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Testami
w wirusa
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W numerze:
Dary niezgody.
Środki ochrony indywidualnej zostały podzielone
i w znacznej części rozdysponowane. Przyjęte kryteria podziału zostały przedstawione na
stronie internetowej Izby. Nie
przysługują od nich odwołania,
a komisje, które dzieliły środki,
nie są zobowiązane do tłumaczenia się każdemu indywidualnie ze swoich decyzji, i nie mają tu zastosowania żadne przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, na które powołują się co poniektórzy. Część osób otrzyma, część nie. Darów było pięciokrotnie mniej od zapotrzebowania. Wychodzi na
to, że należało zrobić losowanie, jak w Totolotku i tu
też na pewno znaleźliby się malkontenci, że to nie oni
wylosowali. Zakończmy ten temat, darów nie przybędzie, a Izba musi funkcjonować normalnie.
Natomiast z przykrością stwierdzam, że, niestety,
przy tej okazji ujawniła się niedopuszczalna w naszym zawodzie cecha, a mianowicie niebywała agresja werbalna z lokowaniem treści powszechnie uznawanych za obraźliwe. Wulgaryzmy, padające pod adresem Bogu ducha winnych pracowników Izby, którzy wykonują tylko obowiązki służbowe, stały się
w ostatnich dniach normą.
Gdybym wiedział, co mnie czeka, mocno zastanowiłbym się przed wyrażeniem zgody na dystrybucję
środków, które nie były własnością Lubelskiej Izby
Lekarskiej oraz były obciążone konkretnymi wytycznymi ze strony darczyńcy. Żal mi Koleżanek i Kolegów, których „wrobiłem” w podział. Szkoda mi pracowników Izby, którzy muszą wysłuchiwać żalów
i inwektyw. Przepraszam ich za to.
A Koleżanki i Kolegów proszę o głębokie zastanowienie się, co mają powiedzieć, zanim sięgną po słuchawkę, aby zadzwonić do Izby, lub przesłać e‑maila
pełnego złych emocji, nieuzasadnionych pretensji. Ja
byłem zbulwersowany tym, co usłyszałem, a przez
ponad 60 lat słyszałem wiele.
Leszek Buk
prezes LIL
lbuk@oil.lublin.pl, tel. 601 800 779

• Wydarzenia

2‑3

XL Okręgowy Zjazd Lekarzy –
frekwencja 85%!; Niech chronią

• Częściej chorowali chłopcy 4
• Prawo na co dzień

5

• Nauczmy się żyć w nowej
rzeczywistości
6-7
• Radcy – lekarzom oddziału
zakaźnego 
7
• Ablacją migotanie
powstrzymać

8‑9

25 lat lubelskiej elektrofizjologii

• Lekarza prawa nie tylko
w dobie Covid-19
10-11
• Poznać tajemnicę 5 genów 11
• Zadbajmy o nasz
umysł i ciało

12-13

• Lekarski kalejdoskop  14‑15
• Lekarze z pasją

16‑17

Agnieszka i Dariusz Wawrzoszek

• Dzień z pracy lekarza POZ17
• Dziecięca lektura, od której
się można pochorować
19
Lekarzu, co Ty na to

• Literacko
• Konkursy i plener
Komisja Kultury LIL

19
19-20

• Pigułka kulturalna

21

• Sałatka po lekarsku

22

• Pamiętnik

22‑23

• Nadawaliśmy na tej
samej fali

24-25

• Wspomnienie
• Informacje

25
26‑28

Wydarzenia

XL Okręgowy Zjazd Lekarzy
– frekwencja 85%!
Nietypowo i po raz pierwszy wyłącznie z wykorzystaniem Internetu – bez tradycyjnego spotkania w sali konferencyjnej, ale we własnych domach – delegaci głosowali nad
uchwałami XL Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej.
Wszystko z powodu wciąż trwającej epidemii i związanymi z tym restrykcjami – m.in. zakazem organizowania
wszelkich zgromadzeń.
Jednak dzięki Internetowi „spotkanie” mogło się odbyć
i co najważniejsze delegaci wzięli w nim udział przy rekordowej frekwencji, która wyniosła aż 85%. Warto podkreślić,
że zastosowane przez LIL rozwiązanie stało się inspiracją dla
pozostałych samorządów lekarskich w Polsce.
Zjazd trwał dwa dni: 7‑8 maja 2020 r.
Głosowanie delegatów Okręgowego Zjazdu Lekarzy zaczęło się 7 maja 2020 r. o godz. 8.00 i trwało do 8 maja 2020 r.
do godziny 23.59. Głosowano nad 7 uchwałami, w tym tak
ważnymi, jak sprawozdanie z działalności ORL w minionym roku, czy w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020.
Treść uchwał można znaleźć na stronie LIL w zakładce Prawo (Prawo stanowione w LIL).
Delegaci w znakomitej większości głosowali siedząc przed
własnymi komputerami w domach i korzystając z programu
internetowego, który opracował zespół informatyków Lubelskiej Izby Lekarskiej. Oczywiście można też było oddać głos
w siedzibie LIL przy ul. Chmielnej i z tej możliwości skorzystała część delegatów (na zdjęciu)!
aa

Uchwały XL Okręgowego Zjazdu
Lekarzy Delegatów
Lubelskiej Izby Lekarskiej
www.oil.lublin.pl/law
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Niech chronią
W Lubelskiej Izbie Lekarskiej 6 maja rozpoczęła się dystrybucja medycznych środków ochrony indywidualnej z zakupów
Fundacji Lekarze‑Lekarzom, która otrzymała w darze pieniądze od Fundacji Kulczyk.
Przypomnijmy: w połowie marca Kulczyk Fundation przekazała 20 milionów złotych Fundacji Lekarze‑Lekarzom, działającej przy Naczelnej Izbie Lekarskiej. Dzięki tej darowiźnie zakupiono: 1 mln masek chirurgicznych, 1,5 mln masek
FFP2 N95, 100 tys. kombinezonów klasy II, 100 tys. gogli,
100 tys. przyłbic.
W sumie to 57 ton, 470 m sześc. sprzętów, które zostały podzielone między wszystkie Izby Lekarskie w kraju.
W Lubelskiej Izbie Lekarskiej całość otrzymanych środków
podzielono następująco: 54 proc. trafiło do szpitali; 23 proc.
dla lekarzy dentystów i 23 proc. dla lekarzy pracujących tylko
w lecznictwie otwartym (poz i aos).
Do siedziby Lubelskie Izby Lekarskiej jako pierwsze po odbiór środków zgłaszały się szpitale, ale nie tylko, także pogotowie ratunkowe, hospicja, ośrodek wczesnej interwencji i izba
wytrzeźwień.
W następnej kolejności, od 15 maja, rozpoczęło się wydawanie środków ochrony dla lekarzy dentystów i lekarzy lecznictwa otwartego. A od 20 maja dla lekarzy w delegaturach w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.
aa
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Częściej chorowali chłopcy
z dr n. med. Barbarą Hasiec,
lekarzem kierującym Oddziałem Chorób Zakaźnych Dziecięcych
w szpitalu im. Jana Bożego w Lublinie,
rozmawia Anna Augustowska
• Czy wbrew temu, co od początku
epidemii się mówiło, że młodzi i dzieci nie chorują na Covid‑19, do oddziału, którym Pani kieruje, trafiali mali pacjenci?
– Oczywiście, że tak. Zresztą u dzieci objawy COVID‑19 mogą być podobne, jak u dorosłych, chociaż dzieci częściej mają je łagodniejsze, podobne do przeziębienia i rzadziej wykazują zmiany w badaniach
laboratoryjnych i radiologicznych. Najczęściej
występują u nich zakażenia bezobjawowe lub
od łagodnych po średnie.
Od połowy marca w Oddziale Chorób Zakaźnych
Dziecięcych było konsultowanych 28 dzieci z potwierdzonym COVID‑19,
część z nich, ok. 17, wymagała hospitalizacji.
Pozostałe miały przebieg
bezobjawowy, lub trafiły
na oddział na kilka dni, w ostrym okresie
choroby i potem były kierowane do izolacji domowej lub do izolatorium z zakażonym rodzicem, mamą lub ojcem. Należy podkreślić, że dzieci wywodziły się
ze znanych ognisk zakażenia, najczęściej
rodzinnych. Tylko w jednym przypadku
trudno było określić źródło zakażenia.
Jest to niewątpliwie wynik ograniczenia
kontaktów w społeczeństwie.
Wiek dzieci był różny – czworo dzieci
było między 2 a 3 rokiem życia, pozostałe powyżej 6 lat. Żadne dziecko nie było
dzieckiem z grupy ryzyka, to znaczy nie
miało chorób towarzyszących. Jeśli chodzi o płeć – przeważali chłopcy. Typowe
objawy to: najczęściej gorączka czasem
do 39 stopni, kaszel, katar, ból gardła, bóle mięśni, rzadziej biegunka i zaburzenia
smaku. Nikt z naszych pacjentów nie wymagał respiratora, ale i na taką ewentualność byliśmy przygotowani. Z tej grupy dzieci do chwili obecnej (połowa maja) wyzdrowiało 26 dzieci. Średni czas
utrzymywania się koronawirusa w organizmie to dwa tygodnie, ale mieliśmy
chłopca, u którego koronawirus utrzymywał się 5 tygodni.
• Czy dzieci trafiały na oddział z polecenia lekarzy poz?
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– W okresie epidemii do oddziału było
kierowanych dużo dzieci z podejrzeniem
koronawirusa. To grupa ok. 150‑200 pacjentów, wszystkie dzieci gorączkowały,
część z nich była ciężko chora. Początkowo były to dzieci z grypą, a potem z ciężkimi zakażeniami bakteryjnymi. Z powodu ograniczeń dostępu do lekarzy, były to
dzieci najczęściej przetrzymane w domu, nie
powiem, że bez leczenia,
ale z niewystarczającym
leczeniem.
Zakażone dzieci z dodatnim wynikiem SARS
‑CoV‑2 przywożone były przez karetki z ratownikami medycznymi lub
ze znanych ognisk epidemicznych
• Jak wygląda leczenie dzieci z COVID‑19?
Czy jest inne niż dorosłych?
– Procedura postępowania, jeśli chodzi o diagnostykę jest podobna u dzieci, jak i u dorosłych. Wszystko zależy od stopnia nasilenia choroby. Wszystkie dzieci z objawami SARS
‑CoV‑2 wymagają leczenia objawowego.
Należy unikać leków w postaci aerozolu,
ponieważ ich stosowanie zwiększa ryzyko
transmisji wirusa. Nie ma udowodnionego, popartego badaniami klinicznymi, leczenia przyczynowego. Ok. 2 proc. dzieci
choruje na COVID‑19 ciężko i może wymagać intensywnej terapii.
Leczenie powinno być rozpoczęte jak
najszybciej po rozpoznaniu, gdy objawy
są łagodne. Z dostępnych publikacji wynika, że leki obniżają wiremię, skracają czas wydalania wirusa z nosogardła,
przyśpieszają zdrowienie. U dzieci proponowane jest zastosowanie chlorochiny
w skojarzeniu z azytromycyną. Dokładne
wytyczne są w rekomendacjach zespołu
doradczego ekspertów ds. dzieci podejrzanych i zakażonych SARS‑CoV‑2.
Jeśli chodzi o nowe terapie to myślę,
że w sytuacji zagrożenia życia będziemy po nie sięgać. Oczywiście po uzyskaniu zgody Komisji Bioetycznej, rodziców dziecka, a także jego samego, jeśli ma powyżej 16 lat i w oparciu o wyniki leczenia u dorosłych. Dopiero uczymy się tego wirusa.
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• Jak wygląda sprawa obecności rodziców przy hospitalizowanych dzieciach?
– Dzieci kilkunastoletnie przebywały
same. Dzieci młodsze z jednym z opiekunów zdrowym lub chorym bezobjawowo, gdy pobyt z dzieckiem w oddziale
nie zagrażał jego zdrowiu. Gdy tylko było to możliwe, wypisywaliśmy dziecko do
izolacji domowej lub w izolatorium. Taką
opcję chętnie wybierali rodzice.
• Czy nie brakuje środków ochrony
osobistej ?
– Lekarze naszego oddziału przygotowywali się do ewentualnej epidemii już
od połowy stycznia. Wtedy trafiła do nas
dziewczynka z Pekinu, która odwiedziła
brata, który tam pracuje. Miała cechy infekcji, gorączkę i podejrzenia zakażenia
koronawirusem. Podejrzenie się nie potwierdziło, ale już wtedy zaczęliśmy gromadzić sprzęt ochrony osobistej. Czytaliśmy codziennie wytyczne ECDC i GIS.
Reorganizację oddziału rozpoczęliśmy
po pierwszych zachorowaniach we Włoszech. Kiedy więc pojawiły się w Polsce
zachorowania, byliśmy już przygotowani. Oczywiście cały czas starania dyrekcji
szpitala, LIL, sponsorów, a także wsparcie
władz wojewódzkich i samorządowych,
sanepidu i służb ratownictwa sprawiły, że
nie czuliśmy się osamotnieni.
Wszyscy pracownicy oddziału byli
parę razy testowani. Nikt nie uległ zakażeniu, to najlepszy dowód na to, że dajemy radę.
Jednak jeśli chodzi o koronawirusa
byłabym ostrożna w ocenie, jeśli chodzi o dzieci. Pamiętajmy, że przebywaliśmy do tej pory w pewnej izolacji. Są
przecież w populacji dzieci z grupy ryzyka. Amerykanie i Anglicy publikują nowe objawy lub powikłania, jeśli chodzi
o populację dzieci. Okazuje się, że ryzyko powikłań u młodych ludzi jest wyższe niż sądzono.
Koronawirus może wywołać nową
wieloukładową chorobę zapalną, której
objawy są podobne do choroby Kawasakiego. Jest już opublikowany cały album zmian skórnych, towarzyszących
tej chorobie. Coraz częściej też się mówi, że pierwszymi objawami u dzieci mogą być dolegliwości ze strony przewodu
pokarmowego.
• Czy epidemia zmieni podejście rodziców do obowiązkowych szczepień?
– Szkoda, że potrzeba aż epidemii,
aby ludzie zrozumieli, że w przypadku
masowych zachorowań na choroby zakaźne najskuteczniejszą formą ochrony
są szczepienia.

