wykonałem 
niespełna 250 takich zabiegów i powoli 
przekonuję kolegów z innych ośrodków 
do zastosowania tej metody. Wiem, że 
po moich pokazowych zabiegach poje-
dynczy pacjenci są już tak leczeni w Ło-
dzi, Szczecinie, Radomiu, Słupsku czy 
Warszawie.

•	Mając taki dorobek czego oczekiwał 
Pan po swoim pobycie w Teksasie?

– Oczekiwań było kil-
ka… Moim głównym 
założeniem było nawią-
zanie kontaktów na-
ukowych i rozpoczęcie 
wspólnych projektów 
badawczych. To, moim 
zdaniem, jest najlepszą 
inwestycją na przyszłość 
która, jak się wydaje, 
zaowocuje wspólnymi 
pracami i publikacjami 
i możliwością bezpo-
średniej współpracy, co 
z kolei może umożliwić 
staże dla młodszych ko-
legów w USA. Po dru-

gie, chciałem podejrzeć system organi-
zacji i pracy tej jednostki naukowej. A na 
tym polu warto się uczyć od najlepszych. 
Po trzecie, jak każdy zabiegowiec chcia-
łem skonfrontować własne doświadcze-
nie i styl pracy z innymi operatorami. Za-
wsze warto podglądać innych przy pra-
cy i wyciągnąć to, co najlepsze dla sie-
bie, aby przenieść to do własnego warsz-
tatu zabiegowego i móc przekazać młod-
szym kolegom.

•	Niestety, atak koronawirusa prze-
rwał Panu pobyt?

– Niestety, tak. Na pewne zdarzenia 
nie mamy wpływu. Po ogłoszeniu przez 
prezydenta Trumpa decyzji o zamknię-
ciu granic dla lotów z Europy we wtorek 
wieczorem, co miało związek z rozprze-
strzenianiem się wirusa COVID‑19 zaj-
rzałem na stronę Narodowej Agencji Wy-
miany Akademickiej, która następnego 
dnia (12.03) informowała, że w przypad-
ku już realizowanych staży w zagranicz-
nych ośrodkach naukowych możliwe jest 
skrócenie pobytu lub zrealizowanie pozo-
stałej części stażu w innym terminie. Mi 
pozostało około miesiąca do zakończenia 
pobytu w Teksasie. Po konsultacjach zde-
cydowałem się wrócić do kraju najbliż-
szym możliwym lotem następnego dnia, 
z nadzieją dokończenia stypendium w ter-
minie późniejszym. Niemniej jednak, roz-
poczęte już wspólne projekty badawcze 
są w toku a nawiązana współpraca będzie 
owocowała w przyszłości.
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KUL uczy pielęgniarki
Katolicki Uniwersytet Lubelski będzie kształcił pielęgniarki 

i pielęgniarzy. W grupie 50 osób jest 8 panów. Rozpoczęcie no-
wego kierunku studiów, pierwszego z dziedziny nauk medycz-
nych i nauk o zdrowiu, odbyło się 3 marca. Zajęcia praktyczne 
odbywać się będą w placówkach ochrony zdrowia – w Samo-
dzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA 
w Lublinie, Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Ste-
fana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie i 1 Wojskowym Szpi-
talu Klinicznym z Polikliniką w Lublinie.

Na rezonans do 23 pracowni
Od 1 marca dwa szpitale powiatowe – w Łęcznej	i	w	Ra‑

dzyniu	Podlaskim – mają umowy z NFZ na wykonywanie ba-
dań rezonansem magnetycznym. W całym województwie takie 
badania, finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, pa-
cjenci mogą zrobić w 23 pracowniach. Aktualnie pacjenci śred-
nio stabilni czekają na to badanie 3,5 miesiąca. 

Studenci i młodzi naukowcy 
na konferencji NoMAD

W Lublinie po raz czwarty zorganizowana została Ogól‑
nopolska	konferencja	szkoleniowo‑naukowa	dla	stu‑
dentów	i	młodych	naukowców „NoMAD – Novel Me-
dical and Diagnostic Procedures” – Lublin	2020. Młodzi 
naukowcy obradowali w dniach 6‑7	marca	o nowoczesnych 
technikach używanych w diagnostyce i leczeniu różnych jed-
nostek chorobowych.

Szpitalne mury runęły!
20 lutego br. rozpoczęło się wyburzanie szpitalnych budyn-

ków przy ul. Staszica. Runęły mury bramy wjazdowej do szpi-
tala i głównego budynku. Mieściła się tam Klinika Chirurgii 
Urazowej. To wstęp do wielkiej inwestycji.

W tym miejscu pod koniec 2020 roku stać 
ma ośmiokondygnacyjny szpitalny obiekt 
o powierzchni 15 tys. mkw. Zgodnie z pro-
jektem ma tu być ulokowany m.in. Zintegro-
wany Blok Operacyjny z 8 salami operacyj-
nymi i Szpitalny Oddział Ratunkowy.
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Tekst: dm i aa

Konsultant w dziedzinie 
kardiologii

14 lutego br., profesor Andrzej	Wysokiński, kierownik Ka-
tedry i Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego otrzymał 
od wojewody lubelskiego akt powołania na stanowisko konsul-
tanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii. Kadencja kon-
sultanta trwa pięć lat.

Nowa szefowa sanepidu
Wojewoda lubelski Lech Sprawka powołał na stanowisko	

wojewódzkiego	inspektora	sanitarnego	w	Lublinie	dr	Ma‑
rię	Korniszuk. Nowa szefowa sanepidu pracowała wcześniej 
w Wojewódzkim Inspektoracie Sanitarnym w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jest absolwentką Aka-
demii Medycznej w Lublinie, specjalistą pielęgniarstwa epide-
miologicznego oraz konsultantem wojewódzkim w dziedzinie 
epidemiologii.

Mniej zachorowań na grypę
W	Polsce	w	pierwszym	tygodniu	marca	zacho‑

rowały	211	572	osoby, w woj.	lubelskim	–	11	137. 
W porównaniu z poprzednim okresem (ostatni ty-
dzień lutego 2020 r.) w naszym województwie nastą-
pił spadek zachorowań o ponad 4 tys. (spadek zapa-
dalności o 13,7%).

Według danych Państwowego Zakładu Higieny 
w pierwszym tygodniu marca z powodu grypy zamar-
ło 7 osób w kraju, a w woj. lubelskim 1 osoba.

W lutym w całej Polsce odnotowano ponad 820 tys. 
zachorowań, zmarły 23 osoby.

Kobiety na medal
Z okazji Dnia Kobiet prezydent Lublina Krzysztof	Żuk 9 mar-

ca br. wręczył	medale	zasłużonym lubliniankom. Uhonorowanych 
zostało 15	lublinianek, wśród nich 3	lekarki.

Prof. Barbara	Jodłowska‑Jędrych – lekarka, prorektor ds. kształ-
cenia UM w Lublinie, kierownik Katedry Histologii i Embriologii 
z Pracownią Cytologii Doświadczalnej.

Dr n. med. Marta	Kaczyńska‑Haładyj – psychiatra i neurolog 
dziecięcy, pediatra. Ordynator oddziału neuropsychiatrii dziecięcej 
Szpitala Neuropsychiatrycznego.

Dr n. med. Monika	Wójtowicz‑Marzec	– pediatra neonatolog, 
kierownik Oddziału Noworodków SPSK1. Jedna z twórczyń i koor-
dynatorka Banku Mleka Kobiecego w tym szpitalu.
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Nigdy nie latam samolotem
z Ewą Borkowską,  

ginekolog,  
pasjonatką samochodowych 

podróży po Europie,  
rozmawia  

Anna Augustowska

Dzień z pracy lekarza POZ

•	Pierwsze zapamiętane wakacje?
– Nie wiem, czy je pamiętam – pew-

nie bardziej opowieść o nich, którą wspo-
minano w domu. Miałam 2 latka, kie-
dy rodzice wyruszyli ze mną na wakacje 
pod namiotem. Pojechaliśmy nad Adria-
tyk. Od tamtej pory w zasadzie co roku 
– z pewną przerwą, kiedy miałam małe 
dziecko – w podobny sposób spędzam 
każdy urlop. Nigdy nie latam samolotem 
– to podstawowa zasada, której się trzy-
mam. Są to więc podróże po Europie. 

Jestem pasjonatką podróży własnym 
autem. Kiedyś z papierową mapą w ręku 
teraz także z nawigacją satelitarną. Kie-
dyś z namiotem, teraz zatrzymujemy się 
na kempingach, gdzie czeka na nas do-
skonale wyposażony domek. 

•	Nie ukrywam, że w dobie samolo-
towych, szybkich – wręcz natychmia-
stowych – podróży, które w kilka godzin 
przenoszą nas w inny zakątek świata to 
dość męcząca forma wypoczynku? 

– Nie zgadzam się! Podróż autem to 
przede wszystkim poznawanie miejsc, 
do których lecąc samolotem nigdy bym 
nie dotarła. A to wielka frajda zatrzymać 
się, kiedy tylko tego zechcę, wysiąść, spo-
tkać tubylców, zwiedzać bez pośpiechu 

Czwartek
Pierwsza pacjentka dzisiaj i od razu dyskusja na temat go-

dzin pracy. Pani słyszała w telewizji, że lekarz rodzinny po-
winien przyjmować od 8 do 18, a najlepiej to jeszcze w nocy 
i w dni wolne. Na moje pytanie, kiedy ma spać i żyć pani nie 
odpowiada. W telewizji nie mówili.

Rzeczywiście ostatnio toczy się dyskusja na temat czasu 
pracy lekarzy. Padła propozycja, żebyśmy wszyscy mieli ta-
chografy i mogli pracować maksymalnie 60 godzin tygodnio-
wo i 24 ciągle. Przypomniałam sobie, jak moja koleżanka ja-
kieś dwa lata temu dostała pismo z NFZ, w którym było py-
tanie, czy to możliwe, że w maju pracowała 680 godzin? Policzyła i wyszło, że ty-
le pracowała. Tłumaczyła, że w maju był długi weekend, Boże Ciało i dlatego tyle 
wyszło. Przychodnia, pogotowie, opieka nocna (a nawet dwie), SOR. To DZIĘKI 
takim lekarzom ten system jeszcze nie padł. Młodzi lekarze nie chcą tak żyć. Mó-
wią o tym, że chcą ŻYĆ, a nie tylko pracować. Żałuję, że lata temu tak nie myśla-
łam. Dyżur za dyżurem, przychodnia, szpital, pogotowie, obstawy medyczne róż-
nych imprez, byle związać koniec z końcem. A można było spędzać więcej czasu 
z dzieckiem, czytać książki, ŻYĆ. Dzisiaj nie uratują nas lekarze z Ukrainy i Bia-

łorusi, bo tylu na pewno nie przyjedzie, a jak przy-
jedzie to znostryfikują dyplomy w Unii Eu-

ropejskiej i pojadą dalej. 
Ostatnio usłyszałam, że na pierwszą 
wizytę do najbardziej obleganych 
poradni specjalistycznych nie bę-
dzie limitów i kolejek. Więc ktoś 
wymyślił, jak to zrobić i sklono-
wać lekarzy? Miejsc na spe-
cjalizacje np. z endokrynolo-
gii brak albo są pojedyncze, 
kolejki po dwa lata i ogłosili, 
że ich nie będzie. Cud? Pocze-
kamy, zobaczymy.

