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Maseczki
kontra wirus

Nowy Passat z IQ DRIVE.
Zapewnia wsparcie
i korzyści do 18 000 zł.
Oferta specjalna dla lekarzy

Poznaj nowego Passata
Rewolucyjne rozwiązania
Reflektory IQ Light
System Travel Assist
Zachwycający wygląd

Autoryzowany Dealer Autohaus Otto
Piasecka 16, 21-040 Świdnik, tel. 81 469 77 00, biuro@ottoag.pl
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.
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Pisząc te słowa w dniu „drogi do Emaus”
jest za wcześnie na wyciąganie daleko idących wniosków z zaistniałej sytuacji. Niemniej jednak dużo się zdarzyło, zdobyliśmy nowe doświadczenia, zobaczyliśmy
prawdziwe twarze niektórych naszych
kolegów.

W numerze:
• Wydarzenia
• Każdy pacjent może być
zarażony
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Nikt na świecie nie był przygotowany
na to, co się stało. Ale my mieliśmy czas,
aby wyciągnąć wnioski, ponad miesiąc to
dużo. Zawiedli rządzący, bo nie przygotowali nas do odparcia ataku, mamili Agencją Rezerw Materiałowych, w której, jak się okazało, był węgiel zalegający na hałdach, kupiony, aby uspokoić tych, którzy
za nasze pieniądze dewastują Śląsk. Zawiodła opozycja, bo zamiast bronić ochrony zdrowia, zajęła się tylko wyborami. A teraz dla jednych i drugich jesteśmy bohaterami. Czy ktoś z Was
chciał nim zostać? Iść z odsłoniętą, uniesioną gołą głową walczyć z epidemią?

• Lublin leczy innowacyjnie 5

Zawiedli w większości zarządzający jednostkami ochrony
zdrowia, ponieważ nie potrafili w sposób poprawny zorganizować pracy w dobie zagrożenia epidemicznego. Im akurat się
nie dziwię. Nikt ich tego nie nauczył. Wiedzą dużo o ekonomicznym funkcjonowaniu szpitala, ale o epidemicznym to już
raczej nie. A i przepisy o ochronie w obliczu zagrożenia bakteriologicznego pochodzą chyba z czasów PRL, kiedy byliśmy
gotowi odeprzeć każdy atak wrogich armii. A czy my jako lekarze zdaliśmy egzamin? Niestety, nie wszyscy. Zwrócono się
z prośbą do nauczycieli akademickich jednej z jednostek uniwersyteckich o pomoc kolegom w teleporadach i przyjmowaniu chorych niezakaźnych. Zgłosił się jeden kolega na kilkadziesiąt osób. Smutne.

• Pacjentowi z SARS‑CoV‑2
leczyć zęby
10-11

Jak będzie dalej, nie wiem. Przede mną czas trudnych decyzji. Właśnie do kraju wystartował samolot ze środkami ochrony osobistej. Otrzymamy je proporcjonalnie do liczby lekarzy
(np. 5,8 maski chirurgicznej na statystyczną twarz lekarza).
Spróbujcie to podzielić (maskę, nie twarz), tym bardziej że jesteśmy zobligowani, by zastosować się do warunku donatorów.
Jak przyjąć takie wyzwanie na pierś cherlawą? Nie wiem.
Jedyne, co jest pewne, to wynik działania. Co się nie zrobi, to
w ocenie wielu kolegów będzie źle. Czy jest to powód do rezygnacji w działaniu? Nie. Skoro udało się pozyskać 20 milionów
z fundacji Pani Dominiki Kulczyk to należy starać się dalej, tak
aby znaleźli się kolejni krytykanci, bo to będzie znaczyło, że coraz więcej lekarzy interesuje się działalnością samorządu. I tego będę się trzymał, ponieważ jednym z moich celów wyborczych była aktywizacja środowiska i włączenie jak największej
liczby kolegów w życie Lubelskiej Izby Lekarskiej.
Leszek Buk
prezes LIL
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Wydarzenia

Prezydia i obrady teraz on‑line
Kiedy z powodu epidemii nie można spotkać się bezpośrednio, ratuje nas Internet. To dzięki telekonferencjom prezydium ORL może pracować bez przeszkód. Członkowie Prezydium, a także ORL mogą więc prowadzić obrady i podejmować uchwały. W takim trybie podjęto m.in. uchwałę o odwołaniu Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów, który miał się odbyć w czerwcu br. w Centrum Konferencyjnym przy ul. Nałęczowskiej. Uchwalono, że doroczny zjazd odbędzie się 7‑8 maja br., oczywiście na łączach internetowych.
Treść stosownej uchwały poniżej.
aa

Dach nad głową dla medyka
#MieszkanieDlaLekarza

UCHWAŁA nr 106/2020/8/R
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
podjęta w trybie głosowania obiegowego
w dniach 16-17 kwietnia 2020 r.
w sprawie

zwołania XL Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej
oraz podjęcia uchwał w trybie obiegowym
Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach
lekarskich (DzU z 2019, poz. 965 z późn. zm.) w zw. z art. 14h
ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 374, 567, 568)
uchwala się, co następuje:
§1
Wobec stanu epidemii na terenie całego kraju wraz z wynikającymi z tego konsekwencjami, w tym m.in. ograniczeniem możliwości organizacji kongresów, konferencji, spotkań,
zwołuje się XL Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej w dniach 7-8 maja 2020 r. w celu podjęcia uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
§2
Traci moc uchwała nr 86/2019/8/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie zwołania XL Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej
Izby Lekarskiej.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 17 kwietnia 2020 r.
2

„Mieszkanie dla medyka” to akcja Lubelskiej Izby Lekarskiej. W jej ramach tworzona jest baza mieszkań – już w połowie kwietnia liczyła kilkadziesiąt lokalizacji – do wynajęcia dla lekarzy, którzy zmuszeni są na czas epidemii wyprowadzić się z domu, by po dyżurach nie wracać do rodziny i nie narażać swoich bliskich.
Od 10 kwietnia, w ramach tej akcji istnieje także możliwość
korzystania z bazy hotelu Dom na Podwalu w Lublinie. Każdy
lekarz LIL może się tu zgłaszać bezpośrednio, przez całą
dobę. Zarówno pobyt w wynajętym przez LIL mieszkaniu,
jak i w hotelu zostanie opłacony przez lubelski samorząd
lekarski.
Hotel dysponuje 23 wygodnymi pokojami jedno‑ oraz
dwuosobowymi (z możliwością pojedynczego wykorzystania).
Każdy wyposażony jest w łazienkę w wysokim standardzie,
klimatyzację, serwisy do parzenia kawy/herbaty, TV oraz
Wi‑Fi. Poza tym posiada bezpłatny monitorowany parking.
Lekarze mogą skorzystać z pobytu w hotelu z całodziennym wyżywieniem (śniadanie, obiad, kolacja).
W sprawie wynajęcia pokoju należy BEZPOŚREDNIO
dzwonić do hotelu:
• tel. 81 532 41 38; 517 063 257 – czynne całą dobę
• marketing@domnapodwalu.pl
• www.domnapodwalu.pl
• ul. Podwale 15, 20‑117 Lublin.

Nadal można zgłaszać mieszkania do wynajęcia. Szczególnie chodzi o lokalizacje w innych miastach regionu.
• Każdy, kto ma wolne mieszkanie i chce je udostępnić
lekarzom na czas ich walki z epidemią, proszony jest
o kontakt z biurem LIL. Tel. 81 53 604 50/51. Zgłoszenia
będą przyjmowane także mailowo biuro@oil.lublin.pl aa

MEDICUS 5/2020

www.oil.lublin.pl

Czasowe zwolnienie z opłacania
obowiązkowych składek
członkowskich
Lubelska Izba Lekarska przypomina, że lekarze oraz lekarze dentyści, którzy znajdują się obecnie w trudnej sytuacji finansowej i nie osiągają przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych
w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych,
mogą być zwolnieni na czas określony z opłacania obowiązkowych składek członkowskich.
Zwolnienie to ma charakter czasowy i przysługuje wyłącznie na okres nieosiągania jakichkolwiek przychodów
poza rentą lub emeryturą.
Aby skorzystać ze zwolnienia, należy złożyć wniosek
i oświadczenie.
Obydwa dokumenty są do pobrania na stronie www.oil.
lublin.pl.
Wniosek i oświadczenie można składać drogą elektroniczną wyłącznie na adres e‑mail: skladki@oil.lublin.pl
Dokumentacja może być zeskanowana lub sfotografowana
aparatem w jakości umożliwiającej odczytanie dokumentów.

Zmiany w receptach
W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Mi‑
nistra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporzą‑
dzenie w sprawie recept (Dz. U. poz. 690).
Najważniejszą zmianą dla lekarzy jest umożliwienie dłuższego,
niż dotychczas przewidywały przepisy, stosowania druków recept
według wzoru obowiązującego przed 18 kwietnia 2018 r.
Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami wydłużony został
termin dopuszczający stosowanie dotychczasowych dru‑
ków recept na wypadek braku możliwości stosowania e‑recept
do dnia 17 kwietnia 2021 roku.
Źródło:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12332656/katalog/
12679950#12679950
Tekst rozporządzenia:
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/690
r. pr. Aleksandra Otawska‑Petkiewicz

Samorząd radców
– samorządowi lekarzy
Dar – 68 kombinezonów (fartuchów barierowych) trafiło
do Oddziału Chorób Wewnętrznych tworzonego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim im. Wyszyńskiego w Lublinie. Oddział został zlokalizowany w budynku G, gdzie do tej
pory mieściła się pediatria.
Od poniedziałku 20 kwietnia ten oddział spełnia rolę oddziału izolacyjno‑obserwacyjnego, stąd potrzeba odpowiedniego
wyposażenia go w sprzęt ochrony osobistej.
Dar zakupiony przez Okręgową Izbę Radców Prawnych
w Lublinie został przekazany lekarzom Lubelskiej Izby Lekarskiej. Decyzją prezesa OIL Leszka Buka trafił do szpitala
przy al. Kraśnickiej.
Rano 16 kwietnia ufundowane przez radców kombinezony
przekazał wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych mec.
Sławomir Bartnik na ręce sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie dr n. med Moniki Bojarskiej‑Łoś.
Następnie podarowany sprzęt otrzymał do dyspozycji kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii dr n. med. Marek Niewiedzioł. Stąd kombinezony trafią do oddziału w bloku G.
aa

Wojewoda prosi lekarzy

Adwokaci służbie zdrowia
Adwokaci z poszczególnych izb adwokackich zgłosili się
do udzielania pomocy prawnej pracownikom służby zdrowia
w sprawach związanych z obecną sytuacją. Porady będą udzielane telefonicznie lub drogą mailową.
Do akcji włączyli się adwokaci z całego kraju.
Aktualna lista adwokatów udzielających porad jest dostępna na stronie adwokatury polskiej http://www.adwokatura.pl/
z-zycia-nra/adwokaci-sluzbie-zdrowia/
W Lublinie porad udziela obecnie 20 adwokatów.
(http://www.adwokatura.pl/admin/wgrane_pliki/filelublin-sluzba-zdrowia-29797.pdf)

W związku z pilną potrzebą dodatkowego zaangażowania lekarzy do pracy przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii, wojewoda lubelski 17 kwietnia br. zwrócił się z prośbą
o przekazanie członkom Lubelskiej Izby Lekarskiej zapytania o gotowość podjęcia się tego zadania, a następnie przekazywanie do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie zebranych przez Izbę zgłoszeń.
Lekarze i lekarze dentyści, członkowie LIL, chętni podjęcia się tego zadania mogą zgłoszenia przesyłać w formie mailowej do Lubelskiej Izby Lekarskiej na adres:
(biuro@oil.lublin.pl).
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Każdy pacjent może być zarażony
z Wiolettą Szafrańską‑Kocuń,
lekarzem rodzinnym, kierownikiem przychodni,
rozmawia Anna Augustowska
• Kiedy rozmawiamy wirus SARSCoV‑2 szaleje już od ponad miesiąca.
Jak to jest być lekarzem poz w czasie
epidemii?
– Ciekawie. Lekarz rodzinny w naszym systemie ochrony zdrowia, zwykle
jako pierwszy musi reagować na problemy (nie tylko zdrowotne) swoich pacjentów. Od połowy marca zamknęliśmy, dotąd szeroko otwarte, drzwi naszych przychodni i zachęcamy pacjentów do teleporad. Większość przychodni zakupiła

nawet dodatkowe telefony, aby ułatwić
kontakt z lekarzami. Numery umieściliśmy na drzwiach przychodni, na stronach
internetowych i na stronach NFZ.
Głównym powodem takiej decyzji
był brak środków ochrony osobistej, bo
oprócz niewielkiej ilości maseczek i rękawiczek, większość przychodni nadal nic
więcej nie ma. Przecież nigdy nie było to
wymagane i potrzebne. Brak dostępności
i wywindowane ceny środków ochrony
osobistej nie pozostawiły nam wyboru.
Poza tym korytarze przychodni, to miejsca, w których siłą rzeczy pacjenci się
spotykali, czekając na wejście do gabinetu. Nie można było ponosić tak ogromnego ryzyka przeniesienia zakażenia. Poza
tym dzięki teleporadom możemy wyselekcjonować pacjentów, którzy do nas nigdy nie powinni trafić, czyli tych podejrzanych o zakażenie. Takie osoby kierujemy od razu do sanepidu (jeżeli wg schematu postępowania dla lekarzy POZ, ich
4

stan nie zagraża życiu) lub zalecamy telefon na specjalny numer po karetkę pogotowia (w niektórych wypadkach dzwonimy sami), wszystko zależy od stanu pacjenta, wynikającego z wywiadu.
• Czyli system teleporad się sprawdza?
– Zdecydowanie tak. Lekarze i pielęgniarki w poz znają większość swoich pacjentów, szczególnie tych przewlekle chorych, często do nas przychodzących, dlatego jesteśmy w stanie udzielić
odpowiedzi na większość
ich pytań, wypisać recepty na leki stosowane przewlekle. Pacjentom z infekcją, bez ostrych objawów
np. duszności, też jesteśmy w stanie udzielić porady, wypisać zwolnienie.
W takich wypadkach prosimy pacjentów o kontakt
za 3‑4 dni lub w wypadku
pogorszenia stanu zdrowia. Za pomocą systemów
teleinformatycznych wypisujemy też wnioski zaopatrzenia ortopedycznego na
pieluchomajtki, worki stomijne itp.
Są oczywiście także pacjenci, których
przyjmujemy w przychodni: to np. dzieci, które gorączkują od kilku dni, pacjenci
z chorobami układu krążenia i zaostrzeniami. Każda decyzja o przyjęciu pacjenta jest podejmowana po rozmowie telefonicznej, wtedy lekarze i pielęgniarki ubierają się w co mogą z odzieży ochrony osobistej, chroniąc pacjenta i siebie.
• Co w obecnej sytuacji jest najtrudniejsze?
– Wizyty domowe i stwierdzanie zgonów. To ogromny problem, nawet jeśli od lat znamy pacjenta, to nie zawsze
wiemy, kto jeszcze jest z nim w domu,
czy ktoś z domowników nie jest na kwarantannie. Jeżeli musimy pójść, to ubieramy się w odzież ochronną (jeżeli jeszcze mamy).
Mam nadzieję, że w tych trudnych czasach minister zdrowia rozwiąże wreszcie
problem stwierdzania zgonów i pojawią
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się przepisy umożliwiające powoływanie koronerów. Za chwilę każdy zgon
pacjenta w domu będzie potencjalnie zakaźny i jeżeli nie dostaniemy odpowiedniej odzieży ochronnej po prostu nie będziemy mogli tego stwierdzać. W Polsce
„zwyczajowo” większość zgonów stwierdza lekarz rodzinny, ale prawie nigdy nie
wynika to z przepisów prawa. Łatwiej
ubrać odpowiednio jedną osobę – koronera, niż zapewnić odzież ochronną w kilkudziesięciu przychodniach.
• Czy lekarze poz nie obawiają się, że
ludzie starsi mogą nie dawać sobie rady
z funkcjonowaniem w tym czasie?
– Dlatego do seniorów, przewlekle
chorych i niepełnosprawnych, dzwonimy
i pytamy czy mają leki, czy ma im kto kupić żywność itd. (jeżeli nie, zawiadamiamy MOPR). Informujemy też o obowiązkowym wietrzeniu pomieszczeń, podajemy numery telefonów do sprawniejszego
kontaktu z nami. Akcja ta, nazwana przez
Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych
Pracodawców – ZADZWOŃ DO SENIORA, spotkała się z bardzo miłym przyjęciem przez naszych pacjentów.
• Ponieważ nie zanosi się na szybkie
wygaśnięcie epidemii, co należy jak najszybciej zmienić, poprawić?
– Najważniejsze w tym momencie jest
zapewnienie prawidłowej odzieży ochrony osobistej. Płyny dezynfekcyjne są już
dostępne w prawie normalnych cenach,
ale odzieży nadal brak. Jeżeli nawet coś
można kupić to w absurdalnych cenach.
Podam przykład, w mojej przychodni
przyjmujemy w normalnym czasie około 200 osób dziennie, pielęgniarki – około 100 osób, do każdego pacjenta należy
założyć nową maseczkę, rękawiczki i dać
maseczkę pacjentowi (dziś nie ma takiej
możliwości). 600 SZTUK MASECZEK
TO MINIMUM KTÓREGO POTRZEBUJĘ NA JEDEN DZIEŃ. W ostatniej
ofercie, jaką dostałam, maseczki kosztowały 8 zł. Kogo na to stać? A maseczki
to przecież nie wszystko.
Powołanie koronerów, o których mówiłam wcześniej, to następna pilna rzecz
do zrobienia „na już”.
Pilne też za chwilę będzie przeprowadzanie testów dla pracowników przychodni, bez udowadniania kontaktu z zakażonym. Każdy pacjent może być zakażony.
Coraz więcej przychodni jest zamkniętych, a pracownicy na kwarantannie.
Część z nas może być nieświadomie źródłem zakażenia dla naszych pacjentów.