Prawo na co dzień
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Bezpieczny gabinet
Wraz z powolnym wychodzeniem
z narodowej kwarantanny, lekarze, którzy zamknęli na jej czas swoje prywatne praktyki, coraz śmielej powracają do
przyjmowania pacjentów. Niedawno zostałam zapytana przez znajomego, w jaki sposób można się zabezpieczyć przed
potencjalnymi roszczeniami pacjentów
z tytułu zakażenia SARS‑CoV‑2 w gabinecie lekarskim. Czy pomocne mogłoby
być na przykład podpisanie przez pacjenta oświadczenia o tym, że w obecnej sytuacji epidemiologicznej wizyta odbywa
się na ryzyko pacjenta, który mając świadomość możliwości zakażenia, akceptuje
ten stan i zrzeka się na przyszłość wszelkich roszczeń wobec lekarza? Zanim odpowiem, zacznę od początku, czyli od zasady odpowiedzialności
Podmioty wykonujące działalność
leczniczą, w tym lekarze (lekarze dentyści) wykonujący działalność w formie praktyki prywatnej, ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone
pacjentom w związku z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych według zasad
określonych w Kodeksie cywilnym
(kc). Podstawową regułą jest odpowiedzialność na zasadzie winy, co
oznacza, że muszą zaistnieć łącznie
cztery elementy, aby pacjent mógł
domagać się odszkodowania lub zadośćuczynienia od lekarza. Po pierwsze,
nieprawidłowe działanie lub zaniechanie
po stronie lekarza. Po drugie szkoda, tj.
uszczerbek na zdrowiu pacjenta – w tym
przypadku zakażenie koronawirusem. Po
trzecie, adekwatny związek przyczynowy
pomiędzy zakażeniem a nieprawidłowym
zachowaniem lekarza. W końcu konieczna jest także wina lekarza.
Co może być uznane za nieprawidłowe zachowanie lub zaniechanie lekarza
(dentysty)? Przede wszystkim wymaga
się od niego zachowania podwyższonego standardu staranności działania, wynikającego z profesjonalnego charakteru działalności. Obowiązek podwyższonej staranności dotyczy także zapewnienia pacjentowi odpowiedniego poziomu
bezpieczeństwa zdrowotnego. Nieprawidłowym zachowaniem zatem może być
np. udzielanie świadczeń zdrowotnych
z pominięciem aktualnych wytycznych
sanitarnych – bez środków ochrony osobistej, bez odpowiedniej dezynfekcji rąk
lub pomieszczeń.
Drugim istotnym aspektem jest wina:
umyślna – gdy sprawca szkody dąży do
jej wyrządzenia lub, gdy świadomie godzi się na to, że jego zachowanie może

wyrządzić szkodę innej osobie albo nie‑
umyślna, gdy sprawca przewiduje możliwość popełnienia czynu (zakażenia pacjenta), jednakże bezpodstawnie uważa,
że zdoła go uniknąć bądź też nie przewiduje możliwości negatywnych skutków, choć mógł i powinien był je przewidzieć. Oczywiście ta druga postać winy będzie zachodziła znacznie częściej,
trudno wszak posądzać lekarzy o świadome działanie na szkodę pacjentów. Jest
jeszcze pojęcie rażącego niedbalstwa,
znajdujące się pomiędzy tymi dwiema
postaciami winy – to sytuacja naruszenia podstawowych, elementarnych zasad staranności.

Dla zaistnienia odpowiedzialności
stopień winy nie ma wprawdzie znaczenia, jednak istotny jest z punktu widzenia ochrony ubezpieczeniowej lekarzy.
Każdy podmiot wykonujący działal‑
ność leczniczą ma obowiązek posiada‑
nia obowiązkowego ubezpieczenia OC.
Jednak ubezpieczenie to nie pokrywa
szkód powstałych z winy umyślnej i, co
do zasady, rażącego niedbalstwa (art. 827
§ 1 kc); niektórzy ubezpieczyciele oferują rozszerzenie swojej odpowiedzialności na szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa w ramach dobrowolnego
ubezpieczenia OC.
Skoro zatem od lekarzy wymaga się
ponadprzeciętnej staranności, a ubezpieczenie nie zawsze działa, czy lekarzom
pozostaje życie w nieustannej obawie
przed potencjalnymi pozwami? Niekoniecznie. Ważnym elementem tej układanki jest obowiązek udowodnienia przez
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pacjenta, że do zakażenia doszło w danej placówce medycznej, i że ma ono związek
z zachowaniem (zaniechaniem) konkretnego lekarza,
za które ten ponosi winę.
W procesach o zakażenia
szpitalne wymóg udowodnienia przez pacjenta z całą
pewnością jego twierdzeń jest nieco złagodzony do wykazania wysokiego stopnia prawdopodobieństwa. Jednak czy i tak
będzie w procesach dotyczących zakażenia koronawirusem? Praktyka sądowa
pokaże, jednak SARS‑CoV‑2 ma zupełnie inną transmisję niż „typowe” patogeny szpitalne, jak np. gronkowiec złocisty
lub HCV. Nie tylko przecież placówki
lecznicze są miejscem, w którym możemy spotkać się z nosicielami SARS
‑CoV‑2. W praktyce zatem pacjentom
będzie bardzo trudno udowodnić, a nawet uprawdopodobnić w stopniu wysokim, że to właśnie w gabinecie dra Kowalskiego doszło do zakażenia.
Podsuwanie pacjentowi oświadczenia,
w którym zrzeka się przyszłych roszczeń
z tytułu ew. zakażenia nie jest zabronione. Niestety, nie jest także zbyt skuteczne. Pamiętać należy, że pacjent płacący
za komercyjną usługę medyczną w prywatnym gabinecie jest konsumentem, zaś
lekarz prowadzący praktykę lekarską jest
przedsiębiorcą. W takiej konfiguracji zastosowanie znajdują przepisy chroniące
konsumentów, w tym o niedozwolonych
klauzulach umownych (są to postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione z nim indywidualnie,
jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki
w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy). Przykładem są takie postanowienia, które wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność
względem konsumenta za szkody na osobie (art. 385 kc). Takie klauzule po prostu
nie wiążą konsumenta.
Aby bezpiecznie otworzyć gabinet lekarski należy przede wszystkim działać
starannie – przestrzegać wytycznych MZ,
GIS, WHO. Warto na ich bazie wdrożyć
własne procedury bezpieczeństwa w celu minimalizacji zagrożenia, jak np. rezygnacja z poczekalni, przestrzeganie umówionych godzin wizyt. Lepiej powstrzymać się od pracy, gdy mamy podejrzenie,
że jesteśmy „koronapozytywni”. A lepsze, dodatkowe ubezpieczenie OC też na
pewno nie zaszkodzi.
Aleksandra Otawska‑Petkiewicz
radca prawny LIL
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Nauczmy się żyć w nowej
z prof. Krzysztofem Tomasiewiczem,
kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
rozmawia Anna Augustowska
• Zacznę od pytania, które chyba powinno paść w obecnej sytuacji: jak często szef Kliniki Chorób Zakaźnych i lekarze z tej placówki wykonują testy na
obecność wirusa SARS‑CoV‑2
– Zgodnie z ustaleniami, badania
w kierunku zakażenia SARS‑CoV‑2 są
wykonywane na żądanie w sytuacji, kiedy
występują objawy, jest niezabezpieczony
kontakt z pacjentem zakażonym lub podejrzanym o zakażenie SARS‑CoV‑2 lub
istnieje niepokój o stan swojego zdrowia. Takie są ogólnie obowiązujące zasady. W przypadku pracowników kliniki
wszyscy stosujemy zasadę, że każdy pacjent już na etapie podejrzenia jest badany w pełnym zabezpieczeniu środkami
ochrony osobistej. Dla nas takie podejście do pacjenta nie jest niczym nowym.
Jako zakaźnicy przez całe swoje życie zawodowe kontaktujemy się z różnymi pacjentami. Zawsze oceniamy ryzyko infekcji i stosujemy adekwatne sposoby zabezpieczenia. Nie przypominam sobie, aby
ktoś u nas się czymś zakaził, natomiast
często nasi pacjenci trafiają do nas z infekcjami, które nabyli w innych oddziałach szpitalnych.
Wracając do pytania – mieliśmy sytuacje, kiedy albo któryś z kolegów miał
objawy infekcji oddechowej, albo zachodziło podejrzenie ryzyka narażenia na niezabezpieczony kontakt z pacjentem z możliwą ekspozycją na wirusa i w tych sytuacjach były wykonywane badania PCR SARS‑CoV‑2 – wszyscy byli ujemni. Niewątpliwie będziemy chcieli sprawdzić status serologiczny
każdego pracownika, aby dowiedzieć się,
czy taka infekcja miała miejsce w przeszłości. Przecież kontaktujemy się z innymi ludźmi w różnych okolicznościach
i miejscach, np. w sklepie. Takie badania
powinny dotyczyć wszystkich pracowników medycznych, ale muszą być wykonane przy pomocy wiarygodnych testów
wyższych generacji i w sposób zorganizowany. Proszę pamiętać, że wynik dodatni jest wskazaniem do weryfikacji testem
PCR. Wyrywkowe badania PCR też nie
rozwiązują sytuacji, ponieważ pokazują
tylko status aktywnego zakażenia w danej chwili, nie mówiąc nic o przeszłości.
Wynik ujemny nie oznacza, że za kilka
dni dana osoba może być zakażona i stanowić źródło zakażenia. Jeszcze raz podkreślam znaczenie oceny wskazań do takiego badania.
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• Rozmawiamy, kiedy stan epidemii
trwa od 2 miesięcy, w Pańskiej klinice
testuje się nową metodę leczenia koronawirusa. Lubelska placówka robi to jako pierwsza w Polsce.
– Od samego początku wyszliśmy
z założenia, że należy leczyć pacjentów
zakażonych koronawirusem, a nie tylko ich obserwować – oczywiście mówię o pacjentach objawowych. Opierając się na doświadczeniach azjatyckich,
głównie chińskich, oraz włoskich wdrożyliśmy do terapii chlorochinę oraz lek
stosowany w terapii zakażenia HIV – lopinawir/ritonawir. Od samego początku
też wprowadziliśmy ścisłe monitorowanie EKG, obawiając się powikłań tej terapii, przede wszystkim wydłużenia odstępu QT. U wszystkich pacjentów stosujemy także profilaktykę i leczenie powikłań zakrzepowych, które odgrywają
bardzo ważną rolę w chorobie wywołanej koronawirusem. Jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy do leczenia toculizumab – lek stosowany w reumatologii
i hematologii. Ten bloker receptora interleukiny 6 pozwala na wyłączenie reakcji hyperzapalnej, która stanowi podstawę patogenetyczną ostatniej, najcięższej,
fazy COVID‑19. Podanie leku w odpowiednim czasie powstrzymuje nadciągającą burzę cytokinową. Uchwycenie tego momentu jest niezwykle ważne. Podanie zbyt późne raczej nie będzie skuteczne. Mamy bardzo dobre doświadczenia z tym lekiem, aczkolwiek jego
stosowanie musi być bardzo ostrożne.
Główne ryzyko wiąże się z możliwym
rozwojem infekcji o różnej etiologii,
a także reaktywacją niektórych patogenów, na przykład HBV czy prątka gruźlicy. Na podstawie własnych obserwacji
zaproponowaliśmy protokół dawkowania leków. Wspólnie z kolegami z zarządu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, którego jestem wiceprezesem, opracowaliśmy
rekomendacje, które zawierają wszystkie dostępne leki i są szeroko stosowane w całym kraju.
• A terapia z zastosowaniem osocza
od ozdrowieńców? Dlaczego może być
podawane tylko niektórym zakażonym
pacjentom?
– Również w tym przypadku przecieraliśmy szlaki i jako pierwsi w kraju
zastosowaliśmy osocze ozdrowieńców
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w leczeniu zakażenia SARS‑CoV‑2. Metoda ta nie jest nowa. Przeciwciała zawarte w osoczu ozdrowieńców mają neutralizować działanie czynnika zakaźnego, co stanowiło podstawę tej metody
terapeutycznej również w innych chorobach zakaźnych. Osocze ozdrowieńców
próbowano wykorzystywać do leczenia SARS i MERS, a więc także infekcji koronawirusowych. Osocze powinno