Załóżmy jednak, że to się 
uda i pacjent bez kolejki do-

stanie się na pierwszą wizytę 
do neurologa. Zostanie zbadany, 

dostanie stosowne skierowania i na następną wizytę poczeka rok. Jaki sens, chyba 
że pierwsza wizyta to będzie kompleksowe badanie, łącznie z postawieniem dia-
gnozy, ustawieniem leczenia i odesłaniem do lekarza rodzinnego. To mi się ma-
rzy, ale czy jest to realne? Chyba jestem człowiekiem małej wiary, bo nie wierzę, 
że może się udać.

Tymczasem mamy co robić. Jak to w marcu infekcji mnóstwo, grypa szaleje 
a szczepienia nadal nie cieszą się popularnością. 4% zaszczepionych to wstyd, tak-
że dla nas lekarzy, że nie potrafimy przekonać pacjentów. Ale według statystyk sa-
mi się nie szczepimy, najwięcej zaszczepionych jest lekarzy POZ, może dlatego, że 
najwięcej powikłań po grypie, na początku trafia do nas? Kampania społeczna za 
słaba, nie trafia do odbiorcy. Można by w jakimś popularnym serialu uśmiercić na 
grypę ulubionego bohatera i od razu by się zwiększyła liczba zaszczepionych.

Dzisiaj mam kilku pacjentów „tylko po skierowania” na TSH i kreatyninę przed 
tomografią komputerową. Od kiedy badania są nielimitowane, ten problem nara-
sta. Tłumaczę pacjentom, że ten, kto kieruje na tomografię, kieruje także na wy-
magane badania. Lekarz rodzinny nie jest sekretarzem kolegów specjalistów in-
nych dziedzin, ale tracę cierpliwość. Po co generować wizyty i sytuacje konflik-
towe, przecież mam nadzieję, że wszyscy znają zasady swojej pracy. A może nie 
znają? NFZ dość często przypomina na swojej stronie zasady kierowania na ba-
dania. Ale kto zagląda na stronę NFZ?

Czas do domu. Jeszcze tylko zobaczę, czy zamontowane dozowniki w koryta-
rzach na płyn dezynfekcyjny działają. Koronawirus z Chin nadciąga i trzeba się 
przygotować. Maseczek nie ma, fartuchów nie ma, gogli nie ma. Co będzie, jak 
dojdzie do nas? Będę się martwić jutro.

Wioletta	Szafrańska‑Kocuń
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a przede wszystkim widzieć mijany kraj‑
obraz. Chyba na tym polega prawdziwa 
wakacyjna wyprawa? 

•	Zgodnie z dewizą: jechać gdzie oczy 
poniosą?

– Nie aż tak! Odkąd pamiętam każdą 
podróż, czy to jeszcze z rodzicami czy 
później, kiedy zaczęłam podróżować 
z mężem (który dał się zarazić moją pa-
sją), zawsze poprzedzały długie przygo-
towania. Za każdym razem opracowuje-
my dokładny plan naszej wyprawy. Mąż 
potrafi zlokalizować nie tylko atrakcyjne 
miejsca, które chcemy zwiedzić w czasie 
drogi, ale też parkingi, zjazdy z autostrad, 
oczywiście stacje benzynowe i sklepy, 
w których się zaopatrujemy. 

Dzisiaj taka wyprawa nie wiąże się już 
z tym, co pamiętam sprzed lat, kiedy trze-
ba było zabrać ze sobą dosłownie wszyst-
ko – nie tylko walizkę z ubraniami i przy-
słowiową szczoteczką do zębów. Przede 
wszystkim trzeba by-
ło mieć kanister z pa-
liwem – na wszel-
ki wypadek, gdyby 
zabrakło przed prze-
kroczeniem granicy. 
Trzeba było też za-
dbać o aprowizację, 
bo na codzienne ży-
wienie się w zagra-
nicznych restaura-
cjach po prostu nie 
było nas stać. Pako-
waliśmy więc przy-
gotowywane wcze-
śniej weki z mięsem, 

Lekarz z pasją www.medicus.lublin.pl

Nigdy nie latam samolotem

koniecznie jakieś kon-
serwy itp. Robiłam na-
wet własny makaron, 
który się suszyło, aby 
dobrze się przechowy-
wał w czasie podróży. 
Później na postojach 
– co zresztą praktykuję 
do dziś – przygotowuję 
szybki, domowy obiad. 

•	Czy co roku jedzie
cie Państwo w inne 
miejsce?

– Niekoniecznie. 
Ciąg nie nas oczywiście 

w stronę ciepłych mórz z rozległymi pla-
żami, ale nie jest to jedyny cel wakacyj-
nych wypraw. Na pewno kochamy wy-
brzeże dawnej Jugosławii i często wła-
śnie tam się kierujemy. Jedną z naszych 
bardziej ulubionych okolic jest wyspa Krk 
na Morzu Adriatyckim koło Rijeki w dzi-
siejszej Chorwacji. 

Jednak jeżdżąc przez tyle lat odwie-
dziliśmy bardzo wiele innych miejsc 
– celem jest dłuższy pobyt na południu 
m.in. Włoch, Grecji, Turcji czy Fran-
cji, ale jadąc do celu zwiedzamy te kra-
je (a także te, które mijamy przejazdem), 
zatrzymujemy się, kontemplujemy uro-
dę tamtejszej przyrody, szukamy cieka-
wych historycznie miejsc. Nasze wypra-
wy trwają co najmniej miesiąc – to nie 
jest tydzień w hotelu z basenem. Byli-
śmy też w Andorze, w Kraju Basków nad 

Atlantykiem, w Prowansji. Ja marzę, aby 
zwiedzić Hiszpanię, może nawet dojechać 
do Portugalii?

•	A	przygody?
– Och bywały! Pamiętam jedną z wy-

praw z rodzicami, kiedy szukając nocą 
miejsca na biwak nieomal rozbiliśmy się 
na cmentarzu muzułmańskim. Pamiętam 
też inną, jak niemal zaraz po wyruszeniu 
z Lublina, tuż przed Warszawą, urwał się 
wał korbowy w naszym załadowanym 
aucie i to był spory problem. Ale zwy-
kle nasze wyprawy przebiegają spokoj-
nie i z miłymi sytuacjami. Jedną z nich 
była „przyjaźń” z małym dzikiem, który 
raz zachęcony pokruszoną przeze mnie 
bagietką, przychodził codziennie nad ra-
nem upominając się o pieczywo. W na-
grodę pewnego ranka znalazłam wyko-
paną, najwyraźniej przez tego zwierzaka, 
białą truflę! Innym przemiłym zdarzeniem 
było spotkanie… sarenki prowadzonej na 
smyczy przez jej właścicielkę.

•	Jest Pani córką chirurga i internist-
ki, czy ginekologia to była Pani wyma-
rzona specjalizacja?

– Dzisiaj, po latach pracy, za nic bym 
jej nie zmieniła – ale wybierając się na 
studia medyczne (to był oczywisty wy-
bór w domu lekarzy) wyobrażałam so-
bie siebie przy stole chirurgicznym. Jed-
nak odkryłam, że bardziej interesuje mnie 
zdrowie kobiety i tak zostałam ginekolo-
giem. Nigdy nie żałowałam.
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Wydana 114 lat temu publikacja XIX‑wiecznego 
doktora, powinna leżeć na każdym świątecznym 
stole. Dostarcza niezwykłą obfitość argumentów 
„za” i „przeciwko” jedzeniu mięsa. Lektura między 
jajkiem a sałatką pozwoli ocenić, czy to jeszcze jar-
stwo bezwzględne czy może jarstwo z musu.

Pochodzący z Oświęcimia dr Kazimierz	Panek, 
autor książki Jarstwo a hygiena żywienia, przed-
stawia się czytelnikom jako docent higieny Uni-
wersytetu Lwowskiego. 

W 1906 roku, gdy książka się ukazała, kończył 
właśnie studia weterynaryjne na Akademii Medy-
cyny Weterynaryjnej we Lwowie uzyskując dyplom 
lekarza weterynarii i stanowisko profesora nadzwy-
czajnego. Równocześnie był członkiem Towarzy-
stwa Gimnastycznego „Sokół”, uprawiał taternic-
two i działał w Towarzystwie Tatrzańskim.

Dyplom lekarza weterynarii był jego kolejnym 
dyplomem, bo dziewięć lat wcześniej uzyskał stopień doktora 
medycyny na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Czy z obu pospołem

Higiena była wówczas młodą gałęzią nauk przyrodniczo‑le-
karskich a jeszcze młodsza była jej gałąź – nauka o żywieniu.

– Jednego z najważniejszych pytań dotąd w stanowczy spo-
sób nie rozstrzygnięto. Mam tu na myśli zagadnienie: jakiego 
rodzaju ma być pożywienie człowieka, aby ono odpowiadało 
bezsprzecznie najlepszym warunkom zdrowia i jego potrzeb fi-
zycznych? Czy ma je czerpać z państwa roślin, czy zwierząt, czy 
też z obu pospołem? We wszelkich naszych podręcznikach dy-
etetyki spotykamy się stale ze zdaniem, niejako dogmatem – że 
człowiek jest stworzeniem wszystkoźernem (omnivor). Istotne-
go dowodu na to jednakże dotąd nikt nie dostarczył – zauwa-
ża autor we wstępie do blisko 200‑stronicowej publikacji, opa-
trzonej solidną, długą na kilka stron bibliografią.

Analizuje argumenty jaroszy metodycznie, solidnie. Jak le-
karz i weterynarz w jednej osobie – dysponując wiedzą z wie-
lu dziedzin. 

Względni i z musu

Zwolenników jarstwa dzieli na: jaroszów‑surowców, którzy 
wykazują się wielkim zaparciem i hartem woli narażając na 
ciężkie zaburzenia przewodu pokarmowego, rozszerzenie żo-
łądka itp. dolegliwości wynikające z jedzenia jedynie surowych 

warzyw i owoców; jaroszów‑bez‑
względnych, którzy oprócz owoców 
i jarzyn surowych jedzą pieczywo, 
ziemniaki, kasze, krupy, ryż etc., pijąc 
kawy z jęczmienia, żyta przypalonego, 
żołędzi itp. oraz jaroszów‑względnych, 
którzy do swojego jadłospisu doda-
ją mleko, ser, jaja i miód.