„Zadzwoń do seniora”
Nie każda starsza osoba sama zadzwoni do przychodni,
nawet gdy potrzebuje porady. Na Lubelszczyźnie ruszyła
więc akcja Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych
– Pracodawców „Zadzwoń do seniora”. Pielęgniarki
i położne z praktyk podstawowej opieki zdrowotnej, należących do Porozumienia Zielonogórskiego same dzwonią
do pacjentów w wieku powyżej 75 lat. Podobna inicjatywa uruchamiana jest przez lekarzy w województwach: pomorskim, warmińsko‑mazurskim oraz podlaskim.
– Porady udzielane przez lekarzy w formie teleporad
dają możliwość zapewnienia opieki większości pacjentów,
jednak nie każdy poradzi sobie z samodzielnym kontaktem
z nami. Dlatego to my kontaktujemy się z nimi – wyjaśnia
ideę akcji jej inicjator, prezes LZLR‑P Tomasz Zieliński,
wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego – i podkreśla, że seniorzy to grupa szczególnie zagrożona infekcją
koronawirusem i jej powikłaniami.
W ramach akcji pielęgniarki i położne POZ przeprowadzają wywiad zgodnie z opracowanym schematem, który
nie tylko dotyczy zdrowia, leków, wypisywania recept, ale
też spraw opiekuńczych.
aa

Lublin leczy innowacyjnie
W Klinice Chorób Zakaźnych Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie stosowana jest eksperymentalna terapia, która poprawia stan kliniczny pacjentów z COVID‑19. U kilku z nich poddanych temu leczeniu udało się zahamować postęp choroby i uniknąć podłączenia do respiratora.

Zahamować stan zapalny
W rozmowie z PAP kierownik lubelskiej kliniki chorób zakaźnych Krzysztof Tomasiewicz tłumaczył szczegóły terapii, która
wymagała przed jej zastosowaniem zgody Komisji Bioetycznej
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
W klinice rozpatrywano zastosowanie różnych cząstek działających na układ immunologiczny. Ostatecznie, po ocenie możliwych korzyści i ryzyka związanego z podaniem leków, dokonano wyboru leku, który blokuje receptor dla interleukiny 6. Była to trudna decyzja, ponieważ dotyczyła zastosowania leku poza
wskazaniami rejestracyjnymi, ale chodziło o ratowanie życia pacjentów. Lek (do tej pory stosowany w reumatologii i hematologii) zatrzymuje nadmierną reakcję zapalną i w ten sposób chroni przed ciężkim następstwem zakażenia wirusem SARS‑CoV‑2,
jakim jest niewydolność oddechowa i niewydolność wielonarządowa związane z gwałtowną burzą cytokinową, która sprawia,
że układ immunologiczny, broniąc się przed zakażeniem, niszczy organizm. – Zastosowana terapia nie jest leczeniem przeciwwirusowym, lecz terapią konsekwencji zakażenia – wyjaśniał Tomasiewicz.

Osocze ozdrowieńców lekiem

Fot. Jakub Wittchen – Kulczyk Foundation

Pomoc przyleciała
Niemal w tym samym czasie 14 kwietnia – do Polski
trafiły tony sprzętu ochrony do walki w epidemią – dostarczyły go samoloty: sześciosilnikowy An‑225 Mrija (największy na świecie samolot transportowy), który wylądował na warszawskim Okęciu rano, a późno w nocy do Poznania przyleciał pierwszy z czterech Dreamlinerów, który
na pokładzie przywiózł materiały ochrony medycznej zakupione ze środków (20 mln zł) jakie Fundacja Dominiki
Kulczyk przekazała organizacji Lekarze Lekarzom.
Otrzymane materiały trafią do wszystkich Okręgowych
Izb Lekarskich. „Ze względu na ilość sprzętu – 57 ton,
470 m3 – zaplanowano w sumie cztery dostawy z Guangzhou Baiyun International Airport (port lotniczy Kanton)
na lotnisko Ławica w Poznaniu. Odbędą się one w kolejnych dniach” – czytamy w komunikacie.
Natomiast podziałem sprzętu przywiezionego przez
An‑225 zajmą się wspólnie resort zdrowia i Agencja Rezerw Materiałowych, które dokonają ich podziału między konkretne szpitale. – Te materiały trafią bezpośrednio
do szpitali i tu będą dzielone względem potrzeb. Na pewno w pierwszej kolejności zostaną przekazane do placówek jednoimiennych – powiedział rzecznik MZ Wojciech
Adrusiewicz.
aa

Osocze pobrane od osób, które przeszły chorobę Covid‑19 i zawiera przeciwciała może stać się dla części chorych lekiem i ratunkiem. Z osoczoterapii, którą wprowadzają ośrodki na całym
świecie, może skorzystać tylko część pacjentów zmagających się
z zakażeniem wirusem SARS‑CoV‑2 (najbardziej skuteczna jest
na przełomie pierwszej i drugiej fazy zakażenia, a nie w stanie
zaawansowanym).
Do osoczoterapii pod koniec kwietnia przygotowywała się Klinika Chorób Zakaźnych w Lublinie.
aa
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Żeby nie zabrakło personelu
z Piotrem Rybakiem,
dyrektorem SPZOZ w Puławach,
rozmawia Danuta Matłaszewska
• W połowie marca szpital w Puławach stał się szpitalem jednoimiennym,
jedyną taką placówką w regionie.
– Od tego czasu zajmujemy się przede
wszystkim leczeniem pacjentów, którzy
są zakażeni koronawirusem. Jesteśmy
szpitalem zakaźnym, jednoimiennym,
z dostępem do innych specjalności: położnictwa, chirurgii, ortopedii, neurologii, kardiologii. To oznacza, że możemy
leczyć pacjentów zakażonych z innymi
schorzeniami np. z udarami, zawałem czy w ostrych przypadkach, wymagających pomocy chirurgów. Już
wykonano kilka operacji kardiologicznych, kilka chirurgicznych i urodziło się kilkanaścioro dzieci przez
cesarskie cięcie. Rodziły kobiety
z podejrzeniem COVID 19.
• W pierwszych dniach szpital
dysponował 300 łóżkami i 18 respiratorami. Coś się zmieniło?
– Mamy 302 łóżka, w tym 23 z respiratorami. Otrzymaliśmy już kardiomonitory, czekamy na uzupełniające wyposażenie. Dotarła do nas
też informacja o kolejnych 12 łóżkach do intensywnej terapii i 3 kardiomonitorach, które mamy otrzymać od WOŚP.
Dziś – 10 kwietnia – mamy zajęte 44 łóżka, w tym 4 z respiratorami.
Chcę zwrócić uwagę, że szpital nie
będzie służył wszystkim pacjentom zakażonym, ma leczyć poważnie chorych
z objawami typowymi dla koronawirusa. Ze statystyk wynika, że ok. 20 proc.
chorych będzie wymagało specjalistycznej, intensywnej opieki. Osoby zakażone, ale z lekkimi objawami są kierowane
do izolatoriów. Nasz szpital ma do dyspozycji dwa takie miejsca – w Puławach
i Nałęczowie
• Jaki dodatkowy sprzęt otrzymał szpital jednoimienny?
– Otrzymaliśmy 800 tys. zł na uzupełnienie sprzętu i elementów ochrony osobistej. Kupione zostały kardiomonitory, respiratory, łóżka i odzież ochronna.
Z Agencji Rezerw Materiałowych dotarły do nas środki dezynfekujące i sprzęt
ochrony indywidualnej. Karetkę z wyposażeniem zakupiły dla szpitala Azoty Puławy, drugą ufundowała Perła Lublin. Pojazdy są zakupione, dotrą jeszcze w kwietniu.
6

Za pieniądze przekazane przez państwa Lewandowskich zakupimy ultrasonograf. Ale jest też inna pomoc – artykuły spożywcze; rysunki od dzieci przedszkola z Radzynia Podlaskiego. I bardzo
ważny gest – brawa dla medyków. To jest
coś, czego nie da się wycenić, ale ma niesamowitą siłę. Personel medyczny przebywający w izolatorium na kwarantannie w Puławach widział przez okna osoby bijące im brawo.

• Co zostało zrobione, by chronić lekarzy, pielęgniarki?
– Zaplanowane prace modernizacyjne
zostały wykonane. Mamy śluzy z podciśnieniem, mamy odpowiednie zapasy
sprzętu i materiałów do ochrony osobistej. Zapewniliśmy pracownikom możliwość pozostawania w szpitalu, jeśli nie
chcą wracać do domów. W tym celu wydzielone zostało jedno piętro w szpitalu.
Mamy też zarezerwowane piętro w hotelu. Dwie osoby korzystają z tej możliwości. Zabezpieczyliśmy wyżywienie dla
pacjentów i pracowników – dziś wydano
ponad 350 obiadów.
• Zakażenia wśród personelu medycznego to dziś poważny problem. Czy
w szpitalu były takie przypadki?
– Na razie tylko jedna osoba została zakażona. Z tego powodu kilka osób
trafiło do kwarantanny, ale testy wyszły
ujemne. Gdzieś nastąpił błąd, na szczęście jednostkowy, gdyby było inaczej
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mielibyśmy masowe zakażenie. Higiena, procedury, dezynfekcje to podstawa.
Nawet włosy nie powinny być za długie
i wystawać spod nakryć głowy, czepków
i kapturów kombinezonów. Dlatego sprowadziliśmy fryzjera dla pracowników.
Skorzysta z tej usługi przynajmniej kilkadziesiąt osób.
• Ilu lekarzy jest zatrudnionych w szpitalu?
– Codziennie do pracy w szpitalu przychodzi ponad trzysta osób z personelu
medycznego i pomocniczego. Gdy zostaliśmy szpitalem jednoimiennym część
osób poszła na zwolnienia albo złożyła
wypowiedzenia. Niektórzy wrócili i wystawiają faktury, co znaczy, że podjęli pracę.
To są trudne warunki pracy i bierzemy to pod uwagę. Dlatego na dwa
miesiące zostały wprowadzone dodatki do pensji w wysokości od 10 do
30 proc. podstawy wynagrodzenia,
a od 15 marca są nowe listy obecności, bo praca w takich warunkach będzie miała znaczenie m.in. przy przechodzeniu na emeryturę.
Dla mnie, gdy rozpoczynamy kolejny dzień walki z epidemią, najważniejsze jest to, żeby na oddziałach była wystarczająca obsada personelu. Część personelu nie przychodzi do szpitala. Przebywa w domach, a my sprawdzamy ich gotowość do pracy. Bo na razie nie ma
potrzeby, by zwiększać obsadę na
oddziałach.
• W niektórych szpitalach testowane są leki dla pacjentów z COVID 19.
A w Puławach?
– Nie testujemy. Dostaliśmy leki z ministerstwa zdrowia. Jest to arechin, stosowany w leczeniu zakażeń koronawirusem oraz azytomycynę, antybiotyk wspomagający działanie arechinu. Ja nie jestem lekarzem, ale szef naszego oddziału zakaźnego powiedział, że tak właśnie
chciałby być leczony. Do tej pory przyjęliśmy 30 pacjentów z COVID‑19, wyleczyliśmy 10, dwie osoby zmarły.
• Kiedy szpital ruszał w jednoimiennej formule, największym problemem
były emocje wśród pracowników, a dziś
– kilka tygodni później…
– To nadal jest wyjątkowa sytuacja,
z którą wszyscy musimy się mierzyć.
Emocje są, ale rozmawiamy. Było zorganizowanych przynajmniej kilkanaście
spotkań z pracownikami. Dlatego jest
spokojniej, bo planujemy i wdrażamy
pewne działania. Temat trzeba oswoić.

W pracy mamy pralkę z suszarką
z Zuhairem Salameh,
chirurgiem ze szpitala w Świdniku
i lekarzem pogotowia ratunkowego,
rozmawia Anna Augustowska
• Jest strach?
– Jest, oczywiście, że jest. To najdotkliwsza zmiana, jaką w mojej pracy wywołała pandemia. Nigdy wcześniej, a pracuję w pogotowiu ratunkowym ponad 20 lat, nie czułem tylu obaw i niepewności jak teraz, kiedy jadę do wezwania.
• Czy to znaczy, że pacjenci oszukują?
– Mimo wprowadzonych procedur i szerokiej kampanii informacyjnej mówiącej, kiedy i w jakich sytuacjach należy wzywać karetkę,
ludzie chyba ze strachu, potrafią okłamywać dyspozytorów. W efekcie teraz już zawsze każdy wyjazd traktujemy jak wyjazd do osoby
zakażonej wirusem SARS‑CoV2.
Bo jak przewidzieć, że pacjent, który zgłasza kaszel i gorączkę
jest tylko przeziębiony? Mamy więc zawsze w karetce zestawy pełnej ochrony osobistej, czyli kombinezony, gogle, rękawiczki itd., bo
są takie wyjazdy, kiedy ubieramy się w ten strój już pod domem chorego. Dzieje się tak, kiedy jedziemy do osoby, która przy zgłoszeniu
ukrywa pewne objawy i przyznaje się do nich dopiero, jak stoimy
z karetką pod oknem. Ludzie się boją, że pomoc nie przyjedzie albo
przyjedzie i od razu zostaną zabrani do szpitala w Puławach. Na hasło Puławy wpadają w rozpacz – nikt tam nie chce jechać!

– nasza praca to ciągły kontakt z SOR‑ami, izbami przyjęć,
wieloma ludźmi itd. Na szczęście nie brakuje nam sprzętu
ochronnego. Mamy też w stacji pogotowia do dyspozycji
pralkę z suszarką i to nam pozwala prać na miejscu w pracy odzież, co jest wielkim udogodnieniem, bo dyżurujemy nawet po 36 godzin bez przerwy. Tak się dzieje, kiedy
ktoś z nas musi udać się nagle na kwarantannę.
• Z tego też powodu ma Pan w pracy spakowaną walizkę?
– Nigdy nie wiadomo, czy nie będę musiał „zniknąć” na
dwa tygodnie – liczę się z tym każdego dnia, dlatego mam
spakowane najważniejsze rzeczy. Obawiam się przeniesienia infekcji do domu. Dlatego kwestia powszechnego dostępu do testów wykrywających zakażenie koronawirusem
jest bardzo ważna. Zwłaszcza dla pracowników mających
bezpośredni kontakt z osobami zakażonymi.
• Od ilu lat mieszka Pan w Polsce?
– W 1987 roku ukończyłem studia na Wydziale Lekarskim na lubelskiej Akademii Medycznej i od tej pory tu żyję i pracuję. Jestem chirurgiem ogólnym w szpitalu świdnickim i lekarzem pogotowia ratunkowego w Świdniku
i Bychawie. Urodziłem się w Jordanii, dzisiaj ta część należy do Palestyny.

Pomoc w kryzysie
• Co jeszcze zmieniła epidemia?
– Wprowadzono obowiązek dezynfekcji karetek po każdym wyjeździe. Pacjent, do którego przyjeżdżamy, musi teraz nałożyć maseczkę i czekać aż przeprowadzimy z nim wywiad w odległości 2 metrów od zespołu medycznego. Ludzie chorują tak jak zawsze – zawały serca, udary, zasłabnięcia, ofiary wypadków. Potrzebują szybkiej
pomocy to oczywiste i my jej udzielamy. W obecnej sytuacji, kiedy szaleje epidemia, pracownicy medyczni są najważniejszym ogniwem łańcucha chroniącego społeczeństwo. Jednak sami też musimy czuć się bezpiecznie. Poza tym my też możemy zakażać innych

Pod takim hasłem pracownicy I Kliniki Psychiatrii,
Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Samodzielnego
Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie zorganizowali wsparcie psychiczne w kryzysie emocjonalnym związanym z pandemią Covid‑19.
Osoby szukające pomocy mogą
kontaktować się ze specjalistami
telefonicznie 603 914 505 lub 603 914 489
od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-18.00
lub przez e‑mail: pomocwkryzysie@spsk1.lublin.pl
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„Śmiertelność wśród mężczyzn
z dr. hab. n. med. Michałem Tomaszewskim,
kardiologiem, adiunktem Katedry i Kliniki Kardiologii
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
rozmawia Marek Derkacz
• Pandemia COVID‑19 wywołana
przez wirusa SARS‑CoV‑2 rozwija się
w niepokojącym tempie. Wiemy, że pacjenci leczący się na choroby przewlekłe
mają znacznie gorsze rokowanie. Które
z chorób kardiologicznych najbardziej
do tego predysponują?
– W najnowszych opracowaniach naukowych wykazano, że najcięższe rokowanie mają osoby ze schorzeniami układu sercowo‑naczyniowego. To właśnie
te schorzenia, opisywane jako tak zwane
choroby współistniejące, są najczęściej
wymieniane w codziennych raportach
dotyczących liczby ofiar pandemii choroby COVID‑19. Pacjentów najbardziej
obciążają: nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca oraz niewydolność serca. Koniecznie należy wspomnieć
również o cukrzycy typu 2, szczególnie
tej powikłanej.
• Czy COVID‑19 może wywołać komplikacje kardiologiczne nawet u osób,
które nie miały wcześniej współistniejących schorzeń?
– Tak. W najnowszych publikacjach,
dotyczących przebiegu klinicznego choroby COVID‑19, u około 20% pacjentów opisano uszkodzenie mięśnia sercowego, które zdefiniowano jako podwyższenie poziomu troponiny sercowej (enzymu będącego bardzo czułym i specyficznym markerem uszkodzenia kardiomiocytów). Chorzy ci częściej rozwijali ostry zespół niewydolności oddechowej (ARDS), mieli wyższe ryzyko złośliwych arytmii, ostrej niewydolności
nerek oraz byli obciążeni wyższym ryzykiem zgonu.
Opisywane były także przypadki ostrego zapalenia mięśnia sercowego w przebiegu zakażenia wirusem SARS‑CoV‑2,
które wiązały się z cięższym przebiegiem COVID‑19 oraz z gorszym rokowaniem.
W związku z nasilonym, uogólnionym
stanem zapalnym w przebiegu infekcji
SARS‑CoV‑2 istnieje także podwyższone ryzyko pęknięcia blaszki miażdżycowej w naczyniach wieńcowych, co może
doprowadzić do zawału serca.
W grupie pacjentów zakażonych możliwe jest także wystąpienie komorowych
i nadkomorowych zaburzeń rytmu serca.
Najbardziej narażeni na te powikłania
wydają się chorzy o ciężkim przebiegu
8

stanu pacjenta z COVID‑19, objawiające się hipoksją i niestabilnością hemodynamiczną, powinno budzić podejrzenie właśnie powikłań zakrzepowo‑zatorowych.

• Istnieją też doniesienia o wpływie
choroby na parametry układu krzepnięcia, do czego może prowadzić ta choroba?