Od marca do końca kwietnia w klinice,
która posiada 38 łóżek, hospitalizowa‑
no blisko 300 osób (150 w kwietniu plus
123 w marcu); część z nich to były tyl‑
ko podejrzenia zakażenia. Przyjęto też
ok. 600 osób na izbie przyjęć.

być podawane na przełomie pierwszej
i drugiej fazy choroby, w okresie narastania objawów, ale jeszcze przed wystąpieniem niewydolności oddechowej.
Z drugiej strony obserwacje z Chin mówią o działaniu tej terapii także u osób
w ostatniej najcięższej fazie choroby.
Warto rozważyć zatem podanie takiego
preparatu również wtedy, gdy nie mamy nic do stracenia, a możemy pomóc
pacjentowi. Proszę pamiętać, że ta choroba jest z nami zaledwie od kilku miesięcy i nadal pozostaje wiele niewiadomych. Oczywiście nie jest to lek dla każdego i nie będzie to nigdy metoda walki

rzeczywistości
z pandemią. Idealnie gdyby udało się
wytworzyć swoistą immunoglobulinę,
zawierającą określoną ilość przeciwciał
neutralizujących. Prace nad tym zagadnieniem właśnie się rozpoczynają. Jesteśmy wdzięczni ozdrowieńcom, którzy zgłaszają się na pobranie do stacji krwiodawstwa. Jak zwykle dar krwi
jest bezcenny.
• Czy te metody leczenia nie powinny
być także stosowane przez jednoimienny szpital w Puławach? Tam, o ile wiem,
chorych leczy się chlorochiną.
– Każda jednostka jest samodzielna
i decyduje o metodach leczenia. Trudno mi się wypowiadać na temat procedur stosowanych w innych placówkach.
Chętnie dzielimy się swoimi doświadczeniami i wiele szpitali i klinik już je stosuje. Wszystkie te zalecenia zostały zawarte w rekomendacjach PTEiLChZ. Jest
o nich również mowa w rekomendacjach
AOTMiT, których też jestem współautorem. Proszę pamiętać, że w obecnej sytuacji trudno oczekiwać przeprowadzenia szybkich badań randomizowanych,
trudno o dobór grupy kontrolnej, bo to
w wielu sytuacjach oznaczałoby odmowę podania części pacjentów leku, który potencjalnie może uratować ich życie.
Pewnym rozwiązaniem jest historyczna
grupa kontrolna.
• Jak Pan ocenia wprowadzone przez
państwo restrykcje, mam tu na myśli izolacje, zamknięte zakłady pracy, szkoły,
obowiązek noszenia maseczek a co najgorsze – odcięcie pacjentów od możliwości kontaktu z lekarzami? Doszło do tego, że chorzy boją się zgłaszać po pomoc
nawet w tak dramatycznych sytuacjach,
jak zawał serca, choroby onkologiczne
itd. Nie mówiąc o profilaktyce, czy badaniach diagnostycznych…
– Patrząc na liczbę osób zakażonych,
liczbę zgonów oraz przebieg epidemii
w Polsce wydaje się, że wprowadzenie
tych restrykcji na wczesnym etapie rozwoju w naszym kraju odniosło zamierzony skutek. Jestem bardzo pozytywnie
zaskoczony karnym i odpowiedzialnym
przestrzeganiem tych zasad przez większość Polaków. Z drugiej strony, wydaje
się, że gorsza dostępność do lekarzy różnych specjalności oraz strach pacjentów
przed zgłoszeniem się do lekarza niesie
zagrożenie dla osób z chorobami przewlekłymi oraz w stanach nagłych. Nie
może być tak, że z powodu pandemii COVID‑19 ludzie będą umierali na choroby
serca, neurologiczne czy nowotworowe.
Teleporada jest bardzo dobrym rozwiązaniem, ale nie zawsze pozwala na zdiagnozowanie, czy leczenie pacjenta. Wielu

pacjentów trafia na naszą izbę przyjęć, bo
na przykład stwierdzono u nich gorączkę.
Nikt nie bierze pod uwagę, że ten objaw
może wystąpić w tysiącu innych chorób.
Nie można odmawiać udzielenia pomocy pacjentowi z powodu obawy, że może być zakażony SARS‑CoV‑2. W sytuacjach nagłych nie można czekać z wdrożeniem terapii różnych chorób do momentu otrzymania wyniku badania PCR
koronawirusa. Jeszcze raz podkreślam,
to nie jest wirus Eboli i zastosowanie
dobrze zdefiniowanych metod ochrony
osobistej pozwala na bezpieczne zbadanie i leczenie pacjenta.
• Co nas czeka w najbliższym czasie? Do szczepionki chyba jeszcze długa droga?
– Przyszłość, jak zwykle, jest nieznana. Wydaje się, że przez kilka następnych
tygodni liczba zdiagnozowanych osób zakażonych będzie utrzymywała się na zbliżonym poziomie, z okresowymi wzrostami i spadkami. Ważne, aby przyzwyczajenie się do obecności wirusa nie skutkowało zbytnim poluzowaniem zasad,
aby pozostały te pozytywne nawyki, jak
przestrzeganie higieny, mycie i dezynfekcja dłoni, stosowanie jednorazowych
rękawiczek przy wybieraniu towaru,

zachowanie odstępu od innych, na przykład w sklepie czy urzędzie. Względy gospodarcze w sposób jednoznaczny przemawiają za koniecznością powrotu aktywności zawodowej w wielu branżach.
Jest to ważne również ze względów społecznych i psychologicznych. Długotrwała izolacja może być przyczyną zaburzeń
nastroju, a nawet poważnych schorzeń.
Musimy nauczyć się żyć w nowej rzeczywistości. Jej unikanie nie może być
trwałym rozwiązaniem.
Najbardziej pożądanym rozwiązaniem
obecnych problemów byłoby stworzenie
skutecznej szczepionki. To prawda, że
droga do jej rejestracji jest jeszcze długa, ale prace są bardzo intensywne i dające nadzieję. Moim zdaniem, nie będzie
to proste, ale musi się udać. Apelowałbym, aby nie nakręcać się każdym niepowodzeniem i doniesieniami o mutacjach,
ponownych zakażeniach, czy niepowodzeniu wprowadzanych leków. W obecnej dobie jakość naukowa tych elektryzujących doniesień jest bardzo niska. Są
one atrakcyjne medialnie, ale niepotrzebnie wprowadzają niepokój. Na obecnym
poziomie wiedzy medycznej istnieje wiele możliwości przezwyciężenia trudności
i ta świadomość niech napawa nas optymizmem na przyszłość.