Panek uważa, że jest to już rodzaj 
żywienia mieszanego, z wykluczeniem 
jedynie mięsa, co jego zdaniem nie 
może być uważane za jarskie. – Jed-
nak są ludzie, którzy uważają, że to 
nadal jarstwo i spożywanie tych po-
karmów zwierzęcych jest dozwolone, 
gdyż nie pochodzą one od zwierząt za-
bitych, lecz żywych – przytacza ich ar-
gumenty. 

Dziwi się jednak, że: jarosze tego pokroju będą zwalczać 
używanie świeżych ostryg, a radzą spożywać jaja wszelkiego 
ptactwa domowego, nie bacząc, że i przecież zarodek w jaju za-
warty ową „świętą iskrę życia” w sobie mieści.

Kolejną grupę stanowią jarosze‑z musu, którzy nie jedzą mię-
sa z powodów ekonomicznych. Ale gdy tylko los zmieni ich sy-
tuację życiową bardzo chętnie jarstwo porzucają.

Jako lekarz Panek zwraca uwagę na obecność w ruchu jar-
skim znachorów, czyli „lekarzy natury”, którzy z diety jarskiej 
robią „medycynę naturalną”. Ubolewa, że są to ludzie mniej niż 
miernego wykształcenia, nie mówiąc o zawodowym, dla któ-
rych sztuka leczenia wydaje się najłatwiejszym źródłem wy-
godnego utrzymania.

Lekarzu, co Ty na to www.medicus.lublin.pl

O drażliwości osób karmionych forsownie mięsem

Logika i mleko

Cały rozdział poświęca na analizowanie dowodów, jakie przy-
taczają zwolennicy roślinnej diety, którzy w fizjologii i anatomii 
człowieka szukają potwierdzenia swoich przekonań. 

Panek cytuje na przykład opinie, że dowodem na to, że czło-
wiek nie jest mięsożerny jest… brak pazurów pozwalających 
na rozszarpanie zdobyczy, ale obecność paznokci dobrych przy 
zrywaniu owoców. Przytacza też zupełnie niezwykłe spostrze-
żenia, że skład mleka ludzkiego bardziej jest zbliżony do skła-
du mleka zwierząt roślinożernych, niż mięsożernych. Zdaniem 
autorów tej teorii, skład mleka danego zwierzęcia zbliża się pod 
względem ilościowego składu do składu pokarmów, jakie mło-
de zwierzę w późniejszym okresie pobiera. Zasadnicza różni-
ca między strawą mięsną a roślinną polega na tym, że pierwsza 
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zawiera więcej tłuszczu i białka a mniej węglowodanów, a dru-
ga, większą ilość węglowodanów a mało białka i tłuszczu. Otóż 
odpowiednio do tego jest mleko zwierząt roślinożernych bogat-
sze w cukier i zawiera stosunkowo mniej białka i tłuszczu, zaś 
mięsożernych więcej tłuszczu i białka, mniej cukru. 

Panek obala tę teorię pokazując, że skład mleka różnych zwie-
rząt i człowieka nie da się tak zinterpretować. Ale dzięki tabe-
li zacytowanej w książce możemy porównać na przykład skład 
mleka kociego, renifera, słonia czy wielbłąda. Okazuje się, że 
najtłustsze i zawierające najwięcej cukru mleko piją słoniątka. 
A mleko zawierające najwięcej białka – szczeniaki. 

Mięso burzy krew

– Nie mięso tworzy nożowników, tylko brak inteligencji, kul-
tury, jak również używanie alkoholu – uważa Panek, który jed-
nak przyznaje, że z jednego względu argument jaroszów za-
sługuje na uwagę. – Jest wśród ogółu dość rozpowszechnione 
mniemanie, że mięso działa podniecająco, burzy krew w prze-
ciwieństwie do pokarmów roślinnych. Jakkolwiek z naukowej 
strony powszechnie odmawiając temu zapatrywaniu wszelkiej 
słuszności to sądzę, że jednak pewien okruch prawdy w niem 
się mieści.

Autorowi chodzi o obecność w mięsie związków, o podob-
nej budowie chemicznej do kofeiny i teobrominy. Alkaloidów 
zawartych w kawie, herbacie i kakao, które maja wpływ na 
system nerwowy. – Otóż przy nadmiernem żywieniu mięsnem 
wprowadzamy stosunkowo znaczne ilości wspomnianych ciał 
wyciągowych i wtedy niewątpliwie ciała te pewien wpływ na 
system nerwowy ujawnić muszą. Do takich objawów zaliczyć 
można podniesienie parcia krwi, pewną drażliwość u osób kar-
mionych forsownie mięsem i t. p. – pisze doktor Panek, ale za-
strzega, że może to się stać dopiero przy znacznej przewadze 
pokarmów mięsnych. Jeśli się je mięso racjonalnie, może ono 
jedynie łagodnie podniecać trawienie. Z tego, zdaniem autora, 
wynika pożądanie mięsa u osób, które porzucają mięsną die-
tę na rzecz jarskiej.

Dokładka sałatki

Konkluzja płynąca z lektury książki doktora Panka zadowo-
li jaroszy‑z musu, którzy tylko czekają, by wegetarianizm po-
rzucić, ale surowców i bezwzględnych to już nie. 

– Za najodpowiedniejsze musimy uważać pożywienie mięsza-
ne tak dobrane, aby łączyło korzyści obu rodzajów strawy. Od-
powiada tym wymogom strawa codzienna ze znaczną przewagą 

pokarmów roślinnych, a umiarkowanem dodatkiem mięsa. Na-
tomiast nie możemy przeciwstawić żadnego poważnego zarzutu 
tym jaroszom, którzy ze względów zdrowotnych polecają strawę 
mięszaną w postaci pożywienia roślinno‑mlecznego, z wyklucze-
niem mięsa. Mleko i jego przetwory łączą wszystkie dodatnie 
strony pożywienia mięsnego a nie posiadają jego wad.

Autor Jarstwo a hygiena żywienia podczas I wojny świato-
wej pracował w armii austro‑węgierskiej, kierując centralnym 
laboratorium bakteriologiczno‑epidemiologicznym w Wiedniu 
i organizował szpitale zakaźne. W niepodległej Polsce, do koń-
ca życia związany był z Bydgoszczą, gdzie kierował Wydziałem 
Higieny Zwierząt Państwowego Instytutu Naukowo‑Rolniczego. 
Przestał gdy placówka stała się oddziałem Państwowego Insty-
tutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach.

Zmarł w 1935 roku, miał 62 lata.
Janka	Kowalska

PS 
Egzemplarz „Jarstwo a hygiena żywienia” znajdujący się 

w zbiorach Biblioteki Narodowej wcześniej znajdował się 
w zasobach Biblioteki Centralnej Więzień i Obozów, Więzie-
nie w Warszawie przy Rakowieckiej.
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LITERACKOO miłości i czasie
Sylwetka najważniejszego brytyjskiego pisarza ostatnich de‑

kad, autora „Papugi Flauberta”, „Cytrynowego stolika”, „Jeżozwierza”, 
„Zgiełku czasu” i „Jedynej historii”, laureata nagrody Bookera za rok 
2011 – książka „Poczucie kresu”. 

28 kwietnia o godz. 18 na spotkaniu w Teatrze Starym będzie 
można posłuchać o tym, gdzie i jak spotykają się Barnes – eseista, 
krytyk literacki, mistrz opowiadań z Barnesem – autorem rozpro‑
szonej autobiografii i Barnesem, frankofilem i „pedantem w kuch‑
ni”. Goście: Natalia Mętrak‑Ruda, Juliusz Kurkiewicz, prowadzący: 
Łukasz Drewniak. Wstęp wolny. (oprac. JKG)

www.kultura.oil.lublin.pl

Podróż do Chin
Dziś, w dobie koronawirusa, podróż do Chin nie jest szczytem ma‑

rzeń, ale podróż po Chinach z doktorem Mieczysławem Orłem, któ‑
rą można było odbyć w piątkowy wieczór 6 marca w Klubie Globtro-
tera w siedzibie LIL to przyjemna i bezpieczna wyprawa. 

Pekin stary i nowy, Szanghaj dawny i współczesny, pola ryżowe, 
uliczne stragany z egzotycznymi potrawami – to tylko kilka wątków 
z wielkiej podróży na Daleki Wschód zaprezentowanych przez dr. M. 
Orła. Były też opowieści o chińskiej komunikacji i hodowli jedwabni‑
ków. Dr Orzeł z podziwem mówił o pokonywaniu tysiąca kilometrów 
pociągiem w ciągu czterech godzin czy robieniu z kokonów jedwab‑
ników kołder, które zamiast ogrzewać przyjemnie chłodzą w upalne 
dni.  dm 

Chwilo trwaj…
„Najmilsi, może byście tak, choć na „Chwilę” wpadli do Lublina” 

– w taki sposób zaprosił na swój wernisaż zatytuowany „Chwila”, 
który odbył się 7 marca w Galerii Sztuki „Nieprofesjonalnej” U Leka‑
rzy – w siedzibie LIL – Jerzy Ratajski, pediatra z Tomaszowa Mazo‑
wieckiego.

Przybyli – bynajmniej nie na chwilę – mogli podziwiać 24 prace 
doktora Ratajskiego, zdjęcia zrobione w bardzo różnych technikach 
i bardzo różne tematycznie. Sam autor bardzo skromnie określił je ja‑
ko „naiwne i dziecinne”. Ocenę zostawmy odbiorcom – wystawa bę‑
dzie czynna do 3 kwietnia – warto przypomnieć, że dr Ratajski jest 
laureatem wielu nagród w konkursach fotograficznych, także w or‑
ganizowanym przez LIL Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym 
Lekarzy i Studentów Medycyny. aa

Wszystkie imprezy organizowane przez Komisję 
Kultury LIL do końca kwietnia są odwołane. 
Bieżące informacje prosimy śledzić na stronach 

internetowych izby (przypominamy je na 4. str. okładki)

LITERACKOEmocjonująco o… emocjach
Wszyscy czujemy, choć często chcielibyśmy nie czuć nic. Świat 

emocji jest tak naprawdę naszym światem. Niestety, często zu‑
pełnie go nie rozumiemy. 