• Ostatnio coraz więcej mówi się
o związku pomiędzy pewnymi grupami
leków kardiologicznych, a wnikaniem
wirusa do komórek. O jakie leki chodzi i jaki mechanizm odgrywa tu zasadniczą rolę?
– W dużym badaniu obserwacyjnym,
przeprowadzonym w populacji chińskich
pacjentów zakażonych koronawirusem,
wykazano większą śmiertelność chorych ze współistniejącym nadciśnieniem
tętniczym. Wkrótce po tym doniesieniu,

– W związku z zaburzeniami w układzie krzepnięcia pacjenci są także narażeni na powikłania zakrzepowo‑zatorowe. W doniesieniach z Chin w tej grupie chorych odnotowano podwyższony
poziom D‑dimerów, będący czynnikiem
istotnie obciążającym rokowanie. Jedno
z najpoważniejszych powikłań choroby
to zespół wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC). U pacjentów w ciężkim
stanie zaobserwowano także wyższe ryzyko wystąpienia zatorowości płucnej
w związku z ich unieruchomieniem. Do
stanu nadkrzepliwości może się przyczyniać również zapalenie naczyń oraz dysfunkcja śródbłonka. Nagłe pogorszenie

w prestiżowym czasopiśmie „Lancet” został opublikowany krótki list naukowców
ze Szwajcarii i Grecji. Jego autorzy postawili hipotezę, dotyczącą wyższego ryzyka
zachorowania na COVID‑19 u pacjentów
z nadciśnieniem tętniczym. Oparli ją na
znanym z badań eksperymentalnych mechanizmie wnikania koronawirusa do komórek ludzkich poprzez konwertazę angiotensyny 2 (ACE2), enzymu, którego
ekspresja zachodzi m.in. w komórkach
nabłonkowych płuc, jelit, nerek oraz naczyń krwionośnych.
Podstawą do powyższych rozważań był
fakt, że zwiększona ekspresja ACE2 jest
wywoływana przez inhibitory konwertazy

zakażenia. Są to pacjenci hospitalizowani
na oddziałach intensywnej terapii – często osoby z hipoksją, zaburzeniami elektrolitowymi i metabolicznymi, czy też
burzą cytokinową w przebiegu masywnej infekcji wirusowej.
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jest zdecydowanie wyższa”
angiotensyny (ACEI) oraz antagonistów
receptora angiotensyny 2 (ARB), czyli leki bardzo często stosowane w terapii nadciśnienia tętniczego.
Hipoteza ta została jednak postawiona jedynie na podstawie rozważań teoretycznych, a wpływ leków z grupy ACEI
i ARB na tkankową ekspresję ACE2 u ludzi nie został dowiedziony.
• Czy lekarze zajmujący się leczeniem
nadciśnienia tętniczego według obowiązujących dotychczas schematów powinni rozważyć jego modyfikację?
– Najważniejsze towarzystwa kardiologiczne (europejskie i amerykańskie)
wydały oświadczenia w związku z pandemią choroby COVID‑19, w których nie
zalecają zmian w dotychczasowej terapii
nadciśnienia tętniczego, w nawiązaniu do
pojawienia się nowego koronawirusa.
Autorzy, prezentujący stanowiska towarzystw kardiologicznych, zgodnie podkreślają, że potrzebne są dalsze badania
i analizy dotyczące wpływu leków blokujących układ renina‑angiotensyna‑aldosteron na przebieg kliniczny tej choroby.
Eksperci nadmieniają także, że stanowiska te opracowano na podstawie danych
naukowych dostępnych w chwili publikacji, a zalecenia mogą w krótkim czasie wymagać uaktualnienia.
• Kto jest bardziej narażony na gorszy przebieg choroby – mężczyźni czy
kobiety?
– Najnowsze dane wskazują, że zachorowalność na wirusa SARS‑CoV‑2 plasuje się na podobnym poziomie u obu płci,
jednakże śmiertelność wśród mężczyzn
jest zdecydowanie wyższa.
Ryzyko śmierci u mężczyzn we wszystkich grupach wiekowych szacuje się na
ok. 4,7%, a u kobiet – 2,8%. Podobne zależności stwierdzono w przebiegu innych
epidemii spowodowanych koronawirusami (SARS w 2003 r. i MERS w 2012 r.).
Różnicę tę tłumaczy się silniejszą, skuteczną odpowiedzią immunologiczną występującą u kobiet oraz większym odsetkiem palaczy wśród mężczyzn.
Innym postulowanym wytłumaczeniem może być fakt, że gen receptora
ACE2 wykorzystywany przez koronawirusy do wnikania do komórki gospodarza znajduje się na chromosomie X.
Zgodnie z tą hipotezą – konkretny wariant tej proteiny powoduje większą podatność na zakażenie wirusem. Kobiety zatem posiadając dwa chromosomy X
– mogą ów wariant genetycznie zrekompensować, w przeciwieństwie do mężczyzn, u których występuje tylko jeden
chromosom X.

• Jak zatem powinniśmy rozpoczynać leczenie, gdy po raz pierwszy zdiagnozujemy nadciśnienie u osoby z COVID‑19?
– Pomimo aktualnej sytuacji epidemiologicznej zasady wdrażania terapii hipotensyjnej nie uległy zmianie. Powinno
się to odbywać zgodnie z zasadami rekomendowanymi przez najnowsze wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia
Tętniczego.
W wytycznych wyszczególnionych
jest pięć podstawowych grup leków hipotensyjnych:
– diuretyki tiazydowe (preferowane tiazydopodobne),
– ß‑adrenolityki (preferowane wazodylatacyjne i wybitnie kardioselektywne),
– antagoniści receptora wapniowego
(preferowane pochodne dihydropirydynowe),
– inhibitory konwertazy angiotensyny,
– antagoniści receptora AT1 (sartany).
Wybór danego leku w monoterapii
lub terapii skojarzonej jest zawsze indywidualną decyzją lekarza i powinien
uwzględniać choroby współistniejące
(np. niewydolność nerek, cukrzycę, dnę
moczanową).
Osobiście, w przypadku konieczności rozpoczęcia terapii farmakologicznej
u pacjenta ze świeżo rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym w dobie pandemii
COVID‑19, nie rozpoczynałbym jej od
leku z grupy ACEI, z czysto praktycznego punktu widzenia. Suchy kaszel, który
jest znanym efektem ubocznym leczenia

preparatami z grupy ACEI, mógłby zostać pomylony z objawami COVID‑19,
szczególnie, jeżeliby towarzyszyła mu
gorączka niewywołana przez koronawirusa. Podkreślam, że są to wyłącznie moje osobiste preferencje, wynikające jedynie z aspektów praktycznych.
• Coraz częściej mamy do czynienia
z pacjentami z potwierdzoną chorobą
COVID‑19. Czy w przypadku tych pacjentów ze współistniejącym nadciśnieniem tętniczym, czy innymi obciążeniami kardiologicznymi należy wdrożyć jakieś inne postępowanie? Czy jeśli do tej
pory przyjmowali leki z grupy ACEI lub
ARB, to czy należy dokonać modyfikacji tego leczenia?
– Nie ma dowodów, aby leki z grupy
ACEI lub ARB pogarszały przebieg choroby COVID‑19. Brak jest także rekomendacji towarzystw kardiologicznych
na temat wprowadzenia zmian w dotychczasowym leczeniu pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, chorobą wieńcową
lub niewydolnością serca, u których doszło do zakażenia wirusem SARS‑CoV‑2.
W badaniach eksperymentalnych wykazano natomiast wpływ leków z grupy
ACEI i ARB na zmniejszenie nasilenia
uszkodzenia płuc w niektórych wirusowych zapaleniach płuc, co może sugerować potencjalne korzystne działanie tych
leków u chorych na COVID‑19.
Reasumując, u pacjentów, którzy
przyjmowali dotychczas leki z grupy
ACEI lub ARB, nie zalecałbym zmiany terapii w związku z zachorowaniem
na COVID‑19.

Teatr jest w domu
Teatromanom i wszystkim tęskniącym za widokiem aktorów spodoba się zapewne
inicjatywa Teatru im. Osterwy w Lublinie. Pracę teatru w tym trudnym okresie można zo‑
baczyć na facebookowym i instagramowym profilu! M.in. obserwować jak aktorzy ćwi‑
czą w domowym zaciszu do premiery „Nad Niemnem” (która z powodu pandemii jest
przesunięta). Aktorzy grający w spektaklu nagrywają siebie podczas ćwiczenia roli. Dzię‑
ki temu widzowie mogą choć trochę wczuć się w klimat przyszłej premiery i poznać po‑
mysły inscenizatorskie.
Poza tym na wymienionych portalach publikowane są fragmenty ulubionych utwo‑
rów poetyckich i prozatorskich w wykonaniu aktorów Teatru Osterwy a fani będą mo‑
gli zgadywać, w jakie postacie się wcielają lub jaki utwór recytują!
W akcję Nie wychodź z domu, zobacz się w teatrze! wpisuje się również cykl Aneg‑
doty na czas zarazy Anny Nowak, aktorki, miłośniczki i pasjonatki teatru oraz archiwist‑
ki. Jej felietony pełne teatralnych ciekawostek można przeczytać na facebookowym pro‑
filu teatru.
Zespół artystyczny włącza się w akcję #zostanwdomu i na profile społecznościo‑
we teatru przesyła swoje zdjęcia pokazujące, jak ten okres spędza z rodzinami w domo‑
wym zaciszu.
Wszystkie wydarzenia w Osterwie, które są organizowane w ramach akcji Nie wy‑
chodź z domu, zobacz się w teatrze! można zobaczyć na:
https://www.teatrosterwy.pl/
https://www.facebook.com/TeatrOsterwy/
https://www.instagram.com/teatrosterwy/
aa
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Pacjentowi z SARS‑CoV‑2
Gdzie mają być stomatologicznie leczeni pacjenci z podejrzeniem zakażenia SARS‑CoV‑2 w trakcie kwarantanny lub osoby z potwierdzonym zakażeniem? Po miesiącu od ogłoszenia stanu
zagrożenia epidemicznego, ta sprawa
w województwie lubelskim wciąż nie
jest domknięta.
Brakuje odpowiedniego lokalu, który
spełniałby ostre wymogi sanitarne, jakie
wynikają ze stanu epidemii. W wyznaczonym na polecenie wojewody lubelskiego
(decyzja z 26 marca br.) Stomatologicznym Centrum Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, w chwili zamykania tego wydania Medicusa, nie było
jeszcze gotowego pomieszczenia dla chorych z wirusem SARS‑CoV‑2.
Jak mówiła dyrektor SCK dr Elżbieta
Pels – Zarówno w obiekcie przy ul. Karmelickiej 7, jak i w budynku przy ul. Lubartowskiej 58, gdzie mamy drugi adres, nie ma możliwości szybkiego i automatycznego wprowadzenia koniecznych w sytuacji epidemii zabezpieczeń
sanitarnych. Obie lokalizacje potrzebują
prac adaptacyjnych. Trzeba zainstalować
m.in. śluzy, filtry do 6‑krotnej wymiany
powietrza, nie mówiąc już o zabezpieczeniu środków ochrony indywidualnej.
Początkowo zdecydowano, że pacjenci z koronawirusem będą przyjmowani
w budynku przy Lubartowskiej, później
miał być do tego wydzielony fragment
bocznego budynku przy ul. Karmelickiej, ostatecznie w połowie kwietnia powrócono do decyzji, aby jednak przygotować do tego zadania budynek przy
ul. Lubartowskiej.
– Postanowiono, że przy Karmelickiej
będziemy – tak jak do tej pory od chwili ogłoszenia epidemii – w trybie nagłym
przyjmować tylko pacjentów zdrowych
(niezakażonych i niebędących w kwarantannie) – wyjaśnia dyrektor Elżbieta Pels.
– Natomiast pacjenci z SARS (lub podejrzani o zakażenie) będą trafiać do budynku

przy ul. Lubartowskiej, który musimy do
tego odpowiednio przystosować.
– Na razie dla całego naszego województwa mamy tylko tę jedną placówkę, wyznaczoną do opieki stomatologicznej dla osób chorych lub podejrzewanych
o zakażenie koronawirusem, czyli SCK,
ale nie jest wykluczone, że zostaną wyznaczono kolejne – informuje Michał
Grudzień z wojewódzkiego Wydziału
Zdrowia w Lublinie i zapewnia, że SCK
będzie jak najszybciej doposażone w konieczne środki ochrony indywidualnej,
które trafią do centrum z Agencji Rezerw
Materiałowych. – Staramy się też o dofinansowanie tego obiektu, aby można było przeprowadzić konieczne prace adaptacyjne. Poza tym bierzemy też pod uwagę
koncepcję, aby dla pacjentów z wirusem
SARS‑CoV‑2 uruchomić dentobus.
Tymczasem przyjęcia pacjentów w stanach nagłych oraz w przypadku bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia
pacjenta odbywają się w Zespole Poradni Stomatologicznych nr I przy ul. Karmelickiej 7, w godz. 8.00‑13.00.
SCK zawiesza udzielanie świadczeń
stomatologicznych planowych, które mogą się odbyć w innych terminach. Udzielane będą tylko świadczenia w zakresie
wizyt kontrolnych w poradni chirurgii
stomatologicznej oraz w przypadku bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia pacjenta.
Wszystkie planowe wizyty zostają odwołane. Pracownicy rejestracji pełnią dyżur telefoniczny pod numerem tel. 81 528
79 79 w godz. 8.00‑14.00.

Dentysta samodzielny
pod ścianą
– Sytuacja, z jaką z powodu epidemii
musimy się jako dentyści mierzyć, kompletnie nas zaskoczyła – mówi dentystka Hanna Lekan. – Od marca mamy zamkniętą naszą praktykę, zero dochodów

Lubartowska 58
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W Polsce działa 16 dentobusów (po
jednym w każdym z województw), które
mogą stacjonować przy szpitalach jedno‑
imiennych i przyjmować pacjentów leczo‑
nych w takich placówkach.
Można w nich dużo łatwiej wprowa‑
dzić procedury sanitarne. M.in. po każ‑
dym pacjencie będzie łatwiej przepro‑
wadzić dezynfekcję bo dentobus ma nie‑
wielką powierzchnię, którą trzeba pod‑
dać odkażaniu.

(nie mamy kontraktu z NFZ) i nie bardzo
wiadomo, kiedy to się skończy.
Sytuacja dentystów, którzy musieli zamknąć swoje gabinety rzeczywiście
nie jest wesoła. Co prawda mogą leczyć
pacjentów – nie ma takiego zakazu – ale
przepisy na temat reżimu sanitarnego,
które musi spełniać taka praktyka są niezwykle trudne do spełnienia.
– Po pierwsze środki ochrony osobistej
– nie tylko nie sposób ich teraz kupić, ale
nawet jak już są to ich cena jest po prostu
zaporowa – mówi Lekan. Kilkadziesiąt
złotych kosztuje najbardziej podstawowe
i wymagane obecnie zabezpieczenie. Pełny rynsztunek lekarza dentysty – a przecież w zasadzie każdego pacjenta należy
obecnie traktować, jak potencjalnie zakażonego – to koszt 200 zł, nie mówiąc
już o tym, że trudno taki komplet zdobyć.
– W praktyce z taką ceną powinien liczyć
się pacjent już „na wejściu”. A przecież
należy jeszcze dodać koszt leczenia, założenia plomby itd. Kogo na to będzie stać?
– zastanawiają się stomatolodzy.
To nie koniec, gabinet powinien być
też odpowiednio przystosowany: śluzy,
odpowiednia wentylacja czy ozonowanie
powietrza w gabinecie, dezynfekcja po
każdym pacjencie i zachowanie godzinnej przerwy między kolejnymi przyjęciami, także gospodarka potencjalnie zakaźnymi odpadami medycznymi, to kolejne
koszty, mierzone m.in. dodatkową pracą
personelu. Podmioty, które nie są w stanie sprostać rozbudowanym wymogom
higienicznym, po prostu wypadają z systemu realizowania usług w obecnym nadzwyczajnym czasie.
– Musimy przeczekać i liczyć, że
w końcu ceny spadną, a my lepiej się
przygotujemy do pracy w czasie epidemii. Póki co nie marnuję czasu, korzystam ze szkoleń on‑line, śledzę na stronie PTS wiadomości i… ćwiczę cierpliwość, bo nie jest łatwo odbierać od swoich pacjentów telefony i im odmawiać…
– mówi Hanna Lekan.
W innej sytuacji są gabinety z kontraktem w NFZ, który nie zawiesił comiesięcznych wypłat, wynikających z zawartych z konkretną praktyką umów.

leczyć zęby
– Zgodnie z harmonogramem wypłacamy co
miesiąc 1/12 rocznego kontraktu – informują
w lubelskim oddziale NFZ. Dentyści mają więc
stały dopływ pieniędzy, ale martwią się, bo: „będziemy musieli to później jakoś odrobić”.
Dobrym sygnałem jest zwiększenie przez
NFZ wycen procedur stomatologicznych, realizowanych w warunkach epidemii

Mapa pokaże i pomoże
Gdzie udać się z bólem zęba, w sytuacji gdy
wiele gabinetów ograniczyło lub zamknęło
swoją działalność z powodu COVID‑19? Pomoże w tym mapa placówek dostępna na stronie
Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.
Mapa została oddana do użytku (8 kwiet
nia) i jest aktualizowana na bieżąco. Już widnieje na niej 130 gabinetów na terenie kraju,
które zgłosiły gotowość przyjmowania pacjentów w trybie pilnym. Na mapie umieszczono
kontakt do gabinetów prywatnych oraz realizujących kontrakt NFZ. Wszyscy dentyści mogą zgłaszać swoją zdolność do pracy na stronie PTS, a adresy ich praktyk zostaną umieszczone na mapie.
Więcej informacji o projekcie tutaj:
www.pts.net.pl/dla‑pacjentow‑i‑lekarzy‑mapa
‑pracujacych‑gabinetow‑stomatologicznych/
Anna Augustowska

Zalecenia dla stomatologów
Oficjalne zalecenia i wytyczne MZ opracowane przez konsultantów krajowych
określające wymagane zabezpieczenie dla gabinetu przyjmującego pacjenta
bez podejrzenia zakażenia SARS‑CoV‑2. Oto te najważniejsze:
1. Warunki, jakie powinny być spełnione w gabinecie. Niezbędna jest standar‑
dowa wentylacja, ze stałą wymianą powietrza podczas wizyty stomatologicznej
i po wyjściu pacjenta. Stąd zalecenie, aby przyjmować jednego pacjenta na go‑
dzinę. Po wyjściu pacjenta z gabinetu musi być czas przeznaczony na sprzątnie‑
cie stanowiska i dezynfekcję unitu i powierzchni dotykowych, włączając klam‑
ki, uchwyty, umycie podłogi itp., oraz wymianę narzędzi.
Niezbędna jest wymiana sprzętu na sterylne końcówki do turbiny, mikrosilni‑
ka, skalera oraz dmuchawki wodno‑powietrznej.
2. Ochrona osobista zespołu stomatologicznego. Ze względu na wysokie ry‑
zyko transmisji koronawirusa podczas zabiegów stomatologicznych, personel
medyczny powinien być wyposażony w odzież ochronną, która zapewnia bez‑
pieczeństwo. Stąd, zarówno lekarz dentysta, jak i asystujący mu zespół powin‑
ni być zabezpieczeni:
• fartuchem jednorazowym z długim rękawem, czepkiem i ochraniaczami na
buty, lub fartuchem z długim rękawem i czepkiem i ochraniaczami materia‑
łowymi użytymi jako jednorazowe w przypadku możliwości prania w pralce
znajdującej się w gabinecie;
• maską chirurgiczną;
• goglami/okularami oraz przyłbicą;
• rękawiczkami jednorazowymi (powinny pokrywać mankiet fartucha).
3. Po wizycie pacjenta zasadniczą kwestią jest bezpieczne zdjęcie stroju ochron‑
nego przez personel, a to oznacza wydzielenie specjalnego pomieszczenia do
tej czynności. Po zdjęciu stroju ochronnego członek zespołu stomatologiczne‑
go powinien opuścić to pomieszczenie, umyć ręce i je zdezynfekować. Zużyty
strój ochronny powinien być umieszczony w worku na odpady, który po wy‑
pełnieniu musi być szczelnie związany. Pomieszczenie to też powinno być zde‑
zynfekowane i wywietrzone. Odzież ochronną materiałową należy prać w pral‑
ce w temperaturze 60 st. C przez min. 40 minut.
4. Jeden pacjent na godzinę, bez osób towarzyszących; w przypadku dziecka
jedna osoba towarzysząca – opiekun faktyczny.