Radcy – lekarzom oddziału zakaźnego
Kolejny raz Lubelska Izba Radców
Prawnych włączyła się w pomoc dla
lekarzy pracujących wśród pacjentów
z Covid‑19. Tym razem – w poniedziałek 4 maja – radcy przekazali 53 kombinezony ochronne (fartuchy barierowe) dla Oddziału Chorób Zakaźnych
Dziecięcych w szpitalu im. Jana Bożego w Lublinie, gdzie hospitalizowani są
najmłodsi pacjenci z koronawirusem.
Kombinezony przekazał dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Lublinie prof. Arkadiusz
Bereza.
– To wspaniały, bardzo
ważny i zawsze potrzebny
dar – mówi ordynator dziecięcego oddziału chorób zakaźnych dr Barbara Hasiec.
– Od połowy marca leczyliśmy u nas blisko 30 dzieci
z CoVid‑19 i dzięki zachowanym procedurom, a także
środkom ochrony indywidualnej, nikt z naszego personelu nie zaraził się od pacjentów.
Tym większa wdzięczność
MEDICUS 6-7/2020

i gorące podziękowania dla lubelskich
radców za okazane nam zainteresowanie
i dbałość o nasze bezpieczeństwo.
Warto przypomnieć, że w połowie kwietnia lubelscy radcy przekazali
68 kombinezonów dla lekarzy ze szpitala
im. Kardynała Wyszyńskiego – dar trafił
na oddział, w którym są leczeni chorzy
zakażeni wirusem SARS‑CoV-2.
aa
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25 lat lubelskiej elektrofizjologii

Ablacją migotanie
z dr. hab. n. med. Andrzejem Głowniakiem,
kierownikiem Pracowni Elektrofizjologii Kliniki Kardiologii
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
oraz prezesem‑elektem Lubelskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
rozmawia Anna Augustowska
• Mija ćwierć wieku od pierwszych
zabiegów ablacji zaburzeń rytmu serca
w lubelskiej klinice. Chyba wiele się od
tego czasu zmieniło?
– Pierwszy zabieg ablacji łącza przedsionkowo‑komorowego prądem stałym
wykonany był przez prof. Andrzeja Kutarskiego, dra Dariusza Koziarę oraz dra Jacka Baszaka w 1995 roku. Zabieg miał na
celu uzyskanie równej pracy serca u pacjenta z implantowanym stymulatorem
oraz objawowym migotaniem przedsionków z szybką, niekontrolowaną akcją komór. Uczestniczyłem przy tym zabiegu,
wtedy jako młody lekarz po świeżo ukończonym stażu podyplomowym i, jak dzisiaj sądzę, to zdecydowało o moich dalszych wyborach zawodowych.
Pracownia Elektrofizjologii powstała
w Klinice Kardiologii dopiero pięć lat później. I ja, zanim rozpocząłem samodzielne wykonywanie zabiegów, przeszedłem
wiele szkoleń, w tym ponadroczny staż

z zabiegami ablacji migotania przedsionków, polegającymi na elektrycznej izolacji ujść żył płucnych. Po powrocie, dzięki decyzji ówczesnej kierowniczki kliniki, prof. Teresy Widomskiej‑Czekajskiej,
wspólnie z dr. Dariuszem Koziarą brałem
udział w utworzeniu pierwszej lubelskiej
Pracowni Elektrofizjologii, której kierownictwo objąłem w 2006 roku. W międzyczasie odbyłem szereg specjalistycznych
szkoleń z zakresu nowoczesnych technik
ablacyjnych: Hirslanden Klinik w Zurychu pod kierunkiem dr. Christopha Scharfa, Elisabethinen Hospital w Linzu pod
kierunkiem prof. Helmuta Pürerfellnera, Klinik für Interventionelle Elektrophysiologie w Bad Neustadt pod kierunkiem prof. Thomasa Deneke, San Rafaele Hospital w Mediolanie pod kierunkiem prof. Paolo DellaBella, Heart Rhythm Management Center Vrije Univeristeit Brussel pod kierunkiem prof. Gian Battisty Chierchia.

Pierwszy w lubelskim ośrodku zabieg ablacji burzy elektrycznej
z wykorzystaniem trójwymiarowego mapowania wysokiej rozdzielczości elektrodą Pentaray (A. Głowniak/A. Tarkowski)

w Instytucie Kardiologii pod kierunkiem
nieżyjącego już prof. Franciszka Walczaka, nestora polskiej elektrofizjologii, którego uważam za swojego nauczyciela.
Bardzo dużo dał mi również staż w belgijskim ośrodku w Aalst pod bezpośrednią opieką prof. Pedro Brugady, na który
udało mi się zakwalifikować w 1998 roku. Tam zetknąłem się po raz pierwszy
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Dzięki tym doświadczeniom rozpoczęliśmy w lubelskim ośrodku wykonywanie złożonych ablacji, w tym substratu
komorowych zaburzeń rytmu serca oraz
ablacji migotania przedsionków, zarówno z wykorzystaniem trójwymiarowego
systemu elektrofizjologicznego i dedykowanych technik jak phased‑RF czy krioablacja balonowa.
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• A sprzęt niezbędny do zabiegów – jak
lubelska pracownia wygląda na tle innych europejskich ośrodków?
– Naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Wyposażenie naszej pracowni nie
odbiega od poziomu światowego. Oprócz
podstawowego systemu elektrofizjologicznego posiadamy dwa niezależne
systemy do trójwymiarowego mapowania serca (oba ze zintegrowaną wizualizacją siły nacisku cewnika ablacyjnego
na tkankę oraz umożliwiające jednocześnie precyzyjne mapowanie o dużej rozdzielczości), trzy generatory RF służące
bezpośrednio do ablacji, zestaw do ablacji typu phased‑RF oraz konsolę do zabiegów krioablacji. Większość aparatury została zakupiona dzięki środkom
uzyskanym w kolejnych edycjach programu POLKARD. Wymagało to dużo
pracy i było możliwe dzięki aktywnemu
wsparciu kierownika kliniki, prof. Andrzeja Wysokińskiego.
Warto przypomnieć, że wprawdzie
dobry sprzęt jest niezbędny, jednak każda pracownia to przede wszystkim ludzie
tworzący zespół.
Do naszego zespołu dołączali kolejno:
dr Marcin Dziduszko, z którym we dwóch
wykonywaliśmy praktycznie wszystkie
zabiegi po wyjeździe dra Dariusza Koziary; dr Adam Tarkowski, który po szkoleniach m.in. w jednym z najlepszych europejskich ośrodków w Hamburgu pod
kierunkiem prof. Karla‑Heinza Kucka
stał się kolejnym samodzielnym operatorem, dr Anna Wysocka, która została
jedną z pierwszych w Polsce kobiet wykonujących zabiegi ablacji oraz dr Maciej Wójcik, który dołączył do zespołu
po szkoleniu w ośrodku w Bad Nauheim
w ramach EHRA Basic Programme Fellowship pod kierunkiem prof. Thomasa Neumanna. Nie sposób nie wymienić
naszych koleżanek i kolegów pielęgniarek, instrumentariuszek i techniczek: mgr
Urszuli Góźdź, Mirosławy Cezar, Wioletty Bartnik, Małgorzaty Pachucy, Iwony Hus oraz Sławomira Zająca – bez
nich pracownia by po prostu nie działała. W pracowni szkoli się kilkoro młodszych lekarek i lekarzy: dr Paweł Binko,
dr Robert Błaszkiewicz, dr Radosław Gęca, dr Mariusz Kozak, dr Katarzyna Wojewoda, dr Katarzyna Wysokińska oraz
dr Jacek Zawiślak.
Myślę, że tak naprawdę jest to najlepsza inwestycja w przyszłość.
• Z jakiego osiągnięcia jest Pan najbardziej dumny?

powstrzymać
Rytmu Serca PTK, w której od 5 lat jestem wykładowcą. Nobilitacją dla naszego ośrodka jest fakt, że na ponad 50 działających obecnie w Polsce pracowni,
szkolenia takie prowadzone są jedynie
w sześciu z nich.
• Posiada Pan też jako jedyny lekarz
w Lublinie europejski certyfikat z zakresu inwazyjnego leczenia arytmii. Co
to oznacza?
– To oznacza tylko tyle, że wykonałem
wymaganą europejskimi przepisami liczbę różnorodnych zabiegów ablacji oraz
zdałem egzamin przed komisją Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
dzięki czemu uzyskałem „European Certification in Interventional Cardiac Electrophysiology”. Jest to potwierdzenie kwalifikacji, uprawniające do samodzielnego
wykonywania pełnego zakresu zabiegów
ablacji zaburzeń rytmu serca, a także prowadzenia praktycznych szkoleń w zabiegach ablacji w ośrodkach w Polsce i za
granicą. Podobne certyfikaty przyznaje
Sekcja Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, różnica polega na
braku egzaminu – wystarczy odpowiednia ilość wykonanych zabiegów.

– Zdecydowanie z zapewnienia dostępności do wysokospecjalistycznych procedur inwazyjnego leczenia zaburzeń rytmu
serca pacjentom z naszego makroregionu.
A także – z czego jestem bardzo dumny
– z największego jak dotychczas na świecie, koordynowanego przez naszą pracownię, wieloośrodkowego rejestru oceniającego skuteczność i bezpieczeństwo
ponownych zabiegów z wykorzystaniem
krioablacji u pacjentów z nawrotami migotania przedsionków. Wyniki tego rejestru (potwierdzające skuteczność takich
zabiegów przy bardzo niskiej częstości
powikłań) zostały przez nas opublikowane w ubiegłym roku w Journal of Cardiovascular Electrophysiology. Nie zmieniło
się to pomimo niedawnej publikacji wyników identycznych zabiegów, dotyczących pacjentów biorących udział w badaniu FIRE and ICE – i nasz opublikowany rejestr nadal obejmuje największą na
świecie populację pacjentów poddaną tego typu zabiegom.
Cieszą też osiągnięcia dydaktyczne:
stałe prowadzenie staży kierunkowych
a także włączenie pracowni do sieci ośrodków szkolących adeptów elektrofizjologii
w ramach Szkoły Elektrofizjologii Sekcji