„Jesteśmy pełni silnych emocji. Złość, zazdrość, strach – dzię‑
ki nim trwamy jako gatunek. Dziś je tłumimy, wymusza to na nas 
kultura. A one i tak dochodzą do głosu w implozjach lub eksplo‑
zjach. Emocje proszą, by znaleźć do nich drogę, nazwać je, pozwo‑
lić im się w nas rozgościć, porozumieć się z nimi” – pisze pisarka Gra‑
żyna Plebanek zachęcając do lektury książki napisanej przez dzien‑
nikarkę Agnieszkę Jucewicz, która w rozmowach ze specjalistami 
takimi jak: Bogdan de Barbaro, Bartłomiej Dobroczyński czy Da‑
nuta Golec przybliża nam świat pełen złości, lęku czy wstydu, ale 
też opowiada nam o radości, bliskości i namiętności. 

To emocje sprawiają, że jesteśmy ludzcy. Tak siebie określamy 
– ludzki, czyli współczujący? Kochający? A może wściekły? Praw‑
dopodobnie każde ze stwierdzeń jest prawdziwe. Jesteśmy ludźmi 
i odczuwamy emocje. Gorzej. Nie tylko je odczuwamy, ale je prze‑
żywamy. Często tracąc do nich dystans, dajemy się im pochłonąć 
i nieraz zawładnąć. Żyjemy np. uczuciem zazdrości albo złości. Każ‑
da z emocji coś o nas i do nas mówi. Zdecydowana większość z nas 
gubi się w tym skomplikowanym świecie uczuć własnych i innych 
ludzi. Nie mamy jednak wyboru – odciąć się od emocji na dłuższą 
metę się nie da. I tak naprawdę wcale tego byśmy nie chcieli. Bo 
wtedy stracilibyśmy też te dobre emocje jak radość, euforia, przy‑
jemność i miłość. Pozostaje nam emocje zrozumieć i się z nimi za‑
przyjaźnić. Nawet z tymi „złymi” jak złość czy smutek: Agnieszka Ju‑
cewicz „Złość to coś złego? Najczęściej mówi się o niej jak o czymś, 
czego należy się pozbyć, co trzeba okiełznać”.

Dorota Golec: „Złość sama w sobie nie jest żadnym problemem. 
Jak większość uczuć jest, nazwijmy to, produktem naturalnym. Pro‑
blem w tym, że niektóre produkty naturalne są jak tran. Zdrowe, ale 
niezbyt smaczne”. 

Podobnie jest ze smutkiem. Wszyscy go doświadczamy, ale nikt 
go nie lubi. Warto więc na smutek spojrzeć oczami psychologa Bar‑
tłomieja Dobroczyńskiego, który o smutku mówi, że jest jedną z naj‑
inteligentniejszych emocji. Bo pozwala nam zobaczyć, co kryje się 
za różowymi okularami konsumpcjonizmu, zobaczyć, że nie jeste‑
śmy sami na tej planecie, poznać to, co w nas ciemne i nielubiane. 
Dzięki smutkowi tracimy złudzenia. 

Rozmowy o emocjach są nam wszystkim bardzo potrzebne, nie 
tylko w „czasach zarazy”, których właśnie doświadczamy. Warto uczyć 
się z nich i być człowiekiem wrażliwym. Na siebie i innych. 

Anna Augustowska
Agnieszka Jucewicz, „Czując – rozmowy o emocjach”,  
Wydawnictwo Agora, 2019 r.



– Zorganizować rejs na pokładzie 
„Pogorii” to było moje wielkie marzenie 
– mówi współorganizatorka rejsu, Maria	
Stępień, studentka piątego roku kierunku 
lekarskiego i prezes Klubu Uczelnianego 
AZS Uniwersytetu Medycznego w Lubli-
nie, która już po raz drugi wspólnie z gru-
pą studentów, absolwentów i pracowni-
ków uczelni popłynęła w II	Lubelskim	
Studenckim	Rejsie	Profilaktycznym. 
Rejs stał się częścią wydarzeń włączo-
nych w obchody 70‑lecia istnienia Uni-
wersytetu Medycznego w Lublinie

Wyprawa „Pogorią” odbyła się 
w dniach 7‑15 lutego br. Rok temu, 
w sierpniu, medycy płynęli po Bałtyku 
lubelskim jachtem „Roztocze”. 

Tym razem uczestnicy tej nietypowej, 
łączącej medycynę z żeglarstwem wypra-
wy, którą współorganizowała także dzia-
łająca na UM organizacja Młodzi Medy-
cy, wypłynęli poza granice Polski i zawi-
tali do włoskich portów, żeby tam orga-
nizować akcje profilaktyczne. „Pogoria” 
pływała po obszarze Morza Liguryjskie-
go i Tyrreńskiego.

– Nasz tygodniowy rejs odbył się na 
początku lutego br. Sztormowa pogoda 
nie zawsze sprzyjała zaplanowanym przez 
nas akcjom profilaktycznym, które orga-
nizowaliśmy dla mieszkańców odwiedza-
nych przez nas portów – mówi współor-
ganizator rejsu, Dominik	Ruta, student 
piątego roku kierunku lekarskiego i pre-
zes Młodych Medyków – ale wykorzysta-
liśmy ten czas na samoedukację. Biorący 
udział w rejsie lekarze: dr Piotr	Gawda 

oraz Marek	Duszkiewicz (oficer) prze-
prowadzili wykłady dla załogi dotyczące 
USG narządu ruchu, bólu kręgosłupa oraz 
medycyny sportowej i holistycznej. Stu-
dentki Wydziału Lekarsko‑Dentystycz-
nego poprowadziły dla całej załogi zaję-
cia na temat higieny jamy ustnej, a także 
przeglądy dentystyczne. 

– To był czas nie tylko medycznej edu-
kacji – dla wielu z nas było to też pierw-
sze zetknięcie z prawdziwym żeglar-
stwem morskim. Przez tydzień byliśmy 
podzieleni na cztery wachty z oficerami 
i starszymi wachty na czele – opowiada 
Dominik Ruta.

– Pomoc, współpraca, podział obo-
wiązków, odpowiedzialność za siebie 
i innych, a także nauka pracy w zespole, 
tak później potrzebna w pracy medyka, to 
najważniejsze, co wynieśliśmy z rejsu na 
„Pogorii” – relacjonuje Maria Stępień.

– Przyswoiliśmy sobie słownictwo 
używane na statku, nauczyliśmy się ob-
sługiwać żagle i wyznaczać pozycje na 
mapie. Wspinaliśmy się na reje i pozna-
liśmy, czym naprawdę jest współpraca. 
„Pogoria” okazała się do tego idealnym 
miejscem! – dodaje Dominik Ruta.

Po hasłem: „Ucząc innych sami się 
uczymy” młodzi medycy organizowali 
dla mieszkańców włoskich portów akcje 
na temat profilaktyki najczęstszych cho-
rób cywilizacyjnych. Największą zorgani-
zowali w porcie Portoferraio na Elbie.

– Mierzyliśmy poziom glukozy we 
krwi i ciśnienie tętnicze, przekazując 
jednocześnie wiedzę na temat cukrzycy 

„Pogorią” dla profilaktyki
i choroby nadciśnieniowej. Udało nam 
się pomóc ludziom, którzy nie byli świa-
domi swoich problemów ze zdrowiem. 
Przeprowadzaliśmy również kursy pierw-
szej pomocy, które spotkały się z ogrom-
nym zainteresowaniem – mówią uczest-
nicy rejsu.

– Mamy nadzieję, że kolejne odsło-
ny Lubelskich Studenckich Rejsów Pro-
filaktycznych już wkrótce poprowadzą 
nasi następcy – podkreślają Stępień i Ru-
ta, którzy niedługo kończą już studia. 
– Liczymy, że w przyszłości zorganizu-
jemy europejski rejs na dużym żaglow-
cu, w którym wezmą też udział studen-
ci z uczelni medycznych z innych kra-
jów. Być może uda się to zrobić w ra-
mach programu Erasmus + Sport – mó-
wi Maria Stępień.

Rejs na „Pogorii” odbył się dzięki 
współpracy Klubu Uczelnianego AZS 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
oraz organizacji Młodzi Medycy, przy 
nieocenionej pomocy Uniwersytetu Me-
dycznego w Lublinie oraz Lubelskiej 
Izby Lekarskiej. W sposób szczególny 
uczestnicy rejsu dziękują za wsparcie 
władzom uczelni – rektorowi UM w Lu-
blinie prof.	Andrzejowi	Dropowi oraz 
prorektor ds. kształcenia prof.	Barba‑
rze	 Jodłowskiej‑Jędrych, a także pa-
tronom honorowym, którymi są: Polski	
Związek	Żeglarski, prezydent Lublina 
Krzysztof	Żuk, prezes Lubelskiej Ra-
dy Lekarskiej Leszek	Buk	oraz maga-
zyn „Żagle”.

Anna	Augustowska

Więcej zdjęć w wydaniu internetowym Medicusa 
i na fanpage'u rejsu na Facebooku.
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Sałatka po lekarsku

Święta za pasem więc wypadałoby 
podać „coś” na świąteczny stół. Tym ra-
zem bazą do naszego dania będzie… ro-
sół. Ma on cenne zalety, o których wia-
domo od wieków, a które kwalifikowa-
ły go niemal do rangi lekarstwa.

Chirurg wojskowy armii cesarza 
Nerona Pedacius Dioscorides, już 
w 60 r. n.e., w dziele „De Materia Me-
dica” zaliczył mięsny wywar do natu-
ralnych leków. W XII wieku żydow-
ski lekarz i filozof Majmonides (Mosze 
ben Majmon) zalecał leczyć rosołem 
drobiowym infekcje górnych dróg od-
dechowych, hemoroidy i… zatwardze-
nie.. A tradycja leczenia rosołkiem jest 
tak zakorzeniona w kulturze żydowskiej, 
o czym pisał też dr Fred Rosner, w książ-
ce „Medicine in the Bible and the Tal-
mud”, że wielu uważa go za żydowską 
penicylinę. Co by nie mowić i nie pisać, 
rosół musi mieć działanie lecznicze, sko-
ro od wieków jest obecny w kuchniach 
wielu narodów – od francuskich con-
somme, po japoński ramen.

Co sprawia, że rosół jest tak zdro-
wy?… Cysteina! To ona hamuje migra-
cję neutrofilii, co jest tak ważne w róż-
nego rodzaju zapaleniach. W rosole 
znajdziemy ponadto żelazo, witaminy 

Rosół inaczej, czyli… tymbaliki 
A i E, beta‑karoten, potas, fos-
for, wapń i magnez. Nie zapo-
minajmy również o pełnowar-
tościowym białku, które wspa-
niale sprawdza się przy lecze-
niu… kaca. To właśnie ten 
czynnik powoduje, że Japoń-
czycy po „ciężkich nocach” są 
głównymi klientami specjal-
nych kiosków, gdzie sprzedaje się tylko 
ramen. Ponadto wywar mięsno‑kostny 
zawiera kwas hialuronowy i chondroity-
nę, które wspomagają produkcję kolage-
nu i glukozaminę. Zdaniem kanadyjskich 
uczonych, rosół przyczynia się także do 
wzrostu serotoniny we krwi, poprawiając 
samopoczucie. Ale lecznicze właściwości 
rosołu zachowują się tylko przy niewiel-
kiej obecności soli. Niestety, jest jedno 
ale, rosołu i zup na wywarach mięsnych 
powinny unikać osoby chore na reuma-
toidalne zapalenie stawów, kamicę nerek 
i dnę moczanową.