Prawo na co dzień

www.medicus.lublin.pl

Lekarz, prawo i pandemia
Pozycja lekarzy w czasie zwalczania epidemii
jest szczególna. Z jednej
strony jest to grupa najbardziej narażona na zetknięcie się z patogenem, z drugiej zaś ma szczególne
obowiązki o charakterze
prawnym – stoi na pierwszej „linii frontu” w walce z koronawirusem, nie mając w zasadzie wyboru. Wszak
powołaniem lekarza jest ochrona zdrowia
i życia ludzkiego (art. 2 Kodeksu etyki lekarskiej). Te obowiązki etyczne skonkretyzowane zostały w postaci gotowych narzędzi prawnych, pozwalających skierować lekarzy do walki z epidemią w trybie nadzwyczajnym, poza dotychczasowym miejscem pracy i uprzednim zakresem obowiązków.

nie podlegają, m.in.: osoby poniżej 18 r.ż.
i powyżej 60 r.ż., kobiety w ciąży, osoby wychowujące dziecko samotnie albo dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, osoby wychowujące dziecko do 14 lat, inwalidzi
i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi.
Ze skierowaniem wiąże się udzielenie
bezpłatnego urlopu przez dotychczasowego pracodawcę, którego czas wlicza się
do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u tego pracodawcy.
Z nowym zaś pracodawcą osoba skierowana nawiązuje stosunek pracy na okres
wskazany w decyzji wojewody. Lekarzowi kierowanemu do zwalczania epidemii
przysługuje wynagrodzenie zasadnicze

Wojewoda
Już od 2009 roku obowiązuje przepis art. 47 ustawy o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, który
daje wojewodom możliwość skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii na okres do 3 miesięcy pracowników podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawody medyczne oraz osób,
z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, jeżeli ich
skierowanie jest uzasadnione aktualnymi potrzebami podmiotów kierujących
zwalczaniem epidemii. Możliwość taka
przyznana została również ministrowi
zdrowia, który może skierować do pracy
w analogicznym trybie poza obszar województwa, w którym dana osoba posiada
miejsce pobytu lub jest zatrudniona.
Odbywa się to w drodze decyzji administracyjnej, która z mocy przepisów jest
natychmiast wykonalna. Decyzja nie musi zostać doręczona na piśmie – na mocy
ostatniej nowelizacji może zostać ogłoszona nawet ustnie.
Co do zasady kierowane do pracy przy
zwalczaniu epidemii powinny być osoby
imiennie ujęte w wojewódzkim planie
działania na wypadek zwalczania epidemii (art. 44 ww. ustawy), niemniej w okresie wzmożonych potrzeb wojewoda może sięgnąć także po lekarzy nie wskazanych na tej liście.
Pewne mechanizmy ochronne (ostatnio znacząco rozszerzone) przewidują,
że skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii
12

w wysokości nie niższej niż 150% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego
przewidzianego na stanowisku pracy, na
które jest kierowany. Wynagrodzenie to
nie może być w żadnym wypadku niższe
od wynagrodzenia otrzymanego w miesiącu poprzedzającym decyzję.
Dodatkowo pracownikowi skierowanemu do pracy przy zwalczaniu epidemii
przysługuje zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia (według zasad obowiązujących rozliczanie podróży
służbowych na obszarze kraju przez pracowników jednostek państwowych1) albo bezpłatne zakwaterowanie lub wyżywienie zapewnione w miejscu wykonywania pracy.

Pracodawca
Nowością jest natomiast tryb kierowania do pracy innej niż określona w umowie o pracę przez kierowników podmiotów leczniczych w związku z poleceniami wydawanymi im przez wojewodę co do organizacji opieki nad chorymi
na COVID‑192. Mówiąc prościej – chodzi o przeorganizowywanie placówek
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ochrony zdrowia na szpitale jednoimienne lub przekształcanie oddziałów w zakaźne, a tym samym o konieczność powierzania pracy lekarzom dotychczas tam
pracującym poza ich standardowym zakresem obowiązków.
Takie rozwiązanie jest dopuszczalne
na podstawie art. 42 § 4 Kodeksu pracy,
o ile nie powoduje obniżenia wynagrodzenia, odpowiada kwalifikacjom pracownika oraz nie przekracza okresu 3 miesięcy. Przy tym istotne jest, że nie daje takich samych gwarancji płacowych i pracowniczych, jak skierowanie do pracy
przez wojewodę w trybie art. 47 ustawy
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi.
Stażyści
Rządowa walka z pandemią przewidziała także udział w niej lekarzy odbywających staż podyplomowy. Zgodnie ze znowelizowanym art. 15 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać skierowany lekarz stażysta w obydwu
opisanych powyżej trybach
(przez wojewodę/pracodawcę). Ważne jest przy
tym, aby zadania wyznaczone takiemu lekarzowi stażyście odpowiadały jego poziomowi wiedzy i umiejętności oraz podlegały nadzorowi i kierownictwu lekarza specjalisty wyznaczonego przez kierownika jednostki, do której został skierowany lekarz stażysta.
Na wniosek lekarza stażysty minister
zdrowia w drodze decyzji może „zaliczyć” okres świadczenia pracy, do której
tamten został skierowany, za równoważny okresowi realizowania programu stażu podyplomowego.
Aleksandra Otawska‑Petkiewicz
radca prawny LIL

1		Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie
należności przysługujących pracownikowi
zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu
podróży służbowej (DzU, poz. 167).
2		Art. 11 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID‑19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU z 2020 r., poz. 374).
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Troska o pacjentów to główny cel mojej pracy
z dr. n. med. Ryszardem Grzywną,
kierownikiem Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie,
rozmawia Jerzy Jakubowicz
• Jest Pan kardiologiem. Jakie były
przyczyny tego wyboru? Znając blaski
i cienie swojej decyzji, czy ponownie dokonałby Pan tego wyboru?
– Medycyna nie była moim pierwszym
wyborem. W początkowych klasach LO
im. Jana Zamoyskiego w Lublinie byłem
zafascynowany matematyką i fizyką. Nie
było wówczas jeszcze klas sprofilowanych, aczkolwiek „Zamoy” uznawany był
za szkołę o profilu mat.‑fiz.‑chem. Początkowo więc myślałem o studiach na Politechnice Warszawskiej. Dopiero w trzeciej klasie wciągnęła mnie chemia. Było to za sprawą prof. Stanisława Górzyńskiego, słynnego „Rury”. Wyróżnienie na
centralnym etapie olimpiady chemicznej
spowodowało zmianę mojego wyboru
i medycyna, która zanurzona jest w chemii, a jednocześnie bardzo wielowymiarowa, przechyliła szalę. Wybór kardiologii także nie był oczywisty. Początkowo
myślałem o endokrynologii (dużo biochemii). Natomiast w trakcie stażu podyplomowego trafiłem do Kliniki Kardiologii i już wiedziałem, że tam chcę pracować. Dość szybko dołączyłem do zespołu hemodynamicznego, którego szefem był śp. dr Waldemar Rumiński i zauważyłem, że znowu powróciłem do fizyki, bowiem takie działy kardiologii jak
hemodynamika, elektrofizjologia, bazują
w większości na pojęciach z zakresu fizyki. Po czterdziestu latach pracy oceniam, że zarówno pierwszy wybór, a następnie każde kolejne zmiany pracy były
dla mnie korzystne.
• Przez wiele lat był Pan najbliższym
współpracownikiem dr. Waldemara Rumińskiego, ordynatora Oddziału Kardiologii szpitala przy al. Kraśnickiej. We
wniosku o przyznanie Panu odznaczenia
Laur Medyczny, Wasi uczniowie i współpracownicy napisali: „Stworzyli Oddział
Szpitalny, który pracownicy traktowali jak drugi dom, a pacjenci darzyli jego
personel wielkim zaufaniem”.
– Oddział Kardiologii powstał 24 lata temu. Początki były trudne – braki
w aparaturze, małe kontrakty. Mieliśmy
natomiast z Waldkiem szczęście do ludzi – młody, ambitny zespół pielęgniarek i lekarzy. Oprócz wiedzy medycznej,

próbowaliśmy przekazać im ważne
przesłanie dotyczące dobra wspólnego. W następnych latach oddział rozwijał się i obecnie stanowi wysokospecjalistyczny ośrodek, wykonujący większość

zabiegów z zakresu kardiologii interwencyjnej oraz elektroterapii. Od ponad 10 lat
oddział zajmuje się też diagnostyką i leczeniem rzadkich schorzeń krążenia płucnego, będąc jednym z czołowych ośrodków w Polsce.
• Trudno o piękniejszą, ale jakże
zasłużoną ocenę Pana dalszej pracy,
dokonaną przez współpracowników
i uczniów: „Troska o zdrowie i życie
pacjentów to główny cel Jego pracy.
Jest zawsze życzliwy i pełen szacunku dla innych ludzi. Pacjentom zawsze poświęca tyle czasu, ile wymaga stan ich zdrowia. Znajduje też czas dla potrzebujących
wsparcia kolegów z pracy. Jest
człowiekiem o ogromnej kulturze osobistej i holistycznym spojrzeniu na medycynę, profesjonalistą i prawdziwym autorytetem
w dziedzinie kardiologii”.
– Bardzo sobie ceniłem współpracę z koleżankami i kolegami, również z tymi najmłodszymi
– rezydentami. Większość pacjentów leżących w oddziale to przypadki typowe. Jednak zawsze jest
kilku chorych trudnych i wówczas
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odbywały się konsylia, w trakcie których
ustalaliśmy odpowiedni sposób postępowania. Czasami zmieniałem swój pierwotny plan działania, można było mnie
przekonać.
• Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie jednomyślnie poparła wniosek o przyznanie Panu Lauru Medycznego jako
wyrazu wielkiego uznania dla Pana jako Lekarza i Nauczyciela. Pana odejście
z pracy w tak trudnym okresie dla całej
ochrony zdrowia jest wielką stratą – i dla
pacjentów, i dla współpracowników.
– Nie ma ludzi niezastąpionych. Jestem przekonany, że oddział dalej będzie
utrzymywał wysoki poziom. Zbliżająca
się emerytura jest dla mnie wyzwaniem.
Nie wyobrażam sobie bezczynności medycznej, ale ta działalność będzie przebiegać w nieco wolniejszym tempie. Ale
poza tym wyzwaniem będą wnuki. Postanowiłem, że nauczę je jeździć na nartach.
Pięcioletnia Ala już za niespełna rok powinna wykonać pierwszy szus, natomiast
półtoraroczny Kacper i trzymiesięczna
Kasia muszą jeszcze nieco poczekać
• Nie wszyscy wiedzą, że Pana drugą
(po medycynie) wielką pasją w życiu były góry. Zdobył Pan uprawnienia przewodnika górskiego.
– Egzamin zdałem na trzecim roku studiów, a poprzedzony był rocznym kursem przewodnickim, organizowanym
przez Studenckie Koło Przewodników
Beskidzkich. Naszym terenem uprawnień
są Bieszczady i Beskid Niski. Prowadziliśmy obozy wędrowne po terenie uprawnień oraz w Karpatach rumuńskich. Później były inne góry Europy, trekking
dookoła Annapurny i 8 lat temu ponownie Himalaje, tym razem indyjskie, a dokładniej Ladakh i Zanskar.
Innym, ważnym dla mnie środowiskiem turystycznym jest Koło
Pracowników Nauki PTTK, którego prezesem jestem od prawie
30 lat. Koło powstało w 1983 roku, a jego skrót, czyli KPN, miał
wówczas swoją wymowę, kojarzono go z Konfederacją Polski Niepodległej, a jednocześnie dowcipnie i jednoznacznie wskazywał, że
skupieni tu ludzie nie czują się
zniewoleni przez stan wojenny.
W kole znaleźli się pracownicy
wyższych uczelni Lublina zaangażowani w działalność opozycyjną, przede wszystkim NSZZ „Solidarność”.
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Lekarski kalejdoskop

Antykryzysowe
miliony dla szpitali
Samorząd województwa lubelskiego przeznaczył 57 mln zł
dla szpitali i innych podmiotów leczniczych w ramach Pakietu
Antykryzysowego, który został przyjęty na wtorkowej (24 marca) sesji Sejmiku Wojewódzkiego. Pakiet opiera się na czterech
filarach skoncentrowanych przede wszystkim na zdrowiu i bezpieczeństwie oraz pomocy dla przedsiębiorców. Jest też pomoc
z budżetu miasta Lublin w wysokości 700 tys. zł. Pieniądze zostały przeznaczona dla czterech lubelskich szpitali: przy ul. Staszica, przy ul. Jaczewskiego, dla centrum stomatologicznego
przy ul. Karmelickiej i dla szpitala przy ul. Abramowickiej.
Wcześniej władze przeznaczyły milion złotych na walkę z koronawirusem i zwolniły pracowników Szpitala Klinicznego nr 1
z opłat za zostawienie auta w strefie płatnego parkowania.

Oddział zakaźny w Szpitalu
Neuropsychiatrycznym
W Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie powstał oddział zakaźny. Dla pacjentów przygotowano 34 łóżka. Oddział
został podzielony na część dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych pacjentów. Hospitalizowane będą tu osoby wymagające
bezwzględnej pomocy psychiatrycznej z podejrzeniem koronawirusa lub u których stwierdzono zakażenie COVID 19.

Powstały izolatoria
30 marca wojewoda lubelski poinformował o powstaniu
izolatoriów, czyli wyznaczonych miejsc dla chorych z koronawirusem. W zarządzeniu wojewody z 17 kwietnia w całym regionie wyznaczono 15 takich miejsc.

Maseczki i nie tylko
Placówki medyczne podległe marszałkowi Województwa
Lubelskiego otrzymają pomoc z funduszy unijnych o wartości
7 mln zł. Dzięki nim zostały zakupione środki ochrony osobistej m.in. 50 tys. masek FFP2, 120 tys. fartuchów chirurgicznych, 40 tys. czepków, 29 tys. kombinezonów. Pierwsza partia maseczek chirurgicznych została dostarczona na początku
kwietnia br.
Projekt realizuje Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie. Wsparcie otrzyma (do 30 czerwca 2020 r.) 18 podmiotów
leczniczych podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego. To m.in. COZL, szpital w Zamościu, Kolejowy Szpital
Uzdrowiskowy w Nałęczowie, ale też stacje pogotowia ratunkowego czy WOMP.

Termometr i triaż obowiązkowo

Piłkarska pomoc
Anna i Robert Lewandowscy ogłosili, że przekazują milion euro na walkę z koronawirusem. Zdecydowali, że pieniądze mają trafić do szpitali jednoimiennych w Polsce. Już
27 marca SPZOZ w Puławach, który został takim szpitalem
na czas pandemii otrzymał z tej puli ok. 203 tys. zł. Zostaną
one przeznaczone na zakup nowoczesnego ultrasnografu.
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Od 6 kwietnia br. szpitale zostały zobowiązane do regularnych badań temperatury ciała pracowników, w momencie
wejścia na teren placówki. Wprowadzono też nową organizację pracy na SOR‑ach i izbach przyjęć. Chodzi o tzw. triaż,
czyli segregację i separację osób z podejrzeniem lub chorych
na COVID‑19 od innych osób przebywających na izbach przyjęć i SOR‑ach.
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Supergrant dla neurologii
w SPSK 4 w Lublinie
Klinika Neurologii Samodzielnego Publicznego Szpitala
Klinicznego nr 4 w Lublinie otrzymała grant z Agencji Badań
Medycznych na przeprowadzenie badań klinicznych w zakresie miastenii gravis. Przyznana kwota to 26 milionów złotych.
Na czele zespołu badawczego stanął prof. Konrad Rejdak, kierownik Kliniki Neurologii SPSK nr 4 w Lublinie.