• Pracownia elektrofizjologii to nie
tylko ablacje?
– To prawda, od 2017 roku wykonujemy zabiegi implantacji najmniejszego
na świecie, bezelektrodowego stymulatora serca, wszczepianego bezpośrednio do
prawej komory serca. Warto zaznaczyć,
że zarówno ośrodek, jak i lekarze uprawnieni do tego zabiegu muszą spełnić ściśle
określone kryteria, co wiąże się ze żmudnymi przygotowaniami i serią szkoleń.
W moim przypadku to szkolenie w USA,
gdzie w Minneapolis znajduje się jeden
z niewielu na świecie ośrodków umożliwiających przećwiczenie różnych scenariuszy skomplikowanych zabiegów na
specjalnie dedykowanych modelach i daje wyjątkowe doświadczenia niemożliwe
do zdobycia w inny sposób. Później te
umiejętności są podtrzymywane i weryfikowane poprzez okresowe wykonywanie zabiegów na symulatorach (dostępnych już w Polsce). Co istotne, szkolenie takie jest obowiązkowe w przypadku przerwy w zabiegach przekraczającej
trzy miesiące w celu odzyskania uprawnień. W pracowni wykonujemy również
zabiegi implantacji miniaturowych rejestratorów arytmii, w sposób ciągły monitorujących pracę serca przez okres 3 lat,
co pozwala na postawienie właściwego
MEDICUS 6-7/2020

rozpoznania u pacjentów z rzadkimi nawrotami arytmii lub z omdleniami o nieustalonej etiologii.
• Mam wrażenie, że Państwa sukcesy
to także zasługa stałych szkoleń?
– Tak, jest to niezbędne z uwagi na
szybki rozwój technologii zabiegowej,
podobnie jak w pozostałych gałęziach
medycyny. Obecnie dwie osoby z naszego zespołu powróciły ze staży obserwacyjnych (observership) w USA. W Centrum Medycznym św. Dawida w Austin
przebywał dr hab. Maciej Wójcik, gdzie
obserwował z bliska technologię zabiegów ablacji prądem radiowym o wysokiej
mocy, wykonywanych tam przez zespół
dr Andrea Natale. Pierwsze duże publikacje, dotyczące tej techniki, ukazały się co
prawda w 2006 roku, ale obecnie, dzięki
udoskonaleniu dedykowanych elektrod
irygowanych, technika ta przeżywa renesans i może mieć korzystny wpływ na
zwiększenie skuteczności zabiegów ablacji. Z kolei dr Katarzyna Wojewoda powróciła ze stażu w Mount Sinai Hospital
w Nowym Jorku, gdzie pracuje zespół pod
kierunkiem prof. Vivka Reddy’ego, najbardziej na świecie zaawansowany w badaniach nad bezkontaktową ablacją przy
pomocy pola elektrycznego, wykorzystującego zjawisko nieodwracalnej elektroporacji – dwie pierwsze prace przedstawiające wysoką skuteczność i bezpieczeństwo tych zabiegów zostały opublikowane przez prof. Reddy’ego w ubiegłym roku. Mam nadzieję, że dzięki tym
kontaktom nasza pracownia będzie jedną
z pierwszych w Europie, wykonujących
zabiegi tą techniką.
• A plany na przyszłość?
– Bardzo konkretne, co wynika z faktu, że nasza klinika, wspólnie z Kliniką
Kardiochirurgii została jednym z laureatów konkursu na finansowanie utworzenia Wschodniego Centrum Leczenia Chorób Serca w ramach programu JOWISZ,
w aplikowaniu do którego, wspólnie
z prof. Andrzejem Wysokińskim, braliśmy czynny udział. Pracownię przeniesiemy do nowych pomieszczeń oraz odnowimy posiadany sprzęt – najpoważniejszym zakupem, finansowanym z programu, będzie stacjonarny cyfrowy angiograf, niezbędny przy zabiegach, wymagających dużej rozdzielczości skopii.
Jeżeli wszystko przebiegnie bez większych opóźnień, pierwsze zabiegi w nowej pracowni mamy nadzieję wykonać
już w przyszłym roku.
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Lekarza prawa nie tylko w dobie
Kiedy lekarz ma obowiązek udzielenia pomocy osobie chorej, a kiedy może od tej czynności odstąpić? Wydawałoby się, że jest to pytanie,
na które każdy z nas powinien znać odpowiedź.
Jednak dyskusje prowadzone przez lekarzy na portalach medycznych przeczą temu.

Taki wybraliśmy zawód
Co zrobisz, gdy decyzją administracyjną zostaniesz skierowany do pracy
w szpitalu jednoimiennym? „Nikt nie
zmusi mnie do pójścia do pacjenta z podejrzeniem, czy tym bardziej ze zdiagnozowanym COVID‑19, jeśli pracodawca
nie zapewni mi odpowiedniego zabezpieczenia osobistego”, czy: „Pójdę do
pacjenta zarażonego koronawirusem bez
odpowiedniego zabezpieczenia jedynie
w sytuacji, gdy ktoś przyłoży mi pistolet
do głowy” – to tylko dwie z licznych odpowiedzi, jakich udzielają nasi koledzy
na stronach branżowych portali.
Niekiedy obowiązki burzące krew
w żyłach i budzące silny sprzeciw – „Bo
jak to?! Ja mam narażać swoje życie
(mam przecież rodzinę!), ratując życie
obcego mi człowieka?”. W wielu przypadkach odpowiedź brzmi: TAK. Taki
sobie wybraliśmy zawód, choć pewnie
nie wszyscy, czyniąc to, mieli tego świadomość, co niestety w żaden sposób ich
nie usprawiedliwia.
Wydawałoby się, że istnieją przepisy
chroniące personel medyczny przed podejmowaniem działań medycznych bez
odpowiedniego zabezpieczenia. Jednak,
gdy one po prostu „nie działają”, a zdarza się to coraz częściej, to z uwagi na
fakt wykonywanego zawodu, praktycznie zawsze zobowiązani jesteśmy nieść
konieczną pomoc i ratować ludzkie życie. Również bardzo często z narażeniem własnego.
Prawo daje gwarancję ludziom, że
nie zostaną bez opieki, kiedy ich życie
i zdrowie zostaną poważnie zagrożone. Z drugiej jednak strony, w sytuacji,
w której pracownicy sektora ochrony
zdrowia traktowani są przez osoby zarządzające państwem, jak mięso armatnie,
a przez część społeczeństwa jak osoby
trędowate, którym rysuje się samochody, przekłuwa w nich opony, a samych
lekarzy, pielęgniarki i ratowników medycznych wyprasza się ze sklepów, czy
wkłada w drzwi ich mieszkań lub za
wycieraczki samochodów karteczki zawierające obraźliwe teksty i sugestie,
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by nie narażali innych, budzi to uzasadniony protest.

Ratować
– obowiązek bezwzględny?

pomoc, np. inni lekarze prowadzą pilne
działania ratujące życie, takie jak np. reanimacja, a jedyną osobą, która może uratować życie pacjenta jest zakażony lekarz. To działanie w tzw. stanie wyższej
konieczności.

W błędzie są ci, którzy wierzą, że bęLekarz
dą mogli swój sprzeciw, czy brak działania usprawiedliwić powołując się na art.
– powołany do pomocy
162 &1 Kodeksu karnego (KK). Wprawdzie obowiązek niesienia pomocy zawarty
Przypomnijmy też treści art. 69 Ko‑
w nim istnieje i dotyczy każdego, nie tyl- deksu etyki lekarskiej (KEL), który stako lekarzy. Ale nie jest bezwzględny. Nie nowi, iż: Lekarz nie może odmówić powymaga się od ewentualnego ratującego, mocy lekarskiej w przypadkach niecieraby ratując innych napiących zwłoki, jeśli
rażał życie lub zdropacjent nie ma możwie własne lub innej „Lekarz ma obowiązek liwości uzyskania
osoby. Jednak w przy- udzielać pomocy lekar‑ jej ze strony instypadku lekarza, który skiej w każdym przypadku, tucji powołanych do
zaniechał działań podudzielania pomocy.
pierając się treścią art. gdy zwłoka w jej udziele‑ Jednakże w świetle
162 KK może on po- niu mogłaby spowodować Konstytucji RP, któnieść jednak odpowie- niebezpieczeństwo utraty ra wymienia źródła
dzialność innego ro- życia, ciężkiego uszkodze‑ prawa, KEL w kondzaju – tj. zawodową
tekście tych zapisów
i cywilną – odszkodo- nia ciała lub ciężkiego roz‑ nie został uznany za
wawczą. Artykuł ten stroju zdrowia oraz w in‑ źródło prawa, a barw pełni w orzecznic- nych przypadkach niecier‑ dziej normę deontotwie może korzystać ze piących zwłoki”.
logiczną. W żadnym
wsparcia zapisów zajednak wypadku norwartych w art. 30 Ustamy etyczne zawarte
wy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, w KEL nie mogą być pomijane w stosoktóry stanowi: „Lekarz ma obowiązek wanym prawie.
udzielać pomocy lekarskiej w każdym
Lekarze pełniący dyżury na SOR‑ach
przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu czy w izbach przyjęć powinni doskonale
mogłaby spowodować niebezpieczeń‑ pamiętać art. 7 Ustawy o zakładach opieki
stwo utraty życia, ciężkiego uszkodze‑ zdrowotnej, wedle którego: Zakład Opienia ciała lub ciężkiego rozstroju zdro‑ ki Zdrowotnej nie może odmówić świadwia oraz w innych przypadkach niecier‑ czenia zdrowotnego osobie, która potrzepiących zwłoki”.
buje natychmiastowego udzielenie takieArtykuł ten zamyka więc lekarzom go świadczenia ze względu na zagrożenie
drogę do jakiegokolwiek usprawiedli- zdrowia lub życia.
wiania się, dlaczego nie podjęli się oboZnajomość tego artykułu jest skuteczwiązku ratowania ludzkiego życia, nawet nym orężem w przypadku lekarzy zatrudz narażeniem własnego. Ale i od tego ar- nionych w pogotowiu ratunkowym, któtykułu istnieją pewne odstępstwa. Jednak- rych pacjenta nie chce przyjąć żaden szpiże nie stanowi go z pewnością sam stan tal (sytuacja coraz bardziej powszechna).
chorobowy, czyli lekarz nie może odmó‑ Wówczas lekarz, który wraz ze swoim
wić niesienia pomocy pacjentowi z CO‑ zespołem przywiózł do szpitala pacjenta
VID‑19, czy inną chorobą zakaźną, na‑ w ciężkim stanie, może użyć tego, jakwet nie mając odpowiednich środków że wówczas skutecznego argumentu. Jezabezpieczenia osobistego. W zawód, śli okaże się on nieskuteczny, odmowa
który wykonujemy, ustawodawca two- przyjęcia na żądanie lekarza pogotowia
rząc prawo wpisał to ryzyko, a więc nie powinna być udzielona na piśmie. Mama tu wytyczonych granic, choć, jak pi- ło który lekarz SOR‑u, czy izby przyjęć
sałem, istnieją pewne wyjątki.
weźmie na siebie odpowiedzialność naNiektórzy pytają: „A co w przypadku, rażenia życia chorego i nie zdecyduje się
gdy ja, jako lekarz sam mam chorobę za- na przyjęcie go do szpitala.
kaźną i mój kontakt z pacjentem (w syWażny jest też artykuł 15 Ustawy
tuacji, gdy pracodawca nie zapewnił mi o działalności leczniczej, bo dotyczy także
m.in. rękawiczek i odpowiedniej masecz- indywidualnych praktyk lekarskich. Jedki) może narazić pacjenta na niebezpie- nak należy pamiętać, że mówi on o osoczeństwo? Taka pomoc może być uspra- bach, które zgłaszają się w stanie bezpowiedliwiona, jeśli niemożliwa jest inna średniego zagrożenia życia lub zdrowia.
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Covid‑19
Po zabezpieczeniu takiego pacjenta warto od razu wezwać pogotowie.