No tak, ale ja nie chcę Was teraz uczyć 
gotowania rosołu. Każdy kucharz ma 
swój sprawdzony przepis, w którym bry-
lują mięsa mieszane, czyli wołowina 
i kurczak. Mogą być też modyfikacje 
np. perliczka, indyk, cielęcina itp. A po-
za tym oczywiście marchew, pietruszka, 

seler, cebula i por. Za sprawą 
włoszczyzny zupa dostaje jesz-
cze więcej wspaniałych składni-
ków odżywczych. Smak rosołu 
możemy również podkręcić do-
dając do niego imbir, łodygi sele-
ra naciowego i przypaloną cebu-
lę. Na koniec zioła i przyprawy 
– liść laurowy, pieprz, ziele an-

gielskie, czosnek, lubczyk, itp., itd.
I jak już po 2‑4 godzinach (lub po 

12 godzinach) mamy:
• 2,5 litra rosołu,
przygotowujemy	dodatkowo

• 50 g żelatyny spożywczej
• 25 dag krojonej szynki prasowanej 

lub mięsa z kurczaka 
• 1 puszkę groszku konserwowego
• 4 jaja na twardo
• 10‑12 małych mrożonych 

marchewek (paluszków) 
• 1 łyżkę suszonego koperku
• 1 łyżkę suszonej pietruszki
• ½ łyżeczki pieprzu 
• 1 łyżeczkę jasnego sosu sojowego
…i	robimy	tymbaliki.

Wykonanie:	
Żelatynę rozpuścić i zagotować z ro-

sołem, w którym gotujemy na „al den-
te” marchewkę. Naszykować forem-
ki (np. plastikowe kubeczki termood-
porne). Na dno każdego wsypać łyż-
kę groszku, kilka kawałków pokrojo-
nej w kostkę szynki, lub kawałków kur-
czaka, dodać kilka kawałków pokrojo-
nej marchewki i 1‑2 plasterki pokrojo-
nego jajka na twardo. Dodać przyprawy 
i każdy kubek zalewać ostrożnie roso-
łem do ¾. Ostrożnie wstawić po wysty-
gnięciu do lodówki, albo jak jest niska 
temperatura na dworze na dwór, na noc. 
Serwować po wyjęciu z sosem majone-
zowym i/lub z octem ryżowym (wedle 
upodobania). 

PS dla wegetarian bulion może być 
warzywny, a do środka dajemy wyłącz-
nie warzywa.

Smacznego i Wesołych Świąt!
Dariusz	Hankiewicz	

Pożyczki www.oil.lublin.pl

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. 
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7 lutego

Przyszedł mi do głowy pomysł na 
uzdrowienie sytuacji w kraju, mianowi-
cie, żeby na próbę zastąpić miłościwie 
nam panujących polityków lekarzami. 
Mogłoby być ciekawie i może nawet 
lepiej. Przecież lekarz ogólny zawsze 
szybciej znajdzie receptę na codzienne 
bolączki i dokładnie zbada każdą spra-
wę, psychiatra obniży poziom głupo-
ty, urolog sprawi, że skończy się olewa-
nie wszystkiego, radiolog wyeliminuje 
idiotyzmy w radiu, a może i w telewi-
zji, internista zakaże internowania za-
wodowego niepokornych, okulista nie-
którym otworzy wreszcie oczy, prokto-
log oceni każdy problem także z drugiej 
strony, psycholog poradzi, jak zacząć 
wreszcie logicznie myśleć, ginekolog 
i lekarz pierwszego kontaktu naturalnie 
poprawią przyrost naturalny, anestezjo-
log uśpi, a chirurg wytnie wszystko co 
chore i co nas toczy. Same korzyści. Tyl-
ko jak taką kurację zaordynować i prze-
prowadzić? 

10 lutego

A jednak chyba nie do końca praw-
dą jest, że sprawowanie władzy cechuje 
buta i arogancja. Przykładem tego niech 
będzie zachowanie prezesa jednego z są-
dów, który publicznie podarł uchwa-
łę gremium sędziowskiego, będącą ofi-
cjalnym urzędowym dokumentem. Po-
darł elegancko, a mógłby równie osten-
tacyjnie ją pomiąchać i odpowiednio 
zmiękczyć pokazując jednoznacznie do 
czego chce jej użyć, co świadczy o kul-
turze i poziomie tego prezesa, zaprze-
czając jednocześnie obiegowym i ne-
gatywnym opiniom o tych, którzy trzy-
mają władzę. 

12 lutego

Niestety, zmieniam zdanie o wpływie 
faktu reprezentowania władzy na zacho-
wania jej przedstawicieli. Wczoraj dzięki 
transmisji telewizyjnej byłem świadkiem 
wypowiedzi naszych za euro parlamenta-
rzystów w Europarlamencie i posłucha-
łem do JAKIEGO POZIOMU można się 
na takim forum zniżyć i na JAKIM po-
ziomie dyskutować. Mam nadzieję, że 
przyjdzie czas, gdy to towarzystwo wza-
jemnej adoracji z takiego poziomu zosta-
nie wreszcie postawione do pionu. 

28 lutego

Bardzo poważne ostrzeżenia i restrykcyj-
ne zarządzenia sanitarno‑epidemiologiczne 
mające uchronić nas przed rozprzestrzenia-
niem się koronawirusa sięgają zenitu. Jak 
tak dalej pójdzie to niedługo w obawie przed 
zarażeniem strach będzie nawet komuś po-
wiedzieć – „Pocałuj mnie w d…!”, bo jesz-
cze nie daj Boże posłucha! I gdzie się po-
tem leczyć?

16 lutego

Gremium sejmowe zagłosowało jak 
trzeba i dokonało przerzutu dwóch mi-
liardów złotych na niezależne rządowe 
media, tym samym odrzucając wnio-
sek o przeznaczenie tej kwoty na lecz-
nictwo onkologiczne. Z tego wynika, że 
przerzuty mogą być i tu i tu, a wskaza-
nia medyczno‑społeczne, jak widać, po-
dobne. Tylko nie wiadomo, co dla nas 
gorsze. Chyba że „te pieniądze im się 
po prostu należały!”?

18 lutego

Sąsiad zapowiedział, że jak tylko go 
wypiszą, to idzie do kina wybierając 
miejsce w najlepszym rzędzie. Pomy-
ślałem – po co? Dobry rząd już prze-
cież wybrał, kino ma na co dzień, a wła-
ściwe jego miejsce dawno mu już po-
kazano. Zostaje tylko się wypisać. A to 
wyjątkowo można jeszcze, póki co, na 
własne żądanie. 

20 lutego

Podobno się zbroimy. I to korzystnie, 
bo korzystając z wyprzedaży posezono-
wej. Otóż zakupiliśmy okazyjnie okręty 
podwodne i myśliwce podniebne! Do-
brze, że nie odwrotnie, chociaż to może 
się dopiero w praktyce okazać. Uzbrój-
my się więc w cierpliwość i już spokoj-
nie poddajmy się. Na razie oczywiście 
biegowi czasu. 

25 lutego

Według Ministerstwa Zdrowia re-
animacja Służby też Zdrowia oczywi-
ście nieustająco trwa, ale z trudnościa-
mi, bo od początku brak kontaktu „re-
animujących” z reanimowaną, do tego 
klasyczne metody zawodzą. Sztuczne 
oddychanie nieefektywne przez smog, 
metoda „usta usta” nic nie daje, bo 
w ustach pełno frazesów. Masaż serca 
wykluczony, bo kojarzy się z uciskiem, 
kardiowersja nie wchodzi w rachubę, bo 
za dużo wersji. Co transfuzja to konfu-
zja, a adrenaliny nie można podać, bo 
jej poziom przekracza już wszelkie nor-
my w tej Służbie, co widać i coraz gło-
śniej słychać. Nie zacytuję, bo nie wy-
pada. Ale ministerstwo nie odpuszcza 
i nadal daje nadzieję! Tylko! Ale i tak 
dobrze, że coś daje. 

Pamiętnik znaleziony w szpitalnej szafce
(serial prawie codzienny)

1 marca

Rozmawiali sąsiedzi. Ten z dostawki za-
pytał tego spod okna, czy ma syna czy cór-
kę. Ten odpowiedział, że syna. Na to tam-
ten „Ma pan szczęście. A ja będę musiał pła-
cić ten nowy podatek córkowy!”. „Jaki cór-
kowy? Cukrowy! Źle pan usłyszał!”. A tam-
ten z ulgą – „Oj, to świetnie!”. Na to tamten 
spod okna – „Nie ma co się za wcześnie cie-
szyć – córkowy jeszcze może być! Cyrko-
wy też!”. Ten z dostawki – „Nie chodzę do 
cyrku!”. A ten drugi na to – „Nie musi pan 
chodzić! W aktualnej rzeczywistości pła-
ci się za to, co jest!”… A mówią, że Polacy 
nie potrafią rozmawiać z sobą. 

3 marca

Przypominając sobie wszystkie konse-
kwencje, doznane szykany, chamskie inwek-
tywy, utratę możliwości orzekania, łącznie 
z obcięciem pensji, które spotkały sędziego 
Juszczyszyna, chciałoby się ostrzec wszyst-
kich niezależnych sędziów przed jeszcze jed-
nym możliwym niebezpieczeństwem, więc 
– „UWAGA PANOWIE – NAWACKI!”. 

Irosław	Szymański
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Elektroniczna dokumentacja medycz‑
na to dokumenty wytworzone w postaci 
elektronicznej opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem za‑
ufanym, podpisem osobistym albo z wy‑
korzystaniem potwierdzenia pochodze‑
nia oraz integralności danych dostępnych 
w systemie teleinformatycznym udostęp‑
nionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpie‑
czeń Społecznych.

Do elektronicznej dokumentacji 
medycznej zalicza się:

1. Recepty (elektroniczna forma recept 
obowiązuje od 8 stycznia 2020 r. po‑
za wyjątkami określonymi w przepi‑
sie art. 95b ust. 2 ustawy z dnia 6 wrze‑
śnia 2001 r. Prawo farmaceutyczne 
(DzU 2019 r., poz. 499 t.j.)