Drukują przyłbice

Posiłek dla doktora
Co najmniej kilkadziesiąt lubelskich restauracji, lokali i firm
cateringowych już w marcu zaangażowało się w przygotowywanie ciepłych posiłków dla pracowników szpitali. To obywatelska inicjatywa #WzywamyPosiłki, która prowadzona jest
w całej Polsce. W akcji, na zasadach pro bono, udział biorą
sieci restauracji, firmy cateringowe, producenci żywności i napojów oraz ponad sto mniejszych podmiotów z branży gastronomicznej. Patronat honorowy nad inicjatywą objęła Naczelna Izba Lekarska.

Na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej na początku kwietnia rozpoczęła się produkcja przyłbic chroniących
lekarzy i personel medyczny przed koronawirusem. Ich drukowanie jest odpowiedzią na apele szpitali o pomoc w pozyskaniu niezbędnego wyposażenia ochronnego.
Prace studentów Koła Naukowego Inżynierii Biomedycznej
Politechniki Lubelskiej i studentów Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie koordynuje dr inż. Jarosław Zubrzycki z Katedry Informatyzacji i Robotyzacji Produkcji Politechniki Lubelskiej.
Produkcja jednej przyłbicy trwa ok. 2,5 godziny.

Lublin w dezynfekcji
Chodniki, poręcze przy schodach terenowych, bariery
na kładkach dla pieszych i wiaduktach, przejścia podziemne także ławki, kosze na śmieci – w Lublinie przeprowadzono dezynfekcję ulic i elementów architektury, z którymi piesi
mogą mieć kontakt.
MEDICUS 5/2020
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Lekarz z pasją

Emeryturę chciałbym
z Janem Jakubem Kęsikiem,
chirurgiem naczyniowym, kapitanem jachtowym,
rozmawia Anna Augustowska
• Należy Pan do elitarnej grupy osób,
które posiadają uprawnienia kapitana jachtowego. Aby je zdobyć potrzeba
czasu, czy to znaczy, że zaczynał Pan już
w dzieciństwie?
– Można powiedzieć, że tak, chociaż
od czasów mojego żeglarskiego dzieciństwa wiele się zmieniło. Obecnie, po
znacznej liberalizacji przepisów, patent
sternika morskiego można zdobyć nawet
w ciągu jednego sezonu. Już ten stopień
jest wystarczający do prowadzenia większości współczesnych jachtów turystycznych. Później patent kapitański to już formalność – trzeba wykazać się odpowiednią ilością godzin spędzonych na jachcie. Za moich czasów system szkoleniowy i egzaminacyjny stopni żeglarskich
był bardzo rozbudowany. Generalnie poziom trudności egzaminów teoretycznych
zdawanych na stopień sternika morskiego czy kapitana odpowiadał trudności
zdania cięższych sesji egzaminacyjnych
na wydziale lekarskim. Trzeba było też
wykazać się sprawnym manewrowaniem
na żaglach w porcie. Egzamin odbywał
się na dużym, 2‑masztowym jachcie bez
użycia silnika. Z perspektywy czasu cieszę się, że miałem okazję uczyć się tradycyjnego żeglarstwa. To zawsze procentuje w sytuacjach awaryjnych np. 4 lata temu po awarii silnika na Atlantyku wchodziłem na żaglach do Porto. Oprócz technicznych kwestii manewrowych podczas cumowania, trzeba było wyliczyć
konkretną godzinę, o której musieliśmy
wpłynąć w ujście rzeki Douro, tak żeby
w końcowej fazie przypływ wniósł nas
pod prąd rzeki, ale w razie problemów
ze znalezieniem miejsca do zacumowania, rozpoczynający się odpływ pozwolił na bezpieczną ucieczkę na ocean, zanim zbyt mocno opadnie poziom wody
(pomiędzy górami nie mogłem liczyć na
pewny napęd żaglowy wobec braku wiatru, a silnika nie było). Rok później również problem z silnikiem wymusił cumowanie w Helu na żaglach. W tych sytuacjach można oczywiście wezwać przez
radio pomoc, ale samodzielna zabawa
w manewrowanie na żaglach jest niezapomniana (ekscytująca). Współczesne przepisy wprawdzie nie pozwalają
na poruszanie się po porcie pod żaglami, ale we wspomnianych sytuacjach
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można uzyskać przez radio zgodę kapitanatu na manewry.
• Patent kapitański uzyskał Pan
w trakcie studiów, ale przygoda z żeglarstwem zaczęła się dużo wcześniej?
– W dzieciństwie pojawiło się bardzo
silne marzenie o pływaniu pod żaglami.
Nie pamiętam, kiedy dokładnie, ale być
może już w przedszkolu, kiedy słuchałem bajek o piratach? Potem były powieści Juliusza Verne’a, oczywiście „Znaczy
Kapitan” Borchardta i generalnie literatura marynistyczna. Pamiętam też spacery z rodzicami nad Zalewem Zemborzyckim i mój zachwyt nad pływającymi tam
żaglówkami. Marzenie jednak skonkretyzowało się dopiero, kiedy mając 13 lat
pojechałem nad jezioro Piaseczno na kolonie żeglarskie – zdobyłem na nich patent żeglarza jachtowego! Byłem przeszczęśliwy.

wstąpiłem do Yacht Klubu Polski w Lublinie. Wyruszyłem wtedy na mój pierwszy wymarzony rejs po Mazurach – wspaniałym żaglowcem „Biegnąca po falach”.
Potem była sekcja żeglarska AZS Antares (AR) i pierwszy morski rejs po Bałtyku na moim ukochanym do dziś jachcie „Roztocze”.

• Czyli żagle, to miłość od pierwszego wejrzenia?
– Zdecydowanie tak, co prawda już jako licealista „zdradziłem” żagle na jakiś
czas i ruszyłem w góry – przemierzałem
Beskid Niski i Bieszczady, jednak woda ciągnęła i za namową kolegi z klasy

• A medycyna?
– Kiedy kończyłem liceum byłem gotowy na dalszą edukację w Szkole Morskiej, chociaż myślałem też o medycynie.
Ostatecznie zdecydowałem się na wydział lekarski, a zawdzięczam to prof. Kazimierzowi Goeblowi – ówczesnemu
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spędzić na jachcie
rektorowi UMCS. W trakcie wspólnego
rejsu przekonał mnie, że żeglarstwo powinno pozostać pasją, a medycyna zawodem. Zawsze będę mu za to wdzięczny,
bo moja praca też jest moją pasją. Jako lekarz chciałem być chirurgiem – to prawdopodobnie ta ciągła potrzeba odkrywania, wspólna dla duszy żeglarza. Kiedy
po I roku studiów trafiłem na praktykę
pielęgniarską do Kliniki Chirurgii Naczyń zrozumiałem, że to jest specjalizacja
moich marzeń i tak się stało. Dyscyplina
rozwijająca się bardzo dynamicznie dzięki nowoczesnym metodom radiologii zabiegowej, łączonym z klasyczną chirurgią naczyniową. Każdy pacjent jest inny,
podobnie, jak zmiany w jego naczyniach.
W żeglarstwie jest podobnie: np. wejście
jachtem do dobrze znanego portu za każdym razem jest inne (zmienny jest kierunek i siła wiatru, pływ, ustawienie i ruch
innych jednostek), a portów na świecie
są tysiące… W klinice zajmuję się całym
obszarem chirurgii naczyniowej, obejmującej leczenie tętniaków oraz miażdżycy
tętnic kończyn i szyjnych. Ulubiony, niszowy temat, to wewnątrznaczyniowe leczenie zakrzepicy żył głębokich oraz pozakrzepowej ich niedrożności.
• Wracając do żeglowania – wspaniale Pan obie swoje pasje łączy! Niemal
wszyscy z Kliniki Chirurgii Naczyniowej PSK1 żeglują dzięki Panu.
– Tak się złożyło. Mam ogromną satysfakcję, że udaje mi się zachęcić – co
ważne, skutecznie – także innych ludzi
do żeglowania. Tak jak mówiłem, dzisiaj zdobycie kwalifikacji uprawniających do prowadzenia żaglówki np. po
wybrzeżu Chorwacji czy Grecji, nie jest
zbyt trudne. Czasami ludzi trzeba do tego lekko popchnąć – tak było z kolegami z kliniki; podobną grupę stworzyłem z rodzicami uczniów z klas moich
dzieci – z klasą córki jeździmy na Mazury, z synem nad morze – dziś on jako
student też organizuje rejsy. To działa!
Oczywiście najbliższą drużyną, z którą co roku organizujemy wspólne pływanie, jest moja rodzina. Nawet zaręczyliśmy się z żoną w czasie rejsu.
• To luksus mieć żeglarską rodzinę
w domu i w pracy. Jak jednak pogodzić
obowiązki zabiegowca z kliniki z wypadami w morze?
– Na morzu spędzam w sumie ok. 5 tygodni w roku. Wystarczy dobra organizacja. A w pracy: zaraz po zakończeniu
obowiązków dydaktycznych, z kolegami

z Kliniki Chirurgii Naczyń przesiadamy
się z sali operacyjnej na żaglowy katamaran i poszukujemy morskich przygód.
Werbunkiem do załogi zajmuje się kierownik kliniki – prof. Tomasz Zubilewicz,
ja pełnię funkcję kapitana jachtu.
Wspólne, morskie żeglowanie daje olbrzymie możliwości integracji chirurgicznego zespołu, nieporównywalne z popularnymi „imprezami integracyjnymi” dostępnymi na lądzie. Wyjście w morze to
wyzwanie rzucone żywiołom. Na łodzi
czas zaczyna płynąć zupełnie inaczej. Pojawia się radość z przemierzania świata
pod żaglami, wzrasta zaufanie do kolegów. Doznania te potęgują się podczas
nocnej żeglugi. Załoganci podzieleni na
małe wachty – analogicznie do lekarzy

odczuwamy miasto zupełnie inaczej niż
mieszkając w hotelu.

podczas szpitalnego dyżuru – uczą się podejmować samodzielne decyzje – czasem
kończące się obudzeniem kapitana/ordynatora. Nocnego sterowania jachtem po
połyskujących w świetle gwiazd i księżyca falach nie da się opisać – to trzeba
przeżyć. Kiedy kładziemy się do koi musimy być pewni, że koledzy pozostający
na wachcie prowadzą jacht bezpiecznie,
bez względu na warunki żeglugi. To jak
w klinice, kiedy ktoś musi pełnić dyżur
i wszystkiego dopilnować.
Poza tym podróż jachtem, nawet
w miejsca powszechnie znane podczas
wakacyjnych, lądowych wojaży, pozwala
na zwiedzanie z zupełnie innej perspektywy. Odwiedzamy urokliwe zatoczki, spotykamy delfiny i wielkie żółwie morskie,
dopływamy w miejsca całkowicie niedostępne dla turysty lądowego. Nawet podczas postoju jachtu przy miejskiej kei,

i sztokfiszy” (Lofoty/Norwegia/Morze
Norweskie); „Dubrownik – czyli tam,
gdzie nie dopłynęliśmy za 1‑szym razem”
(Chorwacja/Adriatyk); „Kanary” (Wyspy
Kanaryjskie/Ocean Atlantycki).
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• Jakieś najciekawsze wyprawy „naczyniówki”?
– Ojej, trochę tego było, każdy rejs inny, każdy pozostawił inne wspomnienia.
Zaczęliśmy 10 lat temu od rejsu „Szlakiem wina i lawendy” w Chorwacji (Adriatyk). Potem kolejno były: „Cyklady
i pozostałości świata antycznego” (Grecja/Morze Egejskie); „Rejs po Balearach”
(Hiszpania/Morze Śródziemne); Wybrzeże Toskanii i Korsyka” (Włochy‑Francja/
Morze Tyrreńskie); „Rejs po turkusowym
wybrzeżu” (Turcja/Morze Śródziemne);
Egzotyka Tajlandii (Tajlandia/Morze
Andamańskie), „W krainie wielorybów

• A kolejne plany?
– Lubię też tam, gdzie chłodniej. Jeśli
tylko wirus pozwoli, to wybieram się na
fiordy Grenlandii. Marzy mi się też Alaska, fiordy Patagonii, Antarktyda. Zawsze
wracam na Bałtyk. Tutaj klasycznie, czyli
moja pierwsza miłość – mahoniowy jacht
„Roztocze”. Uwielbiam rejsy w starym
stylu, czyli bez GPS i całej elektroniki,
która jest wspaniała, ale cóż… wyznaczyć kurs przy pomocy kompasu, cyrkla
i ekierki to jest dopiero wyzwanie! Jeśli
doda się do tego gitarę i doborowe towarzystwo… Poza tym… chciałbym spędzić emeryturę na jachcie!
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Laboratoria tropią wirusa
W poniedziałek, 20 kwietnia, ruszyło czwarte na Lubelszczyźnie doskonale wyposażone specjalistyczne laboratorium,
w którym są badane próbki pobrane od osób z podejrzeniem
zakażenia SARS‑CoV‑2.

O uruchomieniu ostatniego z nich zdecydował rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. To specjalistyczne laboratorium diagnostyki molekularnej SARS‑CoV‑2, zorganizowaniem którego zajęła się prof. Małgorzata Polz‑Dacewicz, kierująca Zakładem Wirusologii UM, prezes Polskiego Towarzystwa Wirusologicznego.
Laboratorium Uniwersytetu Medycz nego wyposażone jest
w komory laminarne BSL3 i BSL2+ (zapewniające bezpieczeństwo pracownikom oraz
gwarantujące prawidłową preparatykę koronawirusa), jak również
w nowoczesną aparaturę do izolacji materiału
genetycznego oraz służącą do detekcji metodą real time PCR SARS‑CoV‑2.
Na etapie wdrażania
metody, w laboratorium
przepustowość badań zaplanowano na 100 testów
dziennie (cykl technologiczny trwa kilka godzin), ich liczba wkrótce się zwiększy z chwilą uruchomienia drugiej
linii diagnostycznej.
18

Badania diagnostyczne, w celu wykluczenia lub stwierdzenia
obecności koronawirusa w dostarczonych próbkach, będą wykonywane za pomocą testów bardzo wysokiej czułości (99 procent swoistości). Test PCR genetyczny w materiale pobranym
od człowieka wykrywa DNA wirusa i to w realnym czasie, czyli w dniu pobrania.
Nowo powstałe laboratorium w znaczącym stopniu przyspieszy i usprawni diagnozowanie podejrzanych o zakażenie SARS
‑CoV‑2 pacjentów, hospitalizowanych w lecznicach UM (2 tys.
łóżek klinicznych), a także Lublina i województwa.
Będzie czwartą w województwie tego typu placówką (obecnie istniejące: Wojewódzka Stacja Sanitarno‑Epidemiologiczna w Lublinie, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych WIHE w Puławach). Testy pod kątem koronawirusa, które są wykonywane w laboratorium Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, w pierwszej kolejności badają próbki pobierane od pacjentów i personelu medycznego tam, gdzie pojawiają się ewentualne zagrożenia zakażenia koronawirusem – informował wojewoda Lech
Sprawka. Pozostałe dwa laboratoria w województwie lubelskim
(w sanepidzie i w Puławach) mają zajmować się pobieraniem
próbek z kwarantann domowych.

Dodatkowo – od soboty, 18 kwietnia, RCKiK w Lublinie
rozpoczęło pobieranie osocza od ozdrowieńców.
Elżbieta Puacz, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, apeluje do osób, które zostały uznane za zdrowe po przechorowaniu COVID‑19 i u których minął okres co najmniej 14 dni od ustąpienia objawów,
a także do osób po zakażeniu, ale bez objawów chorobowych.
Obie te grupy powinny mieć dwukrotnie ujemny wynik badania genetycznego w kierunku SARS‑CoV‑2. Wtedy mogą się
zgłosić do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie najlepiej dzwoniąc pod numer telefonu 509 169 059 w celu umówienia się na oddanie osocza dla
potrzeb leczniczych w celu wspomagania leczenia innych osób
z ciężkimi objawami COVID‑19.
Anna Augustowska
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Młodzi mają wiedzę i talent

• Już po raz czwarty w Lublinie odbyła
się konferencja naukowa NOMAD, skierowana głównie do studentów i młodych
naukowców. Jakie dziedziny medycyny
interesują dziś młodych medyków?
– W tym roku mieliśmy rekordową
liczbę, bo aż 130, uczestników konferencji NOMAD. Prace studentów i doktorantów prezentowane były zarówno w sesjach ustnych, jak i plakatowej. Tematy
wystąpień były bardzo różne, dotyczyły
wielu dziedzin medycyny, między innymi immunologii, hematologii, pediatrii,
radiologii zabiegowej, czy epidemiologii. Trudno wyodrębnić wiodące zagadnienia, tematy czy dziedzinę, którymi interesują się teraz młodzi naukowcy, ich
zainteresowania są bardzo szerokie, jednak większość zaprezentowanych prac
– zgodna z tematyką konferencji – dotyczyła nowości w diagnostyce i leczeniu
poszczególnych patologii.
• Które wystąpienia zrobiły największe wrażenie na zebranych?
– Przedstawiono wiele ciekawych
i ważnych prac, które w znakomitej większości przygotowane były profesjonalnie
z należytą dbałością o wartość merytoryczną i szatę graficzną. Członkowie komisji oceniających prace, prezentowane
w poszczególnych sesjach, wielokrotnie
gratulowali studentom bardzo dobrych
wystąpień, zwracając uwagę na spokojny ton głosu, opanowanie i brak tremy.