Nie bezbronny
Oczywiście lekarz zmuszony do działania niezgodnie z prawem, czy bez zapewnionego zabezpieczenia, a więc z narażeniem jego zdrowia i życia (lub w przypadku, gdy je utraci – jego rodzina) nie
zostaje bezbronny. Korzystając z pomocy prawników można wystąpić osobiście
lub poprzez ustanowionych pośredników
o ukaranie pracodawcy – zarówno w postępowaniu karnym, jak i w procesie z powództwa cywilnego i wnioskiem o odpowiednio wysokie finansowe zadośćuczynienie. W uzasadnionych przypadkach również o regularną comiesięczną
wypłatę świadczeń, jeżeli lekarz w wyniku choroby straci na przykład możliwość zarobkowania. Bo to na pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia tego typu zabezpieczenia. Z kolei pracodawcy mają możliwość skierowania do
sądu wniosków o ukaranie osób odpowiedzialnych za ich działalność i bezpośrednie finansowanie.
We Francji w imieniu lekarzy i pielęgniarek został złożony zbiorowy pozew
przeciwko premierowi i ministrowi zdrowia – o narażenie na utratę zdrowia i życia pracowników sektora ochrony zdrowia. Pamiętajmy, nie ma winy bez winnych i jeśli wobec nas łamane będzie obowiązujące prawo, to nigdy nie jesteśmy
bezbronni i wbrew pozorom mamy bardzo
dużo możliwości. Za każdą decyzją, która
nakłada na nas obowiązki nie stoi anonimowy człowiek, a osoba podpisująca się
swoim imieniem i nazwiskiem.
Nikt w państwie prawa nie może czuć
się bezkarnie.
Podsumowując, wykonywanie zawodu
lekarza nakłada na nas obowiązek niesienia pomocy, niekiedy również z narażeniem własnego życia, czy zdrowia. Warto
jednak potem przeanalizować dokładnie
wszystkie sytuacje i w zorganizowanej
formie, wobec osób, które łamały prawo,
dochodzić sprawiedliwości. Czy to pociągając do odpowiedzialności konkretne osoby, czy Skarb Państwa, które dane
osoby reprezentują.
Jeśli zaś mamy jakiekolwiek wątpliwości wynajmijmy dobrego prawnika
i bądźmy w stałym kontakcie z niezależnymi mediami. Taka inwestycja zwróci się
z dużą nawiązką i istotnie zwiększy nasze
szanse na sprawiedliwe traktowanie.
Marek Derkacz

Poznać tajemnicę 5 genów
W czwartek 30 kwietnia br. szpital im. Jan Bożego odebrał darowiznę
– 100 testów do badania genetycznych
uwarunkowań odpowiedzialnych za podatność na zakażenie wirusem SARS‑CoV2.
Testy zostały podarowane przez Centrum Badań DNA z Poznania, w którym
je opracowano. – Szpital Jana Bożego został przez poznański ośrodek wybrany jako jedyny szpital w Polsce, ale
zdecydowano, że podzielimy się testami ze szpitalem w Puławach – poinformował Bartosz Jencz, rzecznik szpitala Jana Bożego. Dzięki temu do puławskiego szpitala trafi 50 testów.
Test, który pozwala sprawdzić uwarunkowania genetyczne odpowiadające za podatność na zakażenie koronawirusem zostanie udostępniony
przede wszystkim osobom z personelu medycznego, który ma bezpośrednią styczność z pacjentami z Covid‑19.
Dodatkowo test pozwala przewidzieć

sam przebieg Covid‑19 – określić, czy
dana osoba przejdzie chorobę łagodnie czy ciężko.
– Po otrzymaniu wyników testu będzie można w ten sposób chronić osoby
bardziej podatne na zakażenie i przesuwać je na inne, bezpieczniejsze dla nich
stanowiska pracy tak, aby nie trafiały na
pierwszą linię frontu – zaznacza Jencz.
Próbki do badań – wymaz z wewnętrznej strony policzka – zostaną
przesłane do laboratorium Centrum Badań DNA w Poznaniu. Wynik będzie dostępny po 24 godzinach.
Mechanizm działania testu polega na
wykryciu „uszkodzeń” w 5 genach odpowiedzialnych za zachorowanie na Covid‑19. Im więcej każdy z tych genów
ma uszkodzeń, tym większa podatność
konkretnej osoby na zakażenie i cięższy przebieg samej choroby. Zaledwie
20 proc. populacji ma geny nieuszkodzone i te osoby nie zachorują.
aa

pełna wersja artykułu na stronie
www.medicus.lublin.pl
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Zadbajmy o nasz umysł

• Czy i na ile sytuacja lekarzy w tym
czasie jest szczególna?
– Sytuacja lekarzy jest o tyle szczególna, że część z nich jest bezpośrednio zaangażowana w kontakt z osobami zakażonymi a część, która nawet nie jest bezpośrednio zaangażowana, to jednak ma świadomość, że w każdej chwili może taka konieczność zaistnieć. To podnosi poziom
stresu, nawet jeśli, tak jak wspomniałem,

czynniku: w środowisku medycznym,
zwłaszcza wśród lekarzy nie istnieje coś
takiego jak przyznanie się do tego, że mogę sobie z czymś nie radzić – stwierdzenie „nie radzę sobie” nie istnieje. To ma
swoje plusy, ponieważ lekarz w sytuacji
trudnej wie, że musi sobie poradzić i nie
ma innego wyjścia. Ale patrząc na to pod
kątem psychologicznym taka postawa
stwarza bardzo silną presję wewnętrzną.
Może to prowadzić do sytuacji, w której
doświadczając poważnych trudności, czy
nawet bezradności, nie przyznając się do
tego, szkodzimy przede wszystkim sobie, a nierzadko również innym. To może z kolei wpływać negatywnie na naszą
kondycję psychiczną (wyczerpanie, wypalenie, stany depresyjne).

nie jest on w pełni uświadamiany. Poza
tym system ochrony zdrowia jest u nas
od dawna mało wydolny i braki kadrowe oraz sprzętowe dają się mocno we
znaki lekarzom, więc mają oni jak mało
kto świadomość tego, co może ich (i nas)
czekać, jeśli pandemia przybierze na sile.
Kolejny bardzo ważny czynnik, to spory
poziom zmęczenia i wyczerpania wśród
personelu medycznego, który obserwuję
już od kilku lat. Jeśli do tego dodać niewystarczający poziom wsparcia psychologicznego personelu medycznego ze
względu na utrzymywanie siebie w ciągłej gotowości, doświadczany stres, nierzadko bardzo trudne emocjonalnie sytuacje, jak w przypadku zgonów pacjentów oraz ciągle jeszcze stosunkowo słabą
znajomość praktycznych sposobów zarządzania własnym stresem, dbaniem o swoją kondycję energetyczną i psychiczną
(prawidłowe sposoby odreagowania napięcia i właściwą regenerację organizmu),
to mamy pełen obraz tej szczególnie trudnej dla lekarzy sytuacji. Warto również
wspomnieć o jeszcze jednym ważnym

• Z jednej strony obserwujemy „oklaski na balkonach”, słowa uznania, z drugiej pojawiają się doniesienia o przejawach agresji i hejcie w stosunku do pracowników ochrony zdrowia. Z czego to
wynika?
– Z dwóch powodów: pierwszy, o którym powiedziałem już wcześniej, to silny strach, lęk przed zagrożeniem (nawet życia), który uruchamia bardzo silne
i ewolucyjnie automatyczne reakcje regresywne (walka‑ucieczka). Świadomy
mózg przestaje funkcjonować normalnie
– przejmuje nad nami kontrolę nasz stary mózg i nasze procesy myślowe zostają mocno temu podporządkowane. Nasz
mózg emocjonalny funkcjonuje w trybie
spolaryzowanym, czyli np. „swój‑obcy”,
„zagrożenie‑bezpieczeństwo”, itd. Kiedy
odczuwamy zagrożenie, właśnie tego typu reakcje dochodzą do głosu i zaczynamy postrzegać otoczenie w spolaryzowany, czarno‑biały sposób. Jednak nie zwalnia to nas od przekraczania tych ewolucyjnie pierwotnych odruchów. Nie jest moją intencją tłumaczenie tych wyjątkowo

z Krzysztofem Kalutą,
psychoterapeutą, kierownikiem Centrum Profilaktyki Stresu
i Wypalenia Zawodowego przy Instytucie Zarządzania w Ochronie
Zdrowia w Uczelni Łazarskiego w Warszawie,
rozmawia Monika Bojarska‑Łoś
• Od wielu tygodni żyjemy w nieco innej rzeczywistości, spowodowanej pandemią koronawirusa. Czego z punktu widzenia psychologicznego obawiamy się
w związku z tym?
– Sytuacja tego typu uruchamia u nas
ewolucyjnie naturalną reakcję naszego „starego mózgu” (pień mózgu oraz
układ limbiczny z ciałem migdałowatym, odpowiedzialnym za detekcje zagrożenia i emocje). Na zagrożenie reagujemy mobilizacją, stresem, gotowością do walki lub ucieczki. Jednak ta sytuacja jest trudniejsza niż np. wtedy, kiedy zaatakuje nas niedźwiedź, ponieważ
tutaj tego realnego wroga nie widać. Jest
też dużo niewiadomych – np. kiedy to się
skończy, jakie jest realne zagrożenie, jakie będą tego skutki itp. To powoduje, że
odczuwamy nie konkretny strach przed
konkretnym agresorem, ale lęk, napięcie
i to powoduje, że uruchamiają się w naszej głowie liczne myśli, narracje, jako
próby poradzenia sobie z tą sytuacją. Nie
możemy zareagować realną reakcją walki
‑ucieczki. Ta reakcja zostaje w nas niejako zatrzymana, wręcz zamrożona. Część
z nas reaguje bardziej w stronę eskalacji
lęku i wyolbrzymia lub tworzy w głowie
różne scenariusze, sytuacje, które mogą nas spotkać, szuka uspokojenia, np.
w nadmiarowym stosowaniu się do zasad, nakazów, zakazów, reguł profilaktyki. Druga kategoria zachowań, to zachowania bagatelizujące, zaprzeczające, że w ogóle jest jakiekolwiek zagrożenie, wyparcie tegoż zagrożenia – może
też pojawiać się brak zgody, bunt przeciwko tej sytuacji. Obydwa rodzaje reagowania są regresywne i mało praktyczne w realnym radzeniu sobie z tego typu
sytuacją. Wszystko to dlatego ponieważ
czujemy realne zagrożenie – nasze zdrowie a nawet życie jest zagrożone. Boimy
się o siebie, ale także o naszych bliskich.
Wielu z nas na co dzień momentami zapomina lub nie myśli o tej sytuacji, jako
o realnym zagrożeniu i nie doświadcza
bezpośrednio lęku, strachu, bo musimy
jakoś funkcjonować. Ale nie oznacza to,
że w ogóle tego napięcia w nas nie ma
– ten stan mobilizacji jest w nas obecny
cały czas, gdzieś „z tyłu głowy”, niejako w tle, stan który może odpalić w jakimś trudnym dla nas momencie w postaci trudnych emocji.
12
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i ciało
obrzydliwych zachowań, lecz pokazanie
konkretnego mechanizmu. Mamy w naszym mózgu ośrodki wyższe, potrafimy
być świadomi, mamy wolną wolę i możemy, choć to niełatwe, kontrolować te
regresywne i pierwotne ewolucyjnie reakcje i decydować o naszym zachowaniu. Poza tym niektórzy reagują wręcz
przeciwnie – empatią, chęcią i gotowością pomocy, wsparcia. No i jest też drugi powód tych negatywnych reakcji ludzi: na pewno bardzo silny wpływ na tego typu negatywne zachowania wobec
personelu medycznego ma panujący klimat podziału w społeczeństwie, promowania nietolerancji, szukania wroga, itd.
czyli odwołujące się właśnie do naszego
„gadziego” mózgu ideologie, czy hasła
głoszone przez część polityków. Jak widać to działa, choć czasami wymyka się
spod kontroli…

– 10‑15 sekund – na świadomy pogłębiony oddech z intencją zatrzymania się na
chwilę. Jeśli zrobisz stop i wykonasz jeden, dwa, góra trzy świadome pogłębione oddechy i zrobisz to kilka razy w ciągu
dnia, i będziesz to robił kilka razy w tygodniu (a może codziennie), to będziesz
miał wspaniały trening umiejętności zatrzymania, świadomego oddechu i kontaktu ze sobą. Oddech, zwłaszcza przeponowy, jest naszym łącznikiem z ciałem
i odgrywa bardzo ważną rolę w uruchamianiu części przywspółczulnej autonomicznego układu nerwowego – uruchamia tryb odprężenia (zwłaszcza wydłużony, spokojny wydech po nieco pogłębionym wdechu). Zatrzymanie się, krótka przerwa (nawet kilkunastosekundowa), stosowana regularnie jest czymś niezbędnym dla naszego normalnego funkcjonowania psychicznego.