2. Dokumentację, której rodzaje określa 
rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 
8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elek‑
tronicznej dokumentacji medycznej 
(DzU 2018 r., poz. 941) oraz rozporządze‑
nie ministra zdrowia z dnia 15 paździer‑
nika 2019 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie rodzajów elektronicznej do‑
kumentacji medycznej (DzU 2019 r., poz. 
2029 t. j.): 

– informacja o rozpoznaniu choroby, pro‑
blemu zdrowotnego lub urazu, wynikach 
przeprowadzonych badań, przyczynie 
odmowy przyjęcia do szpitala, udzielo‑
nych świadczeniach zdrowotnych oraz 
ewentualnych zaleceniach – w przy‑
padku odmowy przyjęcia pacjenta do 

szpitala, o której mowa w przepisach wy‑
danych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 
6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta (DzU z 2017 r., 
poz. 1318 i 1524) (elektroniczna forma 
obowiązuje od 2 czerwca 2018 r.),

– informacja dla lekarza kierującego świad‑
czeniobiorcę do poradni specjalistycznej 
lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, 
sposobie leczenia, rokowaniu, ordyno‑
wanych lekach, środkach spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowe‑
go i wyrobach medycznych, w tym okre‑
sie ich stosowania i sposobie dawkowa‑
nia oraz wyznaczonych wizytach kontro‑
lnych, o której mowa w przepisach wy‑
danych na podstawie art. 137 ust. 2 usta‑
wy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadcze‑
niach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych (DzU z 2017 r., 
poz. 1938 z późn. zm.) (elektroniczna for‑
ma obowiązuje od 2 czerwca 2019 r.),

– karta informacyjna z leczenia szpitalnego, 
o której mowa w przepisach wydanych na 
podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopa‑
da 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczni‑
ku Praw Pacjenta (elektroniczna forma 
obwiązuje od 2 czerwca 2018 r.),

– wyniki badań laboratoryjnych z opisem 
(elektroniczna forma będzie obowią‑
zywać od 25 kwietnia 2021 r.),

– opis badań diagnostycznych innych niż 
wskazane wyżej (elektroniczna forma 
będzie obowiązywać od 25 kwietnia 
2020 r.).

3. Skierowania określone w rozporządze‑
niu ministra zdrowia z 15 kwietnia 2019 r. 

Elektroniczna dokumentacja medyczna
w sprawie skierowań wystawianych 
w postaci elektronicznej w Systemie In‑
formacji Medycznej (SIM) (DzU 2019 r., 
poz. 71) na:

I. Ambulatoryjne świadczenia spe ‑
cjalistyczne finansowane ze środ‑
ków publicznych, o których mowa 
w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierp‑
nia 2004 r. o świadczeniach opieki zdro‑
wotnej finansowanych ze środków pu‑
blicznych* 

II. Badania: 
a) echokardiograficzne płodu finansowa‑

ne ze środków publicznych, 
b) endoskopowe przewodu pokarmowego 

finansowane ze środków publicznych, 
c) medycyny nuklearnej finansowane ze 

środków publicznych oraz ze środków 
innych niż środki publiczne,

d) rezonansu magnetycznego finansowa‑
ne ze środków publicznych, 

e) tomografii komputerowej finansowane 
ze środków publicznych oraz ze środków 
innych niż środki publiczne*.

III. Leczenie szpitalne w szpitalu, który 
zawarł umowę o udzielanie świad‑
czeń opieki zdrowotnej, o którym mo‑
wa w art. 58 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdro‑
wotnej finansowanych ze środków pu‑
blicznych*.

Opracowała: 
Alicja Lemieszek 

radca prawny

* elektroniczna forma obowiązuje 
od 18 kwietnia 2019 r. 

MUZYCZNIEDużo jazzu
12. Lublin Jazz Festiwal potrwa od 18 do 26 kwietnia w Cen‑

trum Kultury. Zainauguruje go koncert zespołu Laboratorium. 
Krakowska formacja obchodzi w tym roku wspaniały jubileusz 
50‑lecia istnienia. Wśród gości Lublin Jazz Festiwal będą artyści 
z Wielkiej Brytanii: Yazz Ahmed Quartet (24 kwietnia), Włoch: 
formacja ZU (24 kwietnia) czy Stanów Zjednoczonych: Hypnotic 
Brass Ensemble (25 kwietnia). Koncerty polskich wykonawców 
to – kwartet Jana „Ptaszyna” Wróblewskiego (24 kwietnia) czy 
Wacława Zimpla (25 kwietnia). Festiwal zakończy się 26 kwietnia 
trzema koncertami: premierowa prezentacja formacji Emil Miszk 

& The Sonic Syndica‑
te; występ jednej z naj‑
większych gwiazd tego‑
rocznej edycji imprezy 
– saksofonisty Steve’a 
Colemana; koncert ze‑
społu Prim z Austrii.

Nowością podczas 
tegorocznego festiwa‑
lu będzie konkurs mu‑
zyczny dla młodych ar‑
tystów – JAZZiNSPIRA‑

CJE. Do udziału w zmaganiach organizatorzy zapraszają muzy‑
ków urodzonych w latach 1990‑2003. Rywalizacja konkursowa 
będzie miała miejsce w dniach 22‑23 kwietnia. Bilety od bez‑
płatnych wejściówek do 90 zł.

MUZYCZNIEFortepian i fortepian
Richard Wagner, Max Bruch i Robert Schumann – w progra‑

mie koncertu symfonicznego zaplanowanego na 17 kwietnia 
o godz. 19 w Filharmonii Lubelskiej. Głównym gościem wieczo‑
ru będzie duet fortepianowy Chopin Piano Duo: Anna Boczar 
– fortepian i Bartłomiej Kominek – fortepian, którzy występują 
razem od 2011 roku. W ich wykonaniu i Orkiestry Symfonicznej 
Filharmonii Lubelskiej „Koncert na dwa fortepiany i orkiestrę as
‑moll” niemieckiego kompozytora Maxa Brucha (1838‑1920). Ca‑
łość poprowadzi dyrygent i kreator życia muzycznego, specja‑
lizujący się w wykonawstwie historycznym – Jan Tomasz Ada‑
mus. Bilety 30‑40 zł.

MUZYCZNIEMetallica symfonicznie
4 kwietnia o godz. 19 w Centrum Spotkania Kultur wystąpi 

Scream Inc. jeden z najlepszych coverbandów Metalliki na świe‑
cie. Towarzyszyć im będzie orkiestra symfoniczna „Orion”. Jak za‑
powiadają organizatorzy, na koncercie usłyszymy największe 
przeboje zespołu Metallica w symfonicznych aranżacjach wy‑
konanych tak, jak na płycie „Metallica S&M”. Scream Inc. istnieją 
od 2008 r. i osiągnęli sukces, stając się najbardziej znaczącym 
tributeband’em z Europy Środkowej. Bilety 109‑139 zł.

Kiedy zamykaliśmy ten numer Medicusa te wydarzenia kulturalne nie były odwołane 
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Wspomnienie

Ryszard Jakubowski (1924‑2019)
W dniu 16.10.2019 r. zmarł w wieku 

95 lat mjr dr hab. n. med. Ryszard Ja-
kubowski. Ryszard Jakubowski urodził 
się 24.10.1924 r. w Dęblinie jako syn 
Franciszka i Antoniny z Witkowskich. 
Tu mieszkał i uczęszczał do Szkoły Po-
wszechnej. W latach 1936‑1952 miesz-
kał w Stężycy i w Warszawie. 

W latach 1936‑1939 należał do Związ-
ku Harcerstwa Polskiego, początkowo 
w Stężycy gdzie komendantem hufca 
był harcmistrz ks. S. Hładuniak, który 
od 1936 r. organizował obozy harcerskie 
w Hamerni. Tam przy ognisku opowia-
dał historię Polski. Zainteresowanie hi-
storią i patriotyzm pozostały Ryszardo-
wi i chłopcom do końca ich życia. Po po-
wrocie do gimnazjum w Warszawie na-
dal należał do harcerstwa, a 19 grudnia 
1940 r. został zaprzysiężony przez do-
wódcę grupy Warszawskiej Organiza-
cji Wojskowej. 

W okresie od grudnia 1940 do czerw-
ca 1942 r. odbył przeszkolenie w rejo-
nie Warszawa Śródmieście w oparciu 
o „Instrukcje Walki Piechoty”. Od lip-
ca 1942 do maja 1944 r. był żołnierzem 
15 Pułku Piechoty „Wilków” AK w Stę-
życy, w oddziale, którym dowodził Je-
rzy Jaskulski pseudonim Zagończyk. Ry-
szard Jakubowski uczestniczył w wie-
lu akcjach bojowych i dywersyjnych 
w okolicach Dęblina, Stężycy, Barano-
wa, Gołębia, Puław, Żyrzyna.

Od lipca 1944 r. do poło-
wy sierpnia był urlopowany 
w związku z akcją „Na po-
moc Warszawie”. W okoli-
cach Garwolina doszło do 
szeregu aresztowań, a od-
dział został rozbity. Ryszard 
ujawnił się w 1944 r. i wcie-
lono go do wojska w Cheł-
mie. W 1946 r. został przy-
jęty na Wydział Lekarski 
UMCS w Lublinie. Dyplom lekarza uzy-
skał w 1952 r.

Pracę zawodową lekarza medycyny 
podjął z nakazu pracy w 1952 r. w Insty-
tucie Medycyny Pracy Wsi w Lublinie 
(od 1955 r. Instytucie Medycyny Pracy 
i Higieny Wsi). Uzyskał w nim specja-
lizację z chorób wewnętrznych, stopnie 
naukowe: doktora medycyny oraz dok-
tora habilitowanego medycyny, po obro-
nie pracy Badania drgań udarowych 
i wibracji jako czynników patogenetycz-
nych zmian kostno‑stawowych w kończy-
nach górnych robotników leśnych. Pro-
wadził badania nad wpływem warun-
ków środowiskowych pracy na stan zdro-
wia rolników, leśników i drwali przy-
czyniając się do ustalania źródła cho-
rób zawodowych, właściwego zaszere-
gowania i oceny warunków pracy i pła-
cy przede wszystkim w leśnictwie, ale 
również i w rolnictwie. Publikował pra-
ce na te tematy w fachowej medycznej 

prasie krajowej i zagranicz-
nej. W instytucie pracował 
w latach 1952‑1990 na sta-
nowiskach od asystenta do 
dyrektora ds. naukowych. 
Cieszył się uznaniem i był 
niewątpliwie autorytetem 
w swojej specjalności. 