Podobnie w sesji plakatowej większość
prac prezentowała bardzo wysoki poziom
merytoryczny i edytorski.
Niewątpliwie bardzo ciekawym elementem szkolenia praktycznego był wykład dr. n. med. Marcina Denkowskiego
i mgr. Emila Benedykciuka na temat zastosowania sztucznej inteligencji w medycynie. Wydarzenie to zgromadziło wielu słuchaczy, a po wykładzie rozwinęła się
długa i ciekawa dyskusja, co dowodzi, że
informatycy i lekarze coraz częściej mówią wspólnym językiem.
W tym roku w konferencji wzięła
udział dr n. med. Małgorzata Serafin‑Król, przewodnicząca Zarządu
Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, uznany nie tylko w Polsce, ale
i w Europie autorytet w dziedzinie diagnostyki USG narządu ruchu. Wysłuchaliśmy jej wykładu na temat anatomii USG
układu mięśniowo‑szkieletowego, któremu towarzyszył multimedialny pokaz badania USG stawu kolanowego, oglądany
nie tylko przez studentów i doktorantów,
ale i wielu doświadczonych lekarzy.
• Od wielu lat prowadzi Pani Studenckie Koło Naukowe działające przy Zakładzie Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii UM w Lublinie. Macie Państwo sukcesy – czego dotyczyły?
– Koło rozpoczęło działalność
w 2013 roku z inicjatywy studentów
i mojej. Od 3 lat współopiekunem koła
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jest Maryla Kuczyńska, a członkami
studenci z III, IV, V i VI roku Wydziału Lekarskiego. Uczestnicy prowadzą
tu działalność naukową, popularnonaukową, jak również zdobywają umiejętność samodzielnego wykonywania badań USG, czy interpretacji obrazów tomografii komputerowej lub rezonansu
magnetycznego. Dla wielu koleżanek
i kolegów z koła indywidualnym, znaczącym sukcesem jest zdobycie umiejętności

Fot. Bożena Rożek

z dr hab. n. med. Anną Drelich‑Zbroją,
przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego
Konferencji Naukowo‑Szkoleniowej NOMAD
– Novel Medical & Diagnostic Procedures w Lublinie,
rozmawia Anna Augustowska

samodzielnego przeprowadzenia badania
USG jamy brzusznej czy struktur szyi, co
jest bardzo przydatne w codziennej praktyce lekarzy wielu specjalności. Poza tym
studenci uczą się analizowania materiałów do prac naukowych, opracowań statystycznych, jak również przygotowują
streszczenia prac na konferencje nie tylko w kraju, ale również za granicą. Nasi studenci są autorami lub współautorami ponad 10 pełnotekstowych publikacji. Ich działalność w ramach koła udokumentowana jest ponad stu doniesieniami zjazdowymi w kraju i za granicą, na
których ogółem zdobyli m.in. 4 nagrody
za I i 10 nagród za II miejsce.
Ponadto 12 razy występowali na kongresach europejskich. Najbardziej aktywni zdobywają stypendia naukowe. Rok
temu, podczas 42 Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego w Gdańsku, nasze koło zostało uhonorowane nagrodą „Diamentowego Promienia” dla najbardziej aktywnego studenckiego koła radiologicznego w okresie 2016‑2018. Nagroda przyznana została przez Zarząd Główny Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. To
dla nas ogromne wyróżnienie i sukces na
forum ogólnopolskim.
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Lekarzu, co Ty na to

O znanym budynku
Kto wchodząc do siedziby lubelskiego oddziału Narodowego Funduszu
Zdrowia wie, że wkracza w świat idei
żydowskiej, lewicującej społeczności
Lublina? Że pod współczesnym adresem ul. Szkolna 16 działał szpital epidemiczny, mieszkał i pracował światowej sławy wirusolog Wolf Szmuness?
Paradoksalnie, właśnie epidemia przesuwa otwarcie wystawy poświęconej
Żydowskiemu Domowi Ludowemu
im. I.L. Pereca. Bo tak nazywał się ten
przedwojenny gmach.
„Widać uratowane kobiety z Auschwitz,
bladą i złamaną młodzież z Litwy, wymęczone żydowskie dziewczęta z Czech,
Rumunii i Węgier, żydowskich chłopców z Grecji w niebiesko‑białych katorżniczych pasiakach, zahartowane
twarze partyzantów, wyzwolonych żydowskich jeńców wojennych z Francji,
Żydów‑żołnierzy i oficerów polskiego wojska. Jest także grupa żydowskich dzieci z Majdanka, jedynych, które udało się
uratować, gdy w ostatniej chwili rosyjski czołg przeciął drogę niemieckiej ciężarówce wiozącej je na rzeź”.
To opis publiczności, jaka zebrała się
w sali teatralnej Domu Pereca, by posłuchać występu Diany Blumenfeld. Był
marzec 1945 roku. Pomieszczenie znajdowało się w skrzydle, w którym teraz jest główne wejście do budynku.
Dla nas siedziby lubelskiego NFZ przy
ul. Szkolnej 16. Dla uczestników koncertu, to był jeden z najważniejszych adresów w Europie: noclegownia dla żydowskich ocaleńców, ul. Czwartek 4.
– Na opis koncertu Diany Blumenfeld
trafiłem niedawno w żydowskiej gazecie z Meksyku. Prasa przed‑ i powojenna, polska (w tym głównie w języku

Szmuness w swoim nowojorskim laboratorium w New York
Blood Center (fot. Donna Harley, ze zbiorów autorki).

jidysz) i światowa, w której pisano o budowie tego gmachu, a później o jego roli po wyzwoleniu Lublina, jest jednym
ze źródeł informacji dotyczących Domu
Pereca – mówi Piotr Nazaruk, który dla Ośrodka „Brama Grodzka‑Teatr
NN” przygotowuje wystawę o budynku
z Czwartku.
***
Stojąc przed wciśniętym między inne
budynki biurowcem pod „szesnastką”,
trudno nawet podejrzewać, że ten zupełnie zwyczajny obiekt ma taką historię
i może być bohaterem wystawy.
– Z mojej perspektywy to jeden z najciekawszych budynków w Lublinie. Pod
względem architektonicznym była to bardzo dobrze zaprojektowana modernistyczna bryła, dzieło zasłużonego lubelskiego

Fragment planu Henryka Bekkera, zbiory Archiwum Państwowego w Lublinie.
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architekta Henryka Bekkera, która z czasem padła niestety ofiarą późniejszych architektów. Przygotowując wystawę, położyliśmy z Agnieszką Wiśniewską duży nacisk na odtworzenie pierwotnego piękna
tego budynku. Pokazujemy jego przedwojenny projekt, szereg zdjęć z budowy i przede wszystkim model przygotowany przez prof. Jerzego Montusiewicza
i dr. Marcina Barszcza z Politechniki
Lubelskiej – mówi Piotr Nazaruk, który
jednak przyznaje, że ważniejsza od formy architektonicznej jest jednak historia
Domu Pereca.
***
– Powstawał tuż przed wybuchem II
wojny światowej jako Żydowski Dom
Ludowy im. I.L. Pereca – pochodzącego z Zamościa ojca literatury jidysz.
Miała się tu znaleźć świecka szkoła żydowska z wykładowym językiem jidysz
i cały szereg żydowskich instytucji kulturalnych z salą teatralno‑gimnastyczną, miejscem dla chórów i orkiestr robotniczych, towarzystwa sportowego
Morgensztern (Jutrznia) i biblioteką
im. Medema na czele. To nie był po prostu budynek szkoły, ale szerokie założenie kulturowe – gmach, który stanowiłby przeciwwagę dla pobliskiej Jesziwy
Mędrców Lublina i pokazałby światu inne oblicze żydowskiego Lublina: świeckiego, nowoczesnego i wychowującego
młodzież na Żydów dumnych ze swojego
języka i kultury a jednocześnie na świadomych obywateli – dodaje Nazaruk, który z wykształcenia jest filozofem i zajmuje się kulturą jidysz.
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i nieznanym naukowcu
Takie plany mieli budowniczowie: działacze Żydowskiej Organizacji Szkolnej,
lewicowego Bundu i Żydowskiej Partii
Ludowej.
***
Budynek zdążył powstać, ale zanim
go otwarto – wybuchła II wojna. Jednak
nie stał pusty. Okresowo działała kuchnia
społeczna, a nawet szpital epidemiczny,
który wcześniej znajdował się przy ulicy
Ruskiej. Niecałe pół roku później, wiosną 1942 roku podzielił on los wszystkich
żydowskich szpitali w Lublinie.
– W 1944 roku Komitet Żydowski otworzył w nim noclegownię. Pierwsze schronienie znajdowały tam osoby, które wychodziły z kryjówek i obozów albo wracały z Rosji. Z niego za pośrednictwem
Polskiego Radia szły w świat informacje o Żydach, którzy przeżyli Zagładę.
Ludzie odnajdywali tam swoich bliskich
albo, niestety, dowiadywali się, że są jedynymi, którzy przeżyli ze swojej rodziny
albo wręcz całej społeczności. Pod koniec lat 40., dosłownie na chwilę, Dom
Pereca został siedzibą Żydowskiej Szkoły
Powszechnej, ale w 1951 roku, dobrowolnie lub nie, został przekazany na własność
ministerstwu rolnictwa i od tamtej pory
mieści w sobie ważne instytucje związane

z ochroną zdrowia publicznego – mówi
autor przygotowywanej ekspozycji i autor tekstów o historii niepozornej nieruchomości.
Zachowało się czarno‑białe zdjęcie, na
którym widać zniszczony budynek nad
którego otwartymi drzwiami można odczytać tablicę informującą, że tam się mieści Instytut Medycyny Pracy i Higieny
Wsi im. Witolda Chodźki (czyli dzisiejszy Instytut Medycyny Wsi).
Wówczas w zakładzie chorób odzwierzęcych tego instytutu, pracował Wolf
Szmuness. Był związany z Lublinem około 10 lat. Może dlatego próżno go szukać
w przewodnikach po mieście i Słowniku
biograficznym miasta Lublina.
***
– O Szmunessie dowiedziałem się
opracowując relację jego córki, Heleny
Szmuness, nagraną w Bramie Grodzkiej.
Początkowo w ogóle nie wiązałem go
z gmachem na Czwartku. Rodzina repatriowała się do Lublina w 1959 roku, kiedy Szmuness dostał posadę w Instytucie
Medycyny Pracy i Higieny Wsi. Z braku wolnych lokali w Domu Pereca urządzono im też prowizoryczne mieszkanie. Niemal równolegle zatrudniono
go na pół etatu w Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno‑Epidemiologicznej,
gdzie z czasem otrzymał posadę
kierownika Oddziału Zwalczania
Zdjęcie Domu Pereca od strony dawnej sali
Chorób Zakaźnych. Pracował
teatralno‑gimnastycznej
(ob. główne wejście do budynku),
także na ówczesnej Akademii
Archiwum Symchy Wajsa
Medycznej. Prowadził zajęcia
ze zbiorów Ośrodka
z epidemiologii i obronił ha„Brama Grodzka – Teatr NN”.
bilitację. Oprócz tego pod koniec lat 60. był zatrudniony
w Wojewódzkim Ośrodku Matki
i Dziecka. Sumowałem kiedyś
wszystkie jego etaty i, jakby nie
patrzeć, dzienny wymiar jego pracy przekraczał 12 godzin – mówi
Piotr Nazaruk.
Wolf Szmuness pochodził
z Warszawy, studiował medycynę we Włoszech, ale wrócił
do rodziny, gdy wybuchła wojna. Trafił do Rosji, a potem na
Syberię jako więzień. Studiował
w Tomsku i Charkowie, był epidemiologiem. Dla córki i żony, która była Rosjanką, aklimatyzacja
w Lublinie nie była łatwa. Musiały
nauczyć się języka i przystosować
do nowych warunków.
***
– Sławę zyskał w Nowym Jorku,
kiedy podjął się przeprowadzenia testów szczepionki przeciwko
MEDICUS 5/2020

wirusowi hepatitis B powodującego wirusowe zapalenie wątroby typu B. I kiedy
mówię o sławie, mam na myśli naprawdę sławę. Dziennikarzy „Playboya” dobijających się do jego drzwi, setki audycji telewizyjnych i radiowych. Jego dawny współpracownik Edward Harley, tak
opowiadał mi o roli Szmunessa w walce
z WZW B: Trudno podsumować to w kilku słowach, ale wkład Wolfa w prewencję i eradykację tej często śmiertelnie niebezpiecznej choroby jest bardzo doniosły.
Bez niego upowszechnienie szczepionki
zajęłoby jeszcze wiele lat. Szmuness wykazał, że hepatitis B może być przenoszony nie tylko na przykład przez transfuzję
krwi czy igły, ale również drogą płciową. Jako pierwszy pokazał także, że wirusy mogą powodować raka i w związku
z tym szczepionka przeciwko hepatitis B
stała się pierwszą chroniącą przed nowotworami. Jego nieskazitelny wręcz projekt
testów tej szczepionki przyczynił się nie
tylko do sukcesu samych prób, ale stał się
także klasycznym modelem każdej ze szkół
epidemiologii i zdrowia publicznego – cytuje Nazaruk swojego rozmówcę.
Kiedy jeszcze w Lublinie Szmuness
pracował nad swoją habilitacją, opracowywał dziesiątki tysięcy wywiadów epidemiologicznych, nauczył się pracować
z olbrzymimi ilościami danych. – Jestem
przekonany, że był to jeden z powodów
jego późniejszego sukcesu w USA – dodaje.
***
Helena Szmuness była dzieckiem
i z Domu Pereca zapamiętała głównie
wszechobecny zapach lizolu, który wchodził w ubrania i włosy. Oraz plakaty wzywające do tępienia szczurów, którymi zaklejony był cały budynek.
– Długo i niestety bez sukcesów szukałem tego plakatu, bo zrobił na niej szczególne wrażenie. Miał przedstawiać szczurzą rodzinę, mamusię, tatusia w cylindrze
i szczurze dzieci uciekające przed deratyzacją. Kiedy weźmie się pod uwagę antysemicką nagonkę z 1968 roku, w wyniku której Szmunessowie musieli opuścić
Polskę, fakt, że tak mocno zapadł jej w pamięć staje się jasny – ocenia autor długiej opowieści o epidemiologu i jego dokonaniach, którą można znaleźć na stronie www.blog.teatrnn.pl.
Gdy zamykaliśmy to wydanie „Medicu
sa” nie było wiadomo, kiedy będzie się
mógł odbyć wernisaż wystawy Dom Pere
ca w Ośrodku „Brama Grodzka‑Teatr NN”
w Lublinie.
Janka Kowalska
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Sałatka po lekarsku

Nasz szoł powszedni

Indyk inaczej… czyli gulasz z pieczarkami
Wielkanoc minęła w trudnym klimacie epidemii koronawirusa, ale też z nadzieją na lepsze dni, które ze sobą przynoszą
święta wielkanocne. I nic nam z tego, że za oknem ciepło, zielono i słonecznie. Kwarantanna, obawa, niepewność – niestety, nie
kojarzą się z zeszłorocznym wspomnieniem o majowym grillu
czy ognisku. Dlatego i ja zaproponuję więc pracę w… kuchni.
A składniki będą wzięte głównie z grillowej spiżarni.
Zacznijmy od głównego składnika, jakim będzie tym razem indyk.
Jest on największym ptakiem domowym. Należy, podobnie jak kury, perlice
i przepiórki, do drobiu… grzebiącego. Pierwotnie zamieszkiwał Amerykę Północną. Do Europy po raz pierwszy został sprowadzony w XV wieku. W Polsce rozpoczęto hodowlę tych ptaków dopiero w wieku XVII. Mięso indyka ze względu
na niską zawartość tłuszczu, a dużą białka, jest łatwo przyswajalne i lekkostrawne. Jest polecane alergikom i ludziom na diecie. Mięso indycze zawiera również
znaczne ilości witamin z grupy B: niacynę, ryboflawinę i tiaminę. Jest wartościowym źródłem selenu i cynku. Zawiera ważne mikroelementy, jak fosfor czy potas. Tyle o właściwościach. Najczęściej jemy je w postaci kotletów, ale ja zaproponuję coś innego. Będzie to gulasz z pieczarkami.
Ponieważ mięso indycze jest niezwykle „suche”, wykorzystamy do naszej potrawy tzw. mięso gulaszowe z indyka (zawierające kawałki piersi, ud i skrzydełek).
Składniki:
• 400 dag mięsa gulaszowego
z indyka
• 1 szklana bulionu drobiowego
• 1‑2 świeże papryki
• 12 pieczarek (średniej wielkości)
• 25 dag chudego boczku
• 1 duża garść orzechów włoskich
• 1 świeży ogórek

•
•
•
•
•
•
•
•

10 małych marchewek
30‑40 cm pora
1 łyżeczka czarnuszki
4 łyżki klarowanego masła
⅔ łyżki brązowego cukru
1 łyżka sosu sojowego ciemnego
2 ząbki czosnku
sól i pieprz do smaku.

Wykonanie:
Orzechy zalać wrzątkiem
w szklance na pół godziny. Rozpuścić łyżkę masła
i zeszklić na nim pokrojone
w krążki pory. Przełożyć do
dużego rondla. Dołożyć łyżkę masła i usmażyć mięso
na złoty kolor dodając czarnuszkę i posiekany czosnek.
Przełożyć do rondla (bez
tłuszczu). Pieczarki pokroić na ćwiartki i oprószywszy solą, usmażyć na złoty
kolor. Dodać do rondla. Dodać łyżkę masła i malutkie
marchewki, smażyć (do al
dente), na koniec dodać cukier, podsmażyć do skarmelizowania i przełożyć do rondla. Pod rondlem zapalić
gaz, dodać bulion, podgrzewać około 15 minut stale mieszając, dodając odcedzone orzechy. Na pozostałym maśle podsmażyć (krótko) pokrojoną w paski paprykę i ogórek podlane łyżką sosu sojowego. Pod koniec gotowania dodać podsmażone warzywa. Jeśli ktoś lubi można dodać łyżkę śmietany jogurtowej 10%. Serwować z ziemniakami lub pieczywem.
Smacznego!
Dariusz Hankiewicz
PS. No i do zobaczenia na plenerze!
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Pamiętnik
12 marca
Tylko współczuć naszej służbie zdrowia zmuszonej przez koronoepidemię do
pracy w tak ogromnym pośpiechu i z tak
olbrzymimi obciążeniami. A przecież od
dawna już się widziało, że ta służba coraz bardziej kuleje. I jak kulejąc, sprawnie i szybko ma teraz nadążać z pomocą bez pomocy, której sama potrzebuje.
A w tej sytuacji teraz właśnie, mówiąc
kolokwialnie, o to biega.

14 marca
Przeżyliśmy koszmar. Na salę położono nam nowego pacjenta, którego po
godzinie z wielkim pośpiechem, wręcz
paniką, przeniesiono na oddział zakaźny. Powodem był podobno koronawirus.
Szybko okazało się jednak, że alarm był
fałszywy, pomyłkę popełniono na izbie
przyjęć, bo pacjent miał na nazwisko KORONA, a dopiero w anamnezie wyszło,
że jest KIRUS. Odetchnęliśmy z ulgą i to
bez respiratora, ale na krótko. Pacjenta po dwóch godzinach przeniesiono do
nas z powrotem.