• Czy w trosce o higienę psychiczną
powinniśmy mieć dystans do otaczającego nas ze wszystkich stron szumu medialnego?
– Tak, bądźmy świadomi naszych emocji, strachu, lęku, złości, frustracji, ale nie
poddawajmy się im. Opieranie się na faktach, na tym, co mówią eksperci, konkretne badania, własna analiza i wyciąganie
wniosków, czyli procesy świadome, myślowe są w tym bardzo pomocne. Jednak
śledzenie non stop na przeglądarce naszego smartfona, czy na tablecie wszelkich nowych informacji na temat pandemii może prowadzić do eskalacji naszych emocji. Nie chodzi też o to, aby
w ogóle nie słuchać radia, czy nie czytać informacji.

• Czy obecna sytuacja spowoduje
zmiany w naszej świadomości, a co za
tym idzie życiu społecznym, po zakończeniu pandemii?
– Z pewnością tak. Już mamy zmiany, które są dla nas odczuwalne – dla
dużej części ludzi izolacja, przebywanie
w domu, dużo więcej czasu spędzanego
przed komputerem, praca on‑line w niespotykanych do tej pory ilościach daje
się nam mocno we znaki – duże przeciążenie struktur poznawczych naszego mózgu, brak ruchu, itp. Z mojego punktu widzenia to, co na pewno mocno nas dotyka i odciśnie na nas piętno, to nie tylko
zmiany w naszym funkcjonowaniu, zmiany ekonomiczne (choć te z pewnością
wpłyną również na poziom naszej kondycji psychicznej), ale właśnie ten długotrwały rodzaj napięcia, lęku, niepokoju, ograniczeń, nakazów, zakazów, ilość
wykonywanych czynności, których dotąd
nie musieliśmy wykonywać, brak pewności, co będzie w najbliższej przyszłości,
deficyt informacji i wiedzy, co dalej będzie, itd. To wszystko powoduje w nas
sporo napięcia, generuje dużo emocji negatywnych. Z drugiej strony to również
wzbudza w nas sporo emocji i zachowań
pozytywnych, altruistycznych – empatii, współczucia, chęci i gotowości niesienia pomocy innym. Jest dużo niewiadomych, ale jedno jest pewne, że ta sytuacja odciśnie piętno na nas, na naszej
psychice. Czy w konsekwencji będzie to
bardziej pozytywne, czy bardziej negatywne – zobaczymy. Bądźmy jednak dobrej myśli i pamiętajmy, że my wszyscy
mamy zdolność refleksji i myślenia, podejmowania decyzji, korzystania z naszego świadomego mózgu i kreowania naszych zachowań.

• W jaki sposób można teraz zadbać
o swoją kondycję psychiczną?
– Zadbajmy o nasz umysł i ciało – zróbmy sobie przerwę na krótki ale szybki spacer albo trucht, zróbmy kilka ćwiczeń ruchowych, rozciągających napięcia w ciele, zróbmy ćwiczenia świadomego i pogłębionego oddechu, czyli kierujmy uwagę do ciała, bo tam jest nasze prawdziwe
schronienie i ukojenie. Zadbajmy o proste
rozładowanie napięcia – krótki ale intensywny ruch, najlepiej na powietrzu. A jeśli w pomieszczeniu, w budynku, to przebieżka po schodach, skakanka (tak, dokładnie), itp. Tylko przez ruch i wysiłek
fizyczny możemy rozładować nasze nagromadzone napięcie. To proces czysto fizjologiczny. A jeśli dodamy do tego świadomy oddech, konkretne techniki relaksacji, medytacji (np. mindfulness), to mamy
szanse jakoś przetrwać w dobrej kondycji
to całe zamieszanie. Polecam zwłaszcza
bardzo proste ćwiczenie: krótkie przerwy
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Psychologowie
dla Społeczeństwa
– nocna, bezpłatna
pomoc psychologiczna
dla medyków

Społeczna inicjatywa Psychologowie
dla Społeczeństwa postanowiła wes‑
przeć wszystkie osoby pracujące w szpita‑
lach i ratownictwie medycznym. Urucho‑
miono linię nocnej pomocy psychologicz‑
nej, z której anonimowo i bezpłatnie mo‑
gą korzystać wszyscy przedstawiciele za‑
wodów medycznych z całej Polski.
Z pomocy – skierowanej wyłącznie do personelu medycznego – można korzystać w godz. 23.00-6.00 rano
pod numerem: 22 266 28 72
Psychologowie dla Społeczeństwa po‑
wstali z potrzeby serca i niesienia pomocy
na początku pandemii. Zaczynali w nie‑
wielkiej grupie, która spontanicznie ze‑
brała się w Internecie. Dziś porad online
udziela już ponad 250 specjalistów, a li‑
sta problemów z jakimi zgłaszają się Pola‑
cy, rośnie. Porady PDS polecają oficjalnie
Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Rzecz‑
nik Praw Pacjenta.
Można też korzystać z pomocy dzien‑
nej. Kontakty do ponad 250 specjalistów
znajdują się na stronie www.psychologo‑
wie‑dla‑spoleczenstwa.pl
aa

Pomoc w kryzysie
Pod takim hasłem pracownicy I Kli‑
niki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej
Interwencji Samodzielnego Publiczne‑
go Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersyte‑
tu Medycznego w Lublinie zorganizowa‑
li wsparcie psychiczne w kryzysie emo‑
cjonalnym związanym z pandemią Co‑
vid‑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
aa
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Lekarski kalejdoskop

Zdalnie ciepło ciała badają
Od kwietnia w szpitalu w Białej Podlaskiej działa zdalny
pomiar temperatury. Za pomocą kamery termowizyjnej i specjalistycznego systemu dokonywany jest pomiar ciepłoty ciała u osób wchodzących na teren placówki. Na uwagę zasługuje fakt, iż system został opracowany przez pracowników Działu Informatyki szpitala. – Konieczny był zakup kamery, zaś pomysł i koncepcja pomiaru oraz wdrożenie systemu to zasługa
naszych pracowników – podkreśla Magdalena Us, rzeczniczka bialskiego szpitala.

Po kwarantannie – badanie
Pierwsi pacjenci przebywający na kwarantannie od 11 maja
mogą wykonywać bezpłatne testy na koronawirusa w punktach
pobrań. W województwie mamy 10 takich miejsc. Narodowy
Fundusz Zdrowia zapłaci szpitalom za każdy pobrany wymaz
21 zł. Dodatkowo sfinansuje każdy dzień gotowości punktu pobrań w wysokości 300 zł.
Punkty pozostają w gotowości we wszystkie dni tygodnia nie mniej niż dwie godziny dziennie. Punkty zorganizowane przez szpitale znajdują się w Lublinie, Puławach, Łukowie, Tomaszowie Lubelskim, Biłgoraju, Hrubieszowie, Kraśniku, Włodawie, Białej Podlaskiej
i Chełmie. Za stronę organizacyjną punktów pobrań odpowiadają placówki medyczne. W większości są to punkty stacjonarne. W Puławach, Łukowie i Chełmie pobieranie wymazów odbywa się w namiocie.
Każda osoba przebywająca w kwarantannie, w 11 dniu jej odbywania, otrzymuje SMS, który informuje o możliwości zgłoszenia się do punktu pobrań celem wykonania badania w kierunku COVID‑19. Badanie jest zalecane, ale jest dobrowolne – informuje Małgorzata Bartoszek, rzecznik prasowy lubelskiego OW NFZ.
Osoba ta w 12 dniu kwarantanny ma udać się własnym samochodem do wybranego przez siebie punktu. Dodatkowe informacje: https://pacjent.gov.pl/punkty‑pobran

Teraz pokieruje szpitalem
Piotr Matej od 19 maja pełni obowiązki dyrektora szpitala
wojewódzkiego przy al. Kraśnickiej i będzie je sprawował do
czasu powołania nowego szefa tej placówki, co powinno nastąpić w ciągu trzech najbliższych miesięcy.
Matej dotychczas był dyrektorem Departamentu Zdrowia
i Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie,
wcześniej był m.in. burmistrzem Szczebrzeszyna przez dwie kadencje oraz dyrektorem SP ZOZ w Krasnymstawie.

Lekomat wyda maseczkę
Przy al. Tysiąclecia w Lublinie stanął pierwszy w mieście lekomat. Można w nim kupić nie tylko ogólnie dostępne produkty
jak np. witaminy, leki na chorobę lokomocyjną, środki opatrunkowe ale też maseczki, rękawiczki i środki dezynfekujące.

Tablety dla chorych
W związku z zakazem odwiedzin i obecną sytuacją epidemiczną szpital w Białej Podlaskiej zdecydował się na nietypowe działanie – mające na celu lepszą komunikację pacjentów
z rodzinami – zakupiono tablety na oddziały szpitalne, w celu
możliwości realizacji połączeń za pomocą aplikacji i komunikatorów. Tablety będą również służyły do prowadzenia teleporad i wideokonferencji.
Spis numerów oddziałów: www.szpitalbp.pl
14
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Light the sky dla lekarzy

Grand Press Photo dla Lublina!

Lublin uczestniczył w ogólnopolskiej akcji „Light the sky”,
która była zrealizowana przez środowisko branży estradowej.
Technicy sceny chcieli pokazać solidarność i podziękować
wszystkim, którzy w czasie pandemii koronawirusa ratują życie ludzkie: lekarzom, ratownikom, pielęgniarkom.
Z tej okazji na fasadzie budynku lubelskiego Centrum Spotkania Kultur o 21.30 pokazano 15‑minutową prezentację świetlną. Pokaz był także okazją do zwrócenia uwagi na trudną sytuację ludzi sceny – także obsługi technicznej – związaną z zamknięciem instytucji kulturalnych.
Akcja odbyła się na wzór wcześniejszych, które odbyły się
w Holandii, Belgii czy na Węgrzech.