Po raz pierwszy został wy-
różniony przez 15 Pułk Pie-
choty „Wilków” AK	 –	Od‑

znaką	Pułkową	Prot.	nr	17 „Wyróż‑
niony	za	niezwykłe	męstwo” w kampa-
nii Armii Krajowej (Prot. nr 17). W cza-
sie pracy w IMPiHW (1952‑1990) by-
ło wiele odznaczeń i medali okoliczno-
ściowych, resortowych i państwowych. 
Ostatnim był Złoty	Krzyż	Zasługi.

W okresie powojennym kolejno 
otrzymywał stopnie wojskowe: porucz-
nika – 1964, kapitana – 6.01.2000, ma-
jora – 7.12.2005. Przeszedł na emerytu-
rę w 1990 r. ze względów zdrowotnych: 
leczył się, nadal pasjonował się historią 
Polski i jej rolą w Europie, dużo czytał, 
notował wspomnienia.

Dr hab. med. Ryszard Jakubowski był 
katolikiem głęboko wierzącym, człowie-
kiem skromnym, mądrym i prawym, do-
ciekliwym badaczem, dobrym i uczyn-
nym Kolegą, wiernym Przyjacielem, naj-
lepszym Ojcem i Dziadkiem a Mężem 
przez 63 lata.

Maria	Kielasińska‑Jakubowska

Dwa razy srebro dla Ryszarda Siwka
W	 trzecich	Halowych	Mistrzostwach	 Polski	 Lekarzy	

w	Lekkiej	Atletyce,	które	odbyły	się	22	lutego	w	Toruniu,	Lu‑
belską	Izbę	Lekarską	reprezentował	Ryszard	Siwek,	który	
w	biegu	na	200	i	400	metrów	zdobył	srebrne	medale.	

3. Halowe Mistrzostwa Polski Lekarzy w Lekkiej Atletyce 
odbyły się w ramach 29. Halowych Mistrzostw Polski Masters. 
Zawodnicy rywalizowali we wspaniałej hali Arena w Toruniu. 
Wśród prawie 500 uczestników wystąpiło około 30 lekarzy. 

– Sportowej rywalizacji sprzyjała niezwykła atmosfera tego 
obiektu, gdzie przed 2 tygodniami znakomity zawodnik szwedzki 
Armand Duplantis ustanowił kosmiczny rekord świata w skoku 
o tyczce (617 cm), a nasza wspaniała zawodniczka Justyna Świę-
ty‑Ersetic ustanowiła halowy rekord kraju w biegu na 400 me-
trów (51,37 sek.) – relacjonuje Ryszard Siwek, który korzysta-
jąc z okazji zachęca koleżanki i kolegów lekarzy z lubelskiego 
okręgu do uczestnictwa w Mistrzostwach Polski Lekarzy w tej 
dyscyplinie na otwartym stadionie, które w tym roku 3 i 4 lipca 
odbędą się w Lublinie. 

– Kontynuujmy wspaniałą passę lubelskich lekarzy sportow-
ców z corocznych Igrzysk Lekarskich w Zakopanem!  aa

Sport w LIL sport.oil.lublin.pl

http://sport.oil.lublin.pl/
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Praca

Lekarze
•	 Alergologa,	dermatologa	i	endokrynologa	za‑

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

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

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

•	 Zatrudnię	w	Szczebrzeszynie	lekarza	stoma‑
tologa do pracy na umowę z NFZ i prywatnie. 
Bardzo korzystne warunki współpracy. Do dys‑
pozycji mieszkanie. Tel. 608 556 950 po 20.

•	 Samodzielny	Publiczny	Zespół	Opieki	Zdro‑
wotnej w Krasnymstawie zatrudni lekarzy spe‑
cjalistów oraz lekarzy bez specjalizacji w od‑
działach: anestezjologii i intensywnej terapii, 
chorób wewnętrznych, reumatologii, położni‑
czo‑ ginekologicznym, SOR oraz POZ, w dzia‑
le radiologii i diagnostyki obrazowej i poradni 
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Ofe‑
rujemy: atrakcyjne wynagrodzenie, elastyczne 
formy zatrudnienia, możliwość ustalenia cza‑
su pracy według preferencji i dostępności i du‑
że możliwości rozwoju. Gwarantujemy: pracę 
w miłej i przyjaznej atmosferze. Szczegółowe 
warunki pracy i płacy do uzgodnienia. Kontakt 
telefoniczny 82 576 21 70 e‑mail: sekretariat@
spzozkrasnystaw.pl

•	 SP	ZOZ	MSWiA	w	Lublinie	 zatrudni	 lekarzy	
specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej. 
Warunki zatrudnienia do uzgodnienia. Tel. 81 
728 42 62.

•	 Samodzielny	Publiczny	Szpital	Wojewódzki	
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu zatrud‑
ni lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny 
ratunkowej lub lekarza w trakcie specjalizacji 
z zakresu medycyny ratunkowej lub chcące‑
go się specjalizować w dziedzinie medycyny 
ratunkowej do pracy w Szpitalnym Oddziale 
Ratunkowym. Warunki pracy i płacy do uzgod‑
nienia. Osoby zainteresowane prosimy o kon‑
takt telefoniczny: sekretariat szpitala: (84) 677 
33 00.

•	 NZOZ	Ars	Medica	w	Lublinie,	ul.	Bursztynowa	
24 zatrudni lekarza rodzinnego przyjmujące‑
go dzieci i dorosłych, tel. 609 640 031.

•	 NZOZ	w	Radzyniu	Podlaskim	zatrudni	lekarza	
do pracy w POZ najchętniej pediatrę, specjali‑
stę medycyny rodzinnej, internistę lub w trak‑
cie specjalizacji, atrakcyjna płaca, formy za‑
trudnienia i wymiar czasu pracy do uzgodnie‑
nia. Tel. 696 421 133, mnzoz@poczta.onet.pl

•	 Lekarz	po	 specjalizacji	 z	 chorób	wewnętrz‑
nych, zdający PES w bieżącej sesji, poszuku‑
je pracy w Lublinie i okolicach. Możliwy rów‑
nież POZ. Tel. 509 498 689.

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

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

przyjmujemy do 10 dnia poprzedniego miesiąca.

•	 NZOZ	Przychodnia	Lekarzy	Specjalistów	–	SP.	P.	
we Włodawie, zatrudni lekarza specjalistę psy‑
chiatrę lub w trakcie specjalizacji, w ramach 
umowy z NFZ. Tel. 729 941 974, 511 123 247. 

•	 NZOZ	Przychodnia	Lekarzy	Specjalistów	–	SP.	P.	
we Włodawie, zatrudni lekarza specjalistę gi‑
nekologa lub w trakcie specjalizacji, w ramach 
umowy z NFZ. Tel. 729 941 974, 511 123 247. 

•	 Przychodnia	Willowa	w	Lublinie	zaprasza	do	
współpracy lekarzy w trakcie specjalizacji oraz 
lekarzy specjalistów z zakresu medycyny ro‑
dzinnej, pediatrii i interny. Dowolna forma za‑
trudnienia. Tel. 605 461 418; 601 410 400.

Dentyści
•	 Lekarz	dentysta	(mężczyzna)	z	30‑letnim	do‑

świadczeniem zawodowym podejmie pra‑
cę we wtorki i czwartki, w przychodni (ew. 
w szkolnym gabinecie) w ramach NFZ i/lub 
na komercyjne udzielanie świadczeń w Świd‑
niku, w Lublinie i w okolicach, w zakresie le‑
czenia protetycznego i zachowawczego. Pro‑
szę informacje kierować na e‑maila werbkk@
poczta.onet.pl bądź telefonicznie 507‑544‑813 
(po godz. 20.00).

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

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

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

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

•	 Zatrudnię	w	Szczebrzeszynie	lekarza	stoma‑
tologa do pracy na umowę z NFZ i prywatnie. 
Bardzo korzystne warunki współpracy. Do dys‑
pozycji mieszkanie. Tel. 608 556 950 po 20.

•	 Zatrudnię	 lekarza	dentystę	w	 ramach	umo‑
wy z NFZ w SP ZOZ w Markuszowie. Umo‑
wa na zastępstwo na okres od 1.05.2020 r. do 
31.12.2020 r. 1/2 etatu. Tel. 667 337 716.

•	 Prywatny	gabinet	 stomatologiczny	w	Bia‑
łej Podlaskiej zatrudni lekarza STOMATO‑
LOGA. Oferujemy atrakcyjne warunki pracy. 
Tel. 504 858 533. 

•	 Przychodnia	Stomatologiczna	w	Jabłonnie	ko‑
ło Lublina zatrudni lekarza stomatologa w ra‑
mach kontraktu z NFZ oraz prywatnie (mi‑
le widziana specjalizacja I stopnia). Tel. 600 
166 089.

•	 NZOZ	–	Centrum	Stomatologii	 Estetycznej	
ORTO‑PLUS w Puławach, nawiąże współpra‑
cę z lekarzem stomatologiem – pacjenci ko‑
mercyjni. Oferujemy pracę w nowoczesnej 
przychodni (mikroskop, CBCT, RVG, laser mi‑
krochirurgiczny i biostymulacyjny). Możliwość 
kształcenia w dziedzinie protetyki i ortodoncji 
w szerokim zakresie. Tel. 81 888 17 18. 

•	 Zatrudnię	lek.	stomatologa	z	min.	3‑letnim	sta‑
żem pracy w przychodni w Lublinie. Praca na 
NFZ i prywatnie. W ofercie mieszkanie. Tel. 667 
777 633.

•	 Podejmę	współpracę	 z	 lekarzem	dentystą	
w Łukowie. Zgłoszenia prosimy wysyłać na 
adres: csr.lukow@gmail.com

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 lekarzy den-
tystów zrzeszonych w okręgowej izbie 
lekarskiej obowiązek powiadamiania 
izby w terminie 30‑dniowym o zmia-
nach 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
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reklam
a

Lekarzu! Aktualizuj dane!

•	 Zatrudnię	lek.	stomatologa	w	trakcie	specja‑
lizacji ze stomatologii zachowawczej w przy‑
chodni w Lublinie. Praca na NFZ i prywatnie, 
w ofercie mieszkanie. Tel. 667 777 633. 

•	 Zatrudnię	lek.	stomatologa	w	trakcie	specja‑
lizacji z protetyki 2 razy w tygodniu, w przy‑
chodni w Lublinie. Pacjenci prywatni. Tel. 667 
777 633. 

•	 Zatrudnię	lek.	dentystę	na	1/2	etatu	w	Zamo‑
ściu. Tel. 697 139 589.