15 marca
Dookoła nerwowe poruszenie, ale
na naszej sali już raczej spokój. Dwóch
pokasłuje, ale to palący. Reszta, łącznie ze mną, choruje normalnie, zgodnie
z planem. Sąsiad rano zapytał doktora
w związku z tym przeniesionym pacjentem, czy profilaktycznie nie należałoby
zrobić nam testów na tego ukoronowanego wirusa. Okazało się, że szpital ma tylko testy ciążowe, ale te podobno nie byłyby zbyt wiarygodne.

17 marca
Strach coraz większy, ale szczodrze
dofinansowana właściwa telewizja (a
taką tylko na sali mamy), transmituje
wypowiedzi właściwych polityków potwierdzających entuzjastycznie, ku pokrzepieniu serc, jak znakomicie rząd radzi sobie z obecną sytuacją. Oczywiście,
że przede wszystkim radzi sobie, poza
tym niewykluczone, że nie bardzo wie,
iż chorzy na serce to może być szybko
mniejszy procent chorych wśród chorych. Do tego telewizyjne pokrzepianie
jest dużo tańsze.

www.medicus.lublin.pl

znaleziony w szpitalnej szafce
(serial prawie codzienny)
18 marca

25 marca

3 kwietnia

Wczoraj przyjęto w trybie pilnym
do operacji starszego pana z powodu
ostrych objawów uwięźnięcia przepukliny. No, jak się niesie ze sklepu naraz
osiem kilo kartofli, pięć kilo mąki, trzy
kilo makaronu i pięć kilo cukru, to nie
tylko przepukliny więzną. Słowa też.
Tyle, że w gardle, a zwłaszcza niektóre słowa. Cytował nie będę.

Decydenci dają nam podobno coraz
większe gwarancje bezpieczeństwa. Nawet pobyt we własnym domu mogą nam
zagwarantannować. I to tylko za trzydzieści tysięcy złotych, gdybyśmy tego nie docenili.

Z różnych powodów trwa obywatelska
dyskusja na temat przesunięcia terminu wyborów prezydenckich. Większość jest za
tym, ale władze na razie absolutnie się na
to nie zgadzają. Sąsiad spod drzwi udowadnia, że takie przesunięcie jest bezdyskusyjnie konieczne, bo niewykluczone, że
wielu zainfekowanych, chorych i gorączkujących pójdzie jednak do urn,
ale postawi krzyżyk nie tam gdzie
trzeba. Możliwe. Ale może być i tak,
że władza pod pretekstem ochrony
zdrowia społeczeństwa raptem jednak ten termin przesunie. Na przykład o następne cztery lata do przodu. I co wtedy?

19 marca
Według aktualnie obowiązujących zaleceń epidemiologicznych odległość między spotykającymi się osobami powinna wynosić przynajmniej jeden metr.
Słusznie, chociaż na utrzymanie
dotychczasowego tempa przyrostu naturalnego w tej sytuacji raczej nie ma co liczyć.

5 kwietnia

20 marca
Dziś pierwszy dzień wiosny.
Na szczęście jeszcze nie Wiosny Ludów.

22 marca
Mimo zakazów zgromadzeń (ale jak
widać nie dla wszystkich) kampania wyborcza pod płaszczykiem zatroskania
o obywateli jest indywidualnie jednak
prowadzona. Zastanawialiśmy się, czy
biorący w niej udział notable nie boją się
infekcji. Sąsiad autorytatywnie stwierdził, że pewnie nie, bo poruszają się tylko szczelnie zamkniętymi rządowymi limuzynami, odważnie jadąc w kalumnie.
W kalumnie?! Przecież to czasem nawet
gorsze niż wirus. Chyba że przez te pancerne szyby nic nie słychać, albo może
się już przyzwyczaili.

23 marca
Dzwoniła zrozpaczona ciotka, że
zapodziała gdzieś klucze od drzwi do
mieszkania i przez to nie może wyjść
z domu. Udałem, że się przejąłem, ale
w rzeczywistości to świetna wiadomość.
Teraz już ciotunia nie będzie latała po
sklepach. Po domu też nie bardzo, bo nagromadzone zapasy zajmują tyle miejsca, że prawie przejść nie można.

29 marca
Tylko patrzeć, jak przy narastających
brakach łóżek szpitalnych komuś z decydentów wpadnie do głowy wykorzystanie każdego zwalniającego się miejsca (łóżka, dostawki, materaca, siennika) do położenia pacjentki lub pacjenta niezależnie od tego, czy to oddział
kobiecy czy męski. Być może to nieco
zmniejszyłoby problem, ale próby wypisywania potem do domu mogłyby napotkać spore trudności ze strony chorych. I niewykluczone, że z obu zainteresowanych stron.

1 kwietnia
Prima aprilis. Czyli bez zmian – dzień
jak co dzień.

Według oficjalnych opinii rządowych sytuacja z koronawirusem byłaby już prawie opanowana gdyby
nie główna przyczyna, czyli te choroby współistniejące, coraz bardziej
utrudniające pełne osiągnięcie szczęśliwego finału. Może i utrudniające,
ale jak znacząco poprawiające również oficjalne statystyki wirusoepidemiologiczne.
Zwłaszcza w telewizyjnych ścierwisach informacyjnych.

8 kwietnia
Jest coraz gorzej. W szpitalu coraz mniej
personelu, brakuje rękawic, środków dezynfekcyjnych, kombinezonów i masek ochronnych. Z maskami sobie poradziłem, bo obciąłem nogawki od kalesonów, pociąłem na
opaski i nakładam je przez głowę, chroniąc
jak zalecają nos i otwór gębowy. Poza tym
całą salą zrobiliśmy składkę i szwagier sąsiada kupił nam dwie flaszki spirytusu, które na sznurku wciągnęliśmy przez okno i na
razie mamy się czym odkażać. Ale co będzie dalej?! Zwłaszcza że kalesony miałem
tylko jedne!…
Irosław Szymański

kultura.oil.lublin.pl
Wszystkie imprezy organizowane przez Komisję Kultury LIL do końca maja są odwołane.
Bieżące informacje prosimy śledzić na stronach internetowych Izby.
MEDICUS 5/2020
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Literacko
Dlaczego pies kocha
człowieka?
Psia wierność, przywiązanie i oddanie wydają się tak
oczywiste, że zwykle nie zastanawiamy się, dlaczego pies
– jak żadne inne zwierzę – tak bardzo chce być z człowie‑
kiem? Co się takiego wydarzyło w czasie tysięcy lat, od‑
kąd nam towarzyszy? W 2014 roku pismo „Nature” infor‑
mowało o badaniach genetycznych, z których wynika,
że psy zostały udomowione 16‑11 tys. lat temu. No wła‑
śnie, udomowione przez człowieka czy też zadziałał cał‑
kiem inny mechanizm i to pies „zdecydował” że zostanie
z ludźmi, aby ich otoczyć swą bezwarunkową miłością?
O tym tajemniczym zjawisku jest książka światowej sła‑
wy kynologa Clive’a D.L.Wynne’a, brytyjskiego behawio‑
rysty, specjalisty w dziedzinie zoopsychologii, dyrektora
i założyciela Canine Science Collaboratory na Uniwersy‑
tecie Stanowym Arizony.
„Ludzie i psy od wieków uczestniczą w międzygatun‑
kowym partnerstwie. To dla nas radość i zaszczyt. By‑
cie kochanym przez psa jest wielkim przywilejem, być
może jednym z najpiękniejszych w ludzkim życiu. Udo‑
wodnijmy, że zasłuży‑
liśmy na ten przywilej”
– pisze Wynne i zapra‑
sza nas do pasjonują‑
cej opowieści o swoich
badaniach (a także ba‑
daniach, jakie prowa‑
dzą inni naukowcy, je‑
go przyjaciele) próbując
raz na zawsze rozwiązać
zagadkę psiej miłości do
człowieka.
Co sprawiło, że wła‑
śnie te czworonogi zde‑
cydowały się związać
swoje życie z człowie‑
kiem, skąd bierze się ich
niebywała czułość i po‑
trzeba ogromnej blisko‑
ści?
Clive Wynne odpo‑
wiedzi szuka nie tylko
w eksperymentach pro‑
wadzonych przez siebie
i kolegów po fachu, ale
też w zapiskach archeologów, którzy badali groby ludzi
i psów sprzed kilkunastu tysięcy lat, w ośrodku badaw‑
czym wilków w stanie Indiana, w schroniskach i wresz‑
cie – w ludzkim, wilczym i psim genomie. Wyniki badań
i obserwacji Wynne’a są fascynujące. Okazuje się, że wy‑
jątkowa więź między człowiekiem a psem zawiązała się
pod koniec ostatniej epoki lodowcowej, gdy oba gatun‑
ki musiały założyć zespół ds. sprawnych polowań, a za
niezwykłą bliskość i psie oddanie odpowiadają muta‑
cje genów, które mają wiele wspólnego z jedną z rzad‑
kich ludzkich chorób.
„Pies jest miłością” to także odpowiedź na wiele in‑
nych, od lat dręczących psiarzy pytań: czy mieszkające
w naszych domach zwierzęta naprawdę należy zdomino‑
wać, w którą stronę i dlaczego merdają ogonami, czego
nie można ich nauczyć i czy faktycznie są tak inteligentne,
jak wielu zakochanych w nich ludzi zwykło sądzić?
Po lekturze tej książki jedno będzie pewne – serce każ‑
dego psa naprawdę bije dla najbliższego mu człowieka.
Ale tego nikt, kto chociaż raz miał swego psa, nie mu‑
si udowadniać. Bo, jak pisze naukowiec: „Istotą psa jest
miłość. Zdolność kochania odróżnia psy od wszystkich
innych zwierząt na ziemi”.
Anna Augustowska
Clive Wynne „Pies jest miłością. Dlaczego i jak twój
pies cię kocha”, Marginesy, Warszawa 2020.
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Z kulturą w domu

Zwiedzaj w Internecie
Kiedy epidemia pozbawia nas możliwości podróżowania w realu,
z pomocą przychodzi Internet. Nie wychodząc z domu możemy podró‑
żować niemal po całym świecie. Można też wybrać się dużo bliżej i zna‑
leźć to, co nieodkryte w miejscach na pozór dobrze nam znanych. Taką
podróżą może być m.in. wyprawa do Kazimierza Dolnego.
Ruszyła właśnie muzealna aplikacja mobilna, która pomoże w zwiedza‑
niu oddziałów Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.
Należą do niej m.in. przewodniki, informatory (część już została zamiesz‑
czona na platformie GoogleStore), ale także novum, czyli aplikacja mobil‑
na. Turyści będą mogli poznawać ciekawostki związane z Kazimierzem Dol‑
nym i jego zabytkami za pomocą czterech ścieżek tematycznych. Są to tra‑
sy: „Żydowski Kazimierz”, „Wisła jako temat wiodący”, „Malowniczy Ka‑
zimierz” oraz „Magia Kazimierza”. Powyższe hasła skłoniły pracowników
merytorycznych oddziałów MNKD do wyboru najciekawszych muzealiów,
wpisujących się w powyższe ścieżki. Ich selekcja i towarzyszące tym przed‑
miotom opowieści mogą być zaskakujące. – Prezentujemy zarówno obiek‑
ty architektoniczne, dzieła sztuki, ciekawostki i anegdoty, jak również życio‑
rysy osób, współtworzących historię Kazimierza Dolnego – informuje Mo‑
nika Januszek‑Surdacka z muzeum.
Większość tekstów aplikacji została opublikowana na blogu oddziału
Dom Kuncewiczów MNKD www.narynkuusiascwkazimierzu.pl (zakładka
Muzealna Aplikacja Mobilna) – prawdziwy rarytas dla wszystkich, którzy
chcą poznać m.in. interesujące opowieści o znanych osobach, bywających
w miasteczku nad Wisłą (zakładka Bywalcy). Teksty skrzą się mało znanymi
faktami i anegdotami, którym towarzyszą archiwalne zdjęcia i pieczołowi‑
cie dobrane ilustracje.

Dla zaostrzenia apetytu przytoczę kazimierskie wspomnienie, którego au‑
torem jest Edward Hartwig, słynny fotografik i wielbiciel Kazimierza: „Przyjeżdżałem pociągiem – wspominał Hartwig – częściej furmanką, ale najpiękniejsze były piesze spacery z Puław do Kazimierza wśród łąk i owocowych sadów, kwitnących śliw i jabłoni, niekiedy groblą wiślaną, nadwiślańskimi wzgórzami, skąd rozpościerał się niezapomniany wspaniały obraz Wisły i jej zakoli, skarpy wiślanej Janowca; krajobrazu zmieniającego się jak w kalejdoskopie
w różnych porach roku”.
Autorzy tekstów poddają je konsultacji społecznej, oczekując na uwagi,
korekty i uzupełnienia. Informacje w tej sprawie można przesyłać elektro‑
nicznie, pod adresem kuncewiczowa@mnkd.pl
Premierowe spacery trasami aplikacji zaplanowano na sierpień bieżące‑
go roku – o ile epidemia na to pozwoli.
Więcej informacji o projekcie na stronie www.mnkd.pl (zakładka POIŚ)
oraz portalach społecznościowych kazimierskiego muzeum.
Już dziś każdy może – na kanale Youtube obejrzeć film o Domu Kunce‑
wiczów i posłuchać, jak o swoim azylu opowiadają jego gospodarze Maria
i Jerzy (https://www.youtube.com/watch?v=Yts‑oeUzBvY).
aa
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Wspomnienie

Marek Szyszkowski
(1959‑2019)

Uczą i pomagają lekarzom
Platforma Nauczeni.pl organizuje akcjię #UczędlaBohaterów, w ramach której oferuje korepetycje przedmiotowe online dla uczniów polskich szkół – dzieci pracowników służby zdrowia.
Nawał prac domowych zadawanych obecnie przez nauczycieli sprawia, że rodzice, po ciężkim dniu pracy w szpitalu, nie mogą odpocząć i muszą zajmować się tłumaczeniem swoim dzieciom zagadnień z matematyki, czy chemii. – Chcemy umożliwić dzieciom lekarzy darmowe korzystanie z naszej platformy.
Uczniowie mogą wyszukać odpowiedni przedmiot szkolny oraz
nauczyciela, zaplanować godzinną lekcję w dogodnym dla nich
terminie, a następnie odbyć taką lekcję przez wideoczat. W ten
sposób przerobią zadania domowe, czy przygotują się na wirtualny sprawdzian pod indywidualną opieką profesjonalisty –
informuje Andrea Chwedczuk z zarządu platfomy
Aby uzyskać darmowe godziny lekcyjne prosimy o wysłanie
maila na adres dlabohaterow@nauczeni.pl z prośbą o unikatowy kod. Przykładowa treść maila: Dzień dobry, nazywam się
Jan Kowalski, jestem lekarzem w Okręgowej Izbie Lekarskiej w
Lublinie. Otrzymałem hasło: Lublin Bohaterzy 2020.
Beneficjent otrzyma od nas e-maila z unikatowym kodem,
który należy wykorzystać przy rejestracji. Rejestracja z tym kodem automatycznie przekaże mu pakiet określonej liczby darmowych lekcji.
Kody będzie można wykorzystać w ciągu trzech miesięcy
od czasu rejestracji.
Ostateczna liczba przekazanych lekcji będzie zależała od
liczby chętnych.
aa

kinobajka.nazwa.pl

Wspierajmy Bajkę!
Jedno z najbardziej ulubionych, kultowych i co ważne kameral‑
nych kin lubelskich – kino Bajka – dołączyło do akcji, dzięki której
możemy kupić e‑bilet ważny do końca 2020 roku, który będzie moż‑
na wykorzystać, gdy kino ponownie się otworzy!
Wystarczy wejść w link https://wspieramykina.vectorsoft.pl/ MSI/
OrderTickets.aspx?event_id=4&typetran=0 z listy kin wybrać kino
Bajka, kupić e‑bilet, a kiedy sytuacja wróci do normy wymienić go na
bilet w kasie kina na dowolny seans z naszego repertuaru.
WAŻNE: e‑bilet nie będzie obowiązywał na pojedyncze wyda‑
rzenia specjalne (Kobiece Wieczory Filmowe, Przegląd Filmów Mu‑
zycznych, itp.).