Jacek Szydłowski, dziennikarz i fotoreporter „Dziennika
Wschodniego”, jest tegorocznym laureatem konkursu Grand
Press Photo. Jego zdjęcie zdobyło I miejsce w kategorii „Zdjęcia pojedyncze – wydarzenia” za fotografie pielęgniarki z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie podczas dyżuru w specjalnym namiocie do segregacji pacjentów podczas pandemii koronawirusa.
W tym roku do konkursu zgłoszono rekordową liczbę
5273 zdjęć. Jury XVI edycji Grand Press Photo do finału nominowało 42 zdjęcia pojedyncze, 15 fotoreportaży i cztery projekty dokumentalne.

Sprawna poczta szpitalna
W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej działa poczta szpitalna. To forma pomocy umożliwiająca przekazywanie przez np. rodzinę paczek swoim bliskim, będącym na leczeniu w szpitalu, w którym w związku z panującą epidemią nie ma odwiedzin. Paczki można składać w szatni
w budynku głównym szpitala (wejście od ul. Jana II Kazimierza). Paczki podlegają dezynfekcji zanim trafią na oddziały.

Szukali wirusa
Mobilny Punkt Pobrań uruchomiono przed Szpitalem Klinicznym nr 4 w Lublinie. Na placu przed przychodnią przyszpitalną 24 kwietnia rozpoczęły się w nim badania personelu szpitala na obecność wirusa SARS CoV‑2. To wynik akcji
organizowanej przez Fundację TVN we współpracy z Amazonem oraz siecią laboratoriów ALAB. Testami zostało objętych
200 pracowników SPSK nr 4 w Lublinie – wśród nich lekarze,
pielęgniarki, jak również personel pomocniczy. SPSK nr 4 przy
ul. Jaczewskiego w Lublinie jest jednym z 20 szpitali w Polsce objętych tą akcją.

Na stadionie – bezpłatne testy
Na parkingu na terenie stadionu miejskiego Arena Lublin,
4 maja stanął namiot, w którym każdy może zrobić test na obecność koronawirusa. Pracownicy służby zdrowia mogą przebadać się za darmo.
To akcja, którą prowadzi ośrodek medyczny Diagnostyka, którego prezes zarządu prof. Jakub Swadźba podkreśla, że
w walce z pandemią prawdziwym wyzwaniem jest ograniczony dostęp do testów dla personelu medycznego poza szpitalami, co może skutkować dalszym rozprzestrzenianiem się epidemii. Próbki są pobierane metodą RT‑PCR. Używa się testów
wielogenowych, z certyfikatem CE‑IVD, zgodnych z rekomendacjami WHO, tych samych, jakie wykonywane są dla szpitali zakaźnych i szpitali jednoimiennych.
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Lekarze z pasją

Bez muzyki życie nie ma smaku
z Agnieszką i Dariuszem Wawrzoszek,
lekarzami melomanami, wielbicielami muzyki poważnej,
rozmawia Anna Augustowska
• Najpierw była muzyka, czy miłość?
Dariusz Wawrzoszek: Zdecydowanie miłość do muzyki była pierwsza, bo
w naszym wypadku oboje już w dzieciństwie pokochaliśmy muzykę. Miałem góra
10 lat, kiedy przypadkowo w czasie wizyty u kuzynów wysłuchałem słynnego koncertu fortepianowego b‑moll op. 23 Piotra Czajkowskiego i… zachwyciłem się!
Kuzyni mieli adapter Bambino i płyty
z muzyką poważną. To było coś
wspaniałego! Od tamtej chwili
nie przestałem żyć muzyką – tak
jest do dziś!
Agnieszka Wawrzoszek: Mój
Tata miał wspaniały głos – był
tenorem, nie tylko śpiewał, ale
też grał ze słuchu, a Mama jako wielbicielka operetek słuchała najsłynniejszych wykonań niemal codziennie. Wychowywałam
się w domu pełnym muzyki, rodzice też zabierali mnie na koncerty i spektakle do opery. Często jeździliśmy do Warszawy. Pamiętam, że pierwszą operą, jaką
zobaczyłam w Teatrze Wielkim
była „Halka” Stanisława Moniuszki.
• Jednak nikt z Państwa nie
wybrał edukacji muzycznej?
D.W.: Mimo mojej pasji i naprawdę głębokiej potrzeby obcowania z najwspanialszą ze sztuk
– nie miałem takiej możliwości. W Lubaczowie, skąd pochodzę, nie było szkoły
muzycznej. I tak byłem szczęściarzem, bo
przez kilka lat brałem lekcje gry na pianinie (w domu był stary, piękny instrument),
ale na tym się skończyło. Chociaż została mi umiejętność czytania nut, co bardzo się przydaje. Po maturze w lubaczowskim ogólniaku (klasa matematyczno‑fizyczna) wybrałem studia medyczne, ale
muszę dodać, że gdybym mógł ponownie
wybierać zawód, to dzisiaj zdecydowałbym się na studia muzyczne. Moim marzeniem była praca w zespole orkiestry
filharmonicznej.
A.W.: Chyba nie myślałam o zawodzie muzyka, w liceum marzyłam o polonistyce i dziennikarstwie. Moje muzyczne działania były skromne – śpiewałam w szkolnym chórze i z koleżankami
16

w zespole typu „Filipinki” – nazywałyśmy się chyba „Siódemki”. Po maturze w III LO im. Unii Lubelskiej (klasa ogólna – dodam, że co miesiąc obowiązkowo chodziliśmy razem na koncerty do filharmonii) także wybrałam studia
na wydziale lekarskim. Być może na tę
decyzję miał wpływ mojej Mamy, która
była lekarzem i pracowała jeszcze wiele
lat po przejściu na emeryturę, tak bardzo

kochała ten zawód. To się udziela i ja też
już od 40 lat nieprzerwanie pracuję i to
w tym samym miejscu, czyli na oddziale chorób wewnętrznych w Szpitalu Neuropsychiatrycznym!
• Czyli spotkanie dwojga medyków
kochających muzykę zdarzyło się na
uczelni?
A.W.: Na piątym roku, a było to
w 1979 roku, poszliśmy razem na koncert wirtuoza fortepianu Światosława
Richtera! Oczywiście do lubelskiej filharmonii, która mieściła się w pięknej
sali w budynku Teatru im. Osterwy (wejście od ul. Kapucyńskiej). Mój przyszły
mąż – wtedy jako kolega – zaprosił mnie
na to wyjście trochę z zaskoczenia, bo
poza sporadycznymi spotkaniami w zasadzie się nie znaliśmy. Najpierw była
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przyjaźń, a po koncercie w filharmonii
dopiero uczucie.
D.W.: I już wkrótce, bo 10 stycznia
1981 roku, wzięliśmy ślub. Było niezwykle, bo w kościele KUL‑owskim, w którym ślubu udzielił nam sam ks. prof. Tadeusz Styczeń, towarzyszyły nam aż dwa
chóry: męski chór „Echo” i chór Akademii Medycznej, w którym śpiewałem od
pierwszego roku studiów.
• I dopiero się zaczęło! Rozumiem, że
stworzyliście Państwo dom bardzo muzyczny. Słuchacie tego samego?
A.W.: Ja przede wszystkim kocham
muzykę operową i operetkową, ale to nie
znaczy, że tylko do niej
się ograniczam. Z równą
przyjemnością słucham
muzyki symfonicznej, ale
od klasycyzmu do muzyki współczesnej. Mąż kocha muzykę dawną (chorał gregoriański, renesans). To oczywiście nas
nie dzieli – raczej dajemy
sobie wolną rękę, jak ktoś
z nas chce jechać sam na
ukochany koncert, to nie
robimy z tego problemu.
Zdecydowanie jednak słuchamy muzyki razem.
D.W.: To prawda. Mamy nawet roczny grafik
festiwali i koncertów, których chcemy wysłuchać
i według którego, co tu
kryć, żyjemy od początku
naszego małżeństwa. Dlatego teraz z powodu epidemii tak bardzo ubolewamy, że muzyki słuchanej na żywo – po
prostu nie ma. Nawet nasz lekarski chór
„Continuum”, w którym śpiewam (tenor)
musiał zawiesić swoją działalność…
• Takie wyjazdy, próby chóru i chodzenie na koncerty, chyba trudno pogodzić z pracą zawodową?
D.W.: Nam się to zawsze udawało, nawet jak wychowywaliśmy dzieci. Oczywiście na pewno pomaga nam
to, że oboje kochamy muzykę i jest dla
nas tak bardzo ważna. Ja zrobiłem specjalizację z okulistyki – zresztą uważam
się za ucznia prof. Tadeusza Krwawicza
(pięć lat pracowałem na oddziale okulistyki w Lubartowie, gdzie prof. Krwawicz przeprowadzał operacje), a później
zrobiłem drugą specjalizację – z medycyny nuklearnej – i pracowałem najpierw
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Dzień z pracy lekarza POZ

Piątek
w Zakładzie Medycyny Nuklearnej AM,
a następnie prowadziłem Zakład Medycyny Nuklearnej w dawnym Szpitalu Kolejowym. Chcę podkreślić, że zawsze mogłem liczyć na moją żonę i bardzo się starałem, abyśmy dzielili wszystkie obowiązki po równo, aby potem razem cieszyć się muzyką.
A.W.: Tak było i jest nadal. Możemy
mieć inne ukochane gatunki muzyczne,
ale zawsze pomagamy sobie w organizowaniu wyjść związanych z muzyką.
• Proszę więc zaproponować ‑ przynajmniej kilka takich „wypadów” – bo
miejmy nadzieję, że po epidemii świat
muzyki znowu stanie otworem.
D.W.: Spróbujemy, chociaż to nie takie łatwe, w muzyce dzieje się naprawdę
bardzo, bardzo dużo, co przysparza kłopotu z wyborem. Bardzo lubimy i od 15 lat
uczestniczymy w Festiwalu Chopinowskim w Dusznikach Zdroju – najstarszym
na świecie nieprzerwanie działającym festiwalu pianistycznym i zarazem najstarszym polskim festiwalu muzycznym; mój
ukochany festiwal, w którym staram się
zawsze uczestniczyć to festiwale muzyki
dawnej „Pieśń Naszych Korzeni” w Jarosławiu, festiwal im. Kromera w Bieczu,
„Muzyka w Raju” w Paradyżu (woj. lubuskie). Jesteśmy wiernymi słuchaczami
festiwalu „Chopin i jego Europa” (Warszawa) i Festiwalu Beethovenowskiego
w Krakowie. Kochamy też fantastyczną
salę koncertową NOSPR w Katowicach.
Bardzo ciekawy program oferują festiwale muzyczne w Orońsku (polskie centrum
rzeźby) oraz w Wąchocku.
A.W.: Ja dodam festiwal operetkowy
w Ciechocinku