•	 Specjalistyczna	Klinika	Pro	Family	Med,	ma	
przyjemność zaprosić do stałej współpracy: le‑
karza stomatologa (najchętniej z Puław i oko‑
lic). Jesteśmy nowoczesną, specjalistyczną kli‑
niką stomatologiczno‑medyczną. Posiadamy 
trzy nowocześnie wyposażone gabinety sto‑
matologiczne (mikroskop, rvg, laser jag:erb, 
laser biostymulacyjny, system obtura, znie‑
czulenia komputerowe, piaskarka abrazyjna, 
pantomogram). Na rynku jesteśmy obecni od 
15 lat, pracujemy na rzecz kilku tysięcy stałych 
pacjentów. Zapewniamy wsparcie merytorycz‑
ne w postaci konsultacji bardziej skompliko‑
wanych przypadków z doświadczonymi klini‑
cystami z zakresu stomatologii zachowawczej, 
protetyki, chirurgii stomatologicznej, ortodon‑
cji, implantologii stomatologicznej. Proponu‑
jemy rynkowe warunki współpracy i wyna‑
grodzenia, liczną grupę pacjentów w ramach 
umowy z NFZ (½ kontraktu), oraz dodatkowo 
możliwość przyjmowania pacjentów na zasa‑
dach komercyjnych. Zapewniamy współpracę 
w grupie życzliwych profesjonalistów, natural‑
ną i swobodną atmosferę pracy, wolne soboty, 
niedziele i wszystkie długie weekendy w roku, 
wsparcie asysty, miejsce parkingowe, klimaty‑
zowane wszystkie pomieszczenia przychodni, 
dyskretną muzykę w tle i dobrą kawę. Więcej 
informacji na nasz temat można znaleźć na na‑
szej stronie i fanpage’u: www.profamilymed.
pl oraz https://www.facebook.com/profami‑
lymed. Poszukujemy lekarzy naturalnie życzli‑
wych ludziom, otwartych, stale podnoszących 
swoje kwalifikacje, z wysokim poziomem od‑
powiedzialności i umiejętnością współpracy. 
Kontakt: Włodzimierz Pytlak, CV można prze‑
słać na e‑mail: wlodzimierz.pytlak@profami‑
lymed.pl, tel. 605 110 279.

Drobne

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

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

•	 Wynajmę	 pomieszczenie	 w	 działającym	
NZOZie pod gabinet okulistyczny na terenie 
całego województwa. Możliwe różne formy 
współpracy. Tel. 533 778 897.

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

•	 Sprzedam	tanio	przenośny	aparat	EKG	firmy	
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	Lu‑
blinie wraz z mieszkaniem. Kontrakt z NFZ na 
2,5 etatu. Tel. 667 777 633. 

•	 Sprzedam	funkcjonujący	gabinet	stomatolo‑
giczny z wyposażeniem i kontraktem NFZ. Ist‑
nieje również możliwość prowadzenia prak‑
tyki prywatnej. Lokalizacja: Ośrodek Zdrowia 
– 20 km od Biłgoraja, tel. 572 204 570. 

•	 Wynajmę	umeblowaną	i	wyposażoną	w	AGD	
32‑metrową kawalerkę przy ulicy Paganinie‑
go w Lublinie. Tel. 608 432 298. 

•	 Sprzedam	lub	wynajmę	przychodnię	stoma‑
tologiczną z mieszkaniem w Lublinie. Kontrakt 
z NFZ. Tel. 667 777 633. 

•	 Wynajmę	w	przychodni	w	Garwolinie,	której	
jestem właścicielem, eleganckie gabinety le‑
karskie, spełniające wymogi sanepidu. Tel. 603 
663 911.

•	 Sprzedam	pełne	wyposażenie	gabinetu	sto‑
matologicznego: unit cropdental (2009 r.) 
z lampą polimeryzacyjną, scalerem, kame‑
rą wewnątrzustną, monitorem – stan bardzo 
dobry; aparat RTG Kodak 2100 (2010 r.) – stan 
bardzo dobry. Tel. 510 423 077.

Zjazd 50‑lecia!
Zapraszamy absolwentów Wydziału Lekarskiego AM w Lublinie (rocznik 
1964‑1970) na zjazd z okazji 50‑lecia absolutorium, połączony z uroczystym 
wręczeniem złotych dyplomów. 
Wręczenie dyplomów odbędzie się w Lublinie w dniu 6 czerwca 2020 roku 
o godz. 14.30 w Sali Collegium Novum Uniwersytetu Medycznego, Aleje 
Racławickie 1.
Wspólny uroczysty bankiet w dniu 6 czerwca 2020 r. o godz. 19.00 w hotelu 
„Wieniawski” w Lublinie, ul. Sądowa 6. Koszt zjazdu (bez noclegów) wynosi 300 zł 
(osoby towarzyszące 150 zł). Dla uczestników zjazdu zarezerwowano miejsca 
noclegowe w hotelu „Wieniawski”, tel. 81 459 92 00, kom. 515 595 507. Rezerwacja 
noclegów na hasło: „Zjazd Lekarzy” do dnia 5 maja 2020 r. 
Zgłoszenia na zjazd i wpłaty na podane poniżej konta i dane organizatorów do 
dnia 30 kwietnia 2020 r. Prosimy jednocześnie o podanie do tego terminu danych 
osobowych niezbędnych do zamieszczenia na złotych dyplomach.
Organizatorzy:
Liliana Szymańska‑Mazur,  
tel. : 605 589 587, e‑mail: lilianamazur@gmail.com,  
numer konta: 66 1020 3176 0000 5102 0033 8376,
Irena Woźnica,  
tel. : 601 272 435, e‑mail: medycynaogolna@gmail.com,
Jolanta Żuber‑Wieczorkiewicz,  
tel. : 604 415 883, e‑mail: jwieczorkiewicz@gazeta.pl,  
numer konta: 24 1240 2496 1111 0000 3761 2432.

Zjazd 30 lat  
po dyplomie

Wydział Lekarski AM w Lublinie, 
rocznik 1984‑1990

Spotkanie z okazji 30. rocznicy 
ukończenia studiów. Termin zjazdu: 
7 listopada 2020 r. w hotelu Agit, 
Lublin, Wojciechowska 29. 

Zgłoszenia prosimy kierować na 
adres: zjazd.am@gmail.com, lub 
do Edyty Rybak (tel. 508 074 969), 
Tomasza Brody (tel. 501 603 678).

Koszt uczestnictwa: 270 zł, 
zgłoszenia i wpłaty przyjmujemy 
do 30 września 2020 r.  
na konto:  
34 2490 0005 0000 4000 5090 0276. 

Dalsze informacje na podany 
w zgłoszeniu adres mailowy.
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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	

• 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, 605 502 280
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 

Uwaga! Zmiana 

Zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Le‑
karskiej nr 27/14/VII z 5 września 2014 r. 
z dniem 1 stycznia 2015 r. zmieniła się wy‑
sokość składki członkowskiej na rzecz izby 
lekarskiej.

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

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

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

Czasowe zwolnienie z opłacania skład‑
ki przysługuje lekarzowi, który złożył wnio‑
sek wraz z oświadczeniem, że nie osiąga 
przychodów z tytułu wykonywania zawo‑
du oraz ze źródeł przychodów wymienio‑
nych w przepisach o podatku dochodo‑
wym od osób fizycznych, z wyłączeniem ren‑
ty lub emerytury, w rozumieniu przepisów 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez‑
pieczeń Społecznych lub ustaw regulują‑
cych zaopatrzenie emerytalne służb mun‑
durowych. Czasowe zwolnienie przysługu‑
je tylko na okres nieosiągania powyżej opi‑
sanych przychodów.

Lekarz, który przed wejściem w ży‑
cie uchwały, miał ustaloną miesięczną  
wysokość składki na kwotę 10 złotych, opła‑
ca składkę w tej kwocie do czasu nabycia 
prawa do zwolnienia z obowiązku opłaca‑
nia składki.

Lekarz, który przed wejściem w życie 
uchwały, uzyskał prawo do zwolnienia z obo‑
wiązku opłacania składki zachowuje prawo 
do zwolnienia do czasu zaistnienia zdarze‑
nia skutkującego powstaniem obowiązku 
opłacania składki.

Wszelkie zmiany mające wpływ na wy‑
sokość składki członkowskiej należy zgła‑
szać w izbie lekarskiej w terminie do 30 dni. 
Zmiany te skutkują od pierwszego dnia mie‑
siąca następującego po miesiącu, w którym 
ORL podjęła stosowną uchwałę.

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

Składki należy opłacać przelewem na 
indywidualne konto bankowe lub w ka‑
sie LIL.

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

Informacji dotyczących składek udziela 
pracownik rejestru składek członkowskich:

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

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

Składki członkowskie 
w 2020 r.



Poznaj Subaru z bezpiecznej strony: bezpieczne.subaru.pl
Pełna lista autoryzowanych salonów sprzedaży znajduje się na stronie: subaru.pl

FORESTER.SUBARU.PL

STAŁY NAPĘD WSZYSTKICH KÓŁ SYMMETRICAL AWD
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SYSTEM WSPOMAGANIA KIEROWCY EYESIGHT™
SUBARU GLOBAL PLATFORM
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Lubelska Izba Lekarska 
strona internetowa

www.oil.lublin.pl

Komisja  
Stomatologiczna LIL

stomatologia.oil.lublin.pl

Komisja  
Kształcenia Medycznego LIL

kkm.oil.lublin.pl

Komisja Kultury LIL

kultura.oil.lublin.pl

Komisja Młodych Lekarzy LIL 
na facebook.com

facebook.com/KML.LBN

Internetowe wydanie  
Medicusa

www.medicus.lublin.pl

Bieżace informacje dotyczące 
środowiska lekarskiego

www.medicus.lublin.pl/aktualnosci

Medicus na facebook.com

Medicus -  
Miesięcznik Lubelskiej Izby Lekarskiej

Medicus na twitter.com 

@Medicus_LIL

Komisja  
Rekreacji i Sportu LIL

sport.oil.lublin.pl

Forum LIL

forum.oil.lublin.pl

https://nowa.oil.lublin.pl
http://medicus.lublin.pl
http://medicus.lublin.pl/aktualnosci/
https://www.facebook.com/Medicus-Miesi%C4%99cznik-Lubelskiej-Izby-Lekarskiej-706373319492041/
https://twitter.com/Medicus_LIL
http://kultura.oil.lublin.pl/
http://kultura.oil.lublin.pl/
http://stomatologia.oil.lublin.pl/
http://stomatologia.oil.lublin.pl/
http://sport.oil.lublin.pl/
http://sport.oil.lublin.pl/
https://kkm.oil.lublin.pl/
https://kkm.oil.lublin.pl/
https://www.facebook.com/KML.LBN
https://www.facebook.com/KML.LBN
https://forum.oil.lublin.pl/
https://forum.oil.lublin.pl/
https://www.facebook.com/Medicus-Miesi%C4%99cznik-Lubelskiej-Izby-Lekarskiej-706373319492041/
https://twitter.com/Medicus_LIL
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