Mors certa, hora incerta. Łacińska sentencja przekazująca starą prawdę o tym, że śmierć to rzecz
nadzwyczaj pewna, natomiast jej
godzina jest wyjątkowo niepewna,
w przypadku Marka Szyszkowskiego bardzo boleśnie potwierdza swoją trafność. Minęło zaledwie kilka
miesięcy od niespodziewanej informacji o prawdopodobieństwie wystąpienia nieuleczalnej choroby mózgu do szybkiego, zaskakującego – głównie Rodzinę, ale
też znajomych, przyjaciół i pacjentów – przedwczesnego
Jego odejścia.
Tuż po ukończeniu studiów na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie (1984 rok) Dr Szyszkowski rozpoczął praktykę w Izbicy, by po roku przenieść się do Rejowca Fabrycznego, wiążąc się na stałe z lokalną przychodnią, a z czasem otaczając opieką również pracowników miejscowej cementowni i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kaniem. Wszędzie, gdzie podejmował aktywność zawodową, niemal natychmiast zyskiwał szacunek i ludzką
wdzięczność. Zasłużenie. Był bowiem człowiekiem spokojnym i pogodnym, a lekarzem – kompetentnym, cierpliwym, budzącym zaufanie. Z niebywałą uważnością wysłuchiwał skarg i opisów dolegliwości, szukał rozwiązań. Stale się też uczył. Zdobył specjalizacje: I stopnia z interny i II
stopnia z pulmonologii, a także specjalizację z medycyny
pracy. Czytał dużo fachowej literatury, bo chciał wiedzieć
więcej, by skuteczniej pomagać. Miał w sobie ten charakterystyczny, choć może niekiedy mało uchwytny rys pokory
wobec chorych i cierpienia. Interesował się Drugim, współczuł, tłumaczył, starał się pocieszać.
Otuchę niósł nawet wtedy, gdy sam potrzebował krzepiących słów nadziei. Odchodził z towarzyszącym Mu przeświadczeniem, że musi pomóc Najbliższym, gdyż Oni także zostali poddani próbie wyjątkowej, uwikłani w czas i wydarzenia, przez które trzeba przejść niezwykle odważnie.
Chciał Ich oszczędzać i minimalizować stres. Jednocześnie
– w chwilach, gdy udawało się nieco poskromić ból – porządkował sprawy bieżące. Wszystko z myślą o Rodzinie.
Był ojcem, który kocha i wymaga, rzuca wyzwania, wykorzystując własne doświadczenia, uczy omijania mielizn
i osiągania celów. Mądry partner życiowy. Ostoja. Fundament. Nie dziwi zatem po dotkliwej stracie ogromna rozpacz
Żony, Dzieci, Rodziców i Brata. Naturalne wydają się tłumy obecne na pożegnalnej uroczystości, a wśród nich liczni
przedstawiciele środowiska medycznego. Zrozumiałe są również przejawy pamięci widoczne na rejowieckim cmentarzu,
gdzie na jednej z mogił wciąż płonie wiele światełek.
Nie tylko one świadczą i przypominają o wartości Człowieka, który rzetelnie i z przekonaniem robił coś potrzebnego ludziom. Całe życie Doktora Szyszkowskiego, ale też
sposób żegnania się z doczesnością oraz Jego silna, emocjonalna więź z Wnukiem, stały się przykładem realizacji wyobrażenia o życiu spełnionym, które antyczny twórca i myśliciel Horacy zamknął w ponadczasowym sformułowaniu:
Non omnis moriar. Marku, jakaś cząstka Ciebie pozostanie
z nami na zawsze.
Grażyna i Leszek Tymiakinowie

Komisja
Wykonywania
Zawodu ORL
w Lublinie
informuje

• imienia i nazwiska
• obywatelstwa
• posiadania prawa wykonywania zawodu w innym państwie
• rodzaju i stopnia posiadanej specjalizacji/tytułu specjalisty i daty jej
uzyskania
• rodzaju umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych
• rodzaju i daty uzyskania stopnia
i tytułu naukowego
• nazwy i adresu miejsca pracy, daty podjęcia i zakończenia zatrudnienia, stanowiska (u każdego pracodawcy), dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu – umowa o pracę, świadectwo pracy
• informacji o prowadzeniu indywidualnej/specjalistycznej/grupowej
praktyki lekarskiej
• informacji o zaprzestaniu prowadzenia indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki lekarskiej
(wykreślania wpisu z ewidencji
działalności gospodarczej)
• informacji dotyczącej wykonywania zawodu lekarza w innym niż
Rzeczpospolita Polska państwie
członkowskim Unii Europejskiej
• informacji dotyczącej zaprzestania wykonywania zawodu lekarza
na czas nieokreślony na terytorium
RP
• informacji o ograniczeniach w wykonywaniu zawodu lekarza
• informacji o zawieszeniu w wykonywaniu zawodu lekarza
• informacji o podjęciu wykonywania
zawodu lekarza na terytorium RP
• informacji o emeryturze, rencie, dacie przyznania, nazwy organu wydającego decyzję
• adresu miejsca zamieszkania, numeru telefonu, faksu i adresu poczty elektronicznej (o ile posiada)
• adresu do korespondencji
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Lekarze
• Lekarz po stażu podyplomowym podejmie
pracę w POZ. Mile widziana możliwość rozpo‑
częcia specjalizacji z med. rodzinnej. Prefero‑
wana okolica to Lublin +/- 30 km, ale rozważę
również inne lokalizacje. Tel. 660 712 532.
• Alergologa, dermatologa i endokrynologa za‑
trudnimy, VIP medical, Chodźki 17 lok. 8, Lublin.
Tel. 501 219 504.
• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim zatrud‑
ni lekarza do pracy w POZ (specjalistę medycy‑
ny rodzinnej, internistę, pediatrę, lub w trakcie
specjalizacji). Korzystne warunki wynagrodze‑
nia, dowolna forma zatrudnienia, nowoczesna
przychodnia. Tel. 501 203 088, lub 501 063 325.
• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim zatrud‑
ni lekarzy specjalistów. Nowoczesna przychod‑
nia, wysokiej klasy sprzęt, USG, korzystne warun‑
ki wynagrodzenia, forma współpracy do uzgod‑
nienia. Tel. 501 203 088, lub 501 063 325.
• NZOZ w Chodlu zatrudni lekarza rodzinnego lub
pediatrę, ze specjalizacją lub w trakcie, do pra‑
cy w POZ, dogodne warunki pracy i płacy – do
uzgodnienia. Tel. 501 086 886.
• Zatrudnię w Szczebrzeszynie lekarza stomatolo‑
ga do pracy na umowę z NFZ i prywatnie. Bar‑
dzo korzystne warunki współpracy. Do dyspo‑
zycji mieszkanie. Tel. 608 556 950 po 20.
• Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowot‑
nej w Krasnymstawie zatrudni lekarzy specjali‑
stów oraz lekarzy bez specjalizacji w oddziałach:
anestezjologii i intensywnej terapii, chorób we‑
wnętrznych, reumatologii, położniczo‑ ginekolo‑
gicznym, SOR oraz POZ, w dziale radiologii i dia‑
gnostyki obrazowej i poradni nocnej i świątecz‑
nej opieki zdrowotnej. Oferujemy: atrakcyjne
wynagrodzenie, elastyczne formy zatrudnienia,
możliwość ustalenia czasu pracy według prefe‑
rencji i dostępności i duże możliwości rozwo‑
ju. Gwarantujemy: pracę w miłej i przyjaznej at‑
mosferze. 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 spe‑
cjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej. Warunki
zatrudnienia do uzgodnienia. Tel. 81 728 42 62.
• Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu zatrudni
lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny ratun‑
kowej lub lekarza w trakcie specjalizacji z zakresu
medycyny ratunkowej lub chcącego się specja‑
lizować w dziedzinie medycyny ratunkowej do
pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Wa‑
runki pracy i płacy do uzgodnienia. Osoby zain‑
teresowane prosimy o kontakt telefoniczny: se‑
kretariat szpitala: (84) 677 33 00.
• NZOZ Ars Medica w Lublinie, ul. Bursztynowa
24 zatrudni lekarza rodzinnego przyjmującego
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 trakcie
specjalizacji, atrakcyjna płaca, formy zatrudnie‑
nia i wymiar czasu pracy do uzgodnienia. Tel. 696
421 133, mnzoz@poczta.onet.pl
• Lekarz po specjalizacji z chorób wewnętrznych,
zdający PES w bieżącej sesji, poszukuje pracy
w Lublinie i okolicach. Możliwy również POZ.
Tel. 509 498 689.
• NZOZ Przychodnia Lekarzy Specjalistów – SP. P.
we Włodawie, zatrudni lekarza specjalistę psy‑
chiatrę lub w trakcie specjalizacji, w ramach umo‑
wy z NFZ. Tel. 729 941 974, 511 123 247.
• NZOZ Przychodnia Lekarzy Specjalistów – SP. P.
we Włodawie, zatrudni lekarza specjalistę gine‑
kologa lub w trakcie specjalizacji, w ramach umo‑
wy z NFZ. Tel. 729 941 974, 511 123 247.
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• Przychodnia Willowa w Lublinie zaprasza do
współpracy lekarzy w trakcie specjalizacji oraz
lekarzy specjalistów z zakresu medycyny rodzin‑
nej, pediatrii i interny. Dowolna forma zatrudnie‑
nia. Tel. 605 461 418; 601 410 400.

Dentyści
• Podejmę współpracę z lekarzem stomato‑
logiem w gabinecie w Lublinie. Realizacja
świadczeń w ramach umowy z NFZ oraz pry‑
watnie. Bardzo korzystne warunki współpra‑
cy. Kontakt 510 423 077.
• Zatrudnię lekarza stomatologa w gabinecie
w miejscowości Tuczna (Ośrodek Zdrowia),
38 km od Białej Podlaskiej, niedaleko Wisz‑
nic. Praca 2 razy w tygodniu (czwartek – pią‑
tek) lub do ustalenia. Gabinet nowoczesny,
miła atmosfera. Zapewniamy asystę, pełną
listę pacjentów prywatnych oraz atrakcyjne
wynagrodzenie. Dla lekarzy dojeżdżających
możliwość noclegu w mieszkaniu nad gabi‑
netem. Kontakt telefoniczny pod numerem
724 736 577.
• Przychodnia Stomatologiczna w Jabłonnie
koło Lublina zatrudni lekarza stomatolo‑
ga w ramach kontraktu z NFZ oraz prywat‑
nie (mile widziana specjalizacja I stopnia).
Tel. 600 166 089.
• Prywatny gabinet stomatologiczny w Bia‑
łej Podlaskiej zatrudni lekarza stomatolo‑
ga. Oferujemy atrakcyjne warunki pracy.
Tel. 504 858 533.
• Lekarz dentysta (mężczyzna) z 30‑letnim do‑
świadczeniem zawodowym podejmie pracę
we wtorki i czwartki, w przychodni (ew. w szkol‑
nym gabinecie) w ramach NFZ i/lub na komer‑
cyjne udzielanie świadczeń w Świdniku, w Lubli‑
nie i w okolicach, w zakresie leczenia protetycz‑
nego i zachowawczego. Proszę informacje kie‑
rować 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 małżeń‑
stwo. 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 Podlaskim
zatrudni lekarza STOMATOLOGA. Nowoczesna
przychodnia, elastyczne godziny pracy pacjen‑
ci prywatni. Forma współpracy do uzgodnienia.
Tel. 501 063 325.
• Zatrudnię w Szczebrzeszynie lekarza stomatolo‑
ga do pracy na umowę z NFZ i prywatnie. Bar‑
dzo korzystne warunki współpracy. Do dyspo‑
zycji mieszkanie. Tel. 608 556 950 po 20.
• Zatrudnię lekarza dentystę w ramach umowy
z NFZ w SP ZOZ w Markuszowie. Umowa na za‑
stępstwo na okres od 1.05.2020 r. do 31.12.2020 r.
1/2 etatu. Tel. 667 337 716.
• Prywatny gabinet stomatologiczny w Białej Pod‑
laskiej zatrudni lekarza STOMATOLOGA. Oferuje‑
my atrakcyjne warunki pracy. Tel. 504 858 533.
• Przychodnia Stomatologiczna w Jabłonnie koło
Lublina zatrudni lekarza stomatologa w ramach
kontraktu z NFZ oraz prywatnie (mile widziana
specjalizacja I stopnia). Tel. 600 166 089.
• NZOZ – Centrum Stomatologii Estetycznej OR‑
TO‑PLUS w Puławach, nawiąże współpracę z le‑
karzem stomatologiem – pacjenci komercyjni.
Oferujemy pracę w nowoczesnej przychodni
(mikroskop, CBCT, RVG, laser mikrochirurgiczny
i biostymulacyjny). Możliwość kształcenia w dzie‑
dzinie protetyki i ortodoncji w szerokim zakre‑
sie. 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.

Ogłoszenia drobne przyjmujemy w formie plików tekstowych przysyłanych drogą e‑mailową na adres: medicus@oil.lublin.pl

Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r.
o izbach lekarskich (j.t. DzU z 2018 poz.
168) nakłada na lekarzy i lekarzy dentystów zrzeszonych w okręgowej izbie
lekarskiej obowiązek powiadamiania
izby w terminie 30‑dniowym o zmianach dotyczących:

Praca

Drobne
• Sprzedam Przychodnię Okulistyczną w Za‑
mościu. Pełny sprzęt. (NZOZ kontrakt z NFZ).
Kontakt 603 300 929, misztalstanislaw@gma‑
il.com
• SP ZOZ w Adamowie, powiat Łuków, wynajmie
pomieszczenie na gabinet praktyki prywatnej.
Tel. 608 501 899.
• Kupię działający NZOZ w zakresie medycyny ro‑
dzinnej oraz specjalistyki. Tel. 609 522 306.
• Wynajmę pomieszczenie w działającym NZOZie
pod gabinet okulistyczny na terenie całego wo‑
jewództwa. Możliwe różne formy współpracy.
Tel. 533 778 897.
• Sprzedam aparat USG Sonix O P trzy głowice (li‑
niowa, convex, endovaginalna) producent Ka‑
nada – pierwszy właściciel, rok nabycia XII 2011
– stan idealny. Aparat z certyfikatem, systema‑
tycznie serwisowany przez firmę krakowską. Ce‑
na 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 Dentana
2000 oraz fotel Beskid (ciemnoniebieski). Tel. 601
276 063.
• Sprzedam Praktykę Stomatologiczną w Lublinie
wraz z mieszkaniem. Kontrakt z NFZ na 2,5 eta‑
tu. Tel. 667 777 633.
• Sprzedam funkcjonujący gabinet stomatologicz‑
ny z wyposażeniem i kontraktem NFZ. Istnieje
również możliwość prowadzenia praktyki pry‑
watnej. Lokalizacja: Ośrodek Zdrowia – 20 km
od Biłgoraja, tel. 572 204 570.
• Wynajmę umeblowaną i wyposażoną w AGD
32‑metrową kawalerkę przy ulicy Paganiniego
w Lublinie. Tel. 608 432 298.
• Sprzedam lub wynajmę przychodnię stomatolo‑
giczną 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 stoma‑
tologicznego: unit cropdental (2009 r.) z lampą
polimeryzacyjną, scalerem, kamerą wewnątrz‑
ustną, monitorem – stan bardzo dobry; aparat
RTG Kodak 2100 (2010 r.) – stan bardzo dobry.
Tel. 510 423 077.

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.

Ogłoszenia drobne
dostępne są również na stronie
www.oil.lublin.pl
reklama

• Zatrudnię dentystę na umowę z NFZ i komercyj‑
nie. Atrakcyjne warunki do uzgodnienia. Tel. 509
613 319.
• Podejmę współpracę z lekarzem dentystą w Łu‑
kowie. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: csr.
lukow@gmail.com
• Zatrudnię lek. stomatologa w trakcie specjaliza‑
cji ze stomatologii zachowawczej w przychodni
w Lublinie. Praca na NFZ i prywatnie, w ofercie
mieszkanie. Tel. 667 777 633.
• Zatrudnię lek. stomatologa w trakcie specjaliza‑
cji z protetyki 2 razy w tygodniu, w przychodni
w Lublinie. Pacjenci prywatni. Tel. 667 777 633.
• Zatrudnię lek. dentystę na 1/2 etatu w Zamościu.
Tel. 697 139 589.
• Specjalistyczna Klinika Pro Family Med, ma przy‑
jemność zaprosić do stałej współpracy: lekarza
stomatologa (najchętniej z Puław i okolic). Jeste‑
śmy nowoczesną, specjalistyczną kliniką stoma‑
tologiczno‑medyczną. Posiadamy trzy nowocze‑
śnie wyposażone gabinety stomatologiczne (mi‑
kroskop, rvg, laser jag:erb, laser biostymulacyj‑
ny, system obtura, znieczulenia komputerowe,
piaskarka abrazyjna, pantomogram). Na rynku
jesteśmy obecni od 15 lat, pracujemy na rzecz
kilku tysięcy stałych pacjentów. Zapewniamy
wsparcie merytoryczne w postaci konsultacji
bardziej skomplikowanych przypadków z do‑
świadczonymi klinicystami z zakresu stomatolo‑
gii zachowawczej, protetyki, chirurgii stomato‑
logicznej, ortodoncji, implantologii stomatolo‑
gicznej. Proponujemy rynkowe warunki współ‑
pracy i wynagrodzenia, liczną grupę pacjentów
w ramach umowy z NFZ (½ kontraktu), oraz do‑
datkowo możliwość przyjmowania pacjentów na
zasadach komercyjnych. Zapewniamy współpra‑
cę w grupie życzliwych profesjonalistów, natu‑
ralną i swobodną atmosferę pracy, wolne sobo‑
ty, niedziele i wszystkie długie weekendy w ro‑
ku, wsparcie asysty, miejsce parkingowe, klima‑
tyzowane wszystkie pomieszczenia przychod‑
ni, dyskretną muzykę w tle i dobrą kawę. Wię‑
cej informacji na nasz temat można znaleźć na
naszej 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 odpo‑
wiedzialności i umiejętnością współpracy. Kon‑
takt: Włodzimierz Pytlak, CV można przesłać na
e‑mail: wlodzimierz.pytlak@profamilymed.pl,
tel. 605 110 279.

Pożyczki
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.

Lublin 
Biała Podlaska 
Chełm 
Zamość 

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

Lekarzu! Aktualizuj swe dane
W związku z obowiązkiem przeprowadzenia wyborów w samorządzie lekarskim w 2022 r. zwracam się do koleżanek i kolegów lekarzy i lekarzy dentystów
z prośbą o zaktualizowanie swoich danych w rejestrze Lubelskiej Izby Lekarskiej.
Dotyczy to głównie miejsca zatrudnienia, które traktujecie państwo jako podstawowe. Informacje te pozwolą nam umieścić Państwa nazwiska na właściwych listach rejonów wyborczych.
Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej LIL
Maria Dura
MEDICUS 5/2020

27

Biuro LIL
• 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

• 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)

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
Uwaga! ul. Ceramiczna 1,
Zmiana 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

miesięcznik Lubelskiej Izby Lekarskiej

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.pl

Rada programowa:
Monika Bojarska‑Łoś, Piotr Denysiuk, Teresa Dobrzańska‑Pielichowska, Ewa Dudko,
Dariusz Hankiewicz (przewodniczący), Jerzy Jakubowicz, Dariusz Samborski
Redakcja:
Anna Augustowska (redaktor naczelna), Iwona Burdzanowska, Danuta Matłaszewska
Współpracownicy:
Marek Derkacz, Małgorzata Gnyś, Dariusz Hankiewicz, Jerzy Jakubowicz, Janka Kowalska,
Wioletta Szafrańska‑Kocuń, Irosław Szymański
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i adiustacji tekstów nadesłanych do redakcji.
Materiałów nie zamówionych nie odsyłamy.
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Składki członkowskie
w 2020 r.
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.

NOWY FORESTER

ESENCJA BEZPIECZEŃSTWA
NAJLEPSZY W KLASIE 2019 (SMALL OFF-ROAD/MPV)

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

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

subaru.pl

Auto Park
Lublin

DROGI KLIENCIE,

TOYOTA DBA O TWÓJ BIZNES
POROZMAWIAJ Z NASZYM DORADCĄ I POZNAJ PAKIET

BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO*
AUTO PARK

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Kalinówka 18, 21-040 Kalinówka k. Lublina
Tel.: +48 81 534 14 00
E-mail: fleet@toyota-lublin.pl
www.toyota-lublin.pl

Leasing
SMARTPLAN

*Dotyczy Klientów, którym kończy się kontrakt TFMS/SmartPlan. Promocja ważna do 30 września 2020 lub do odwołania.
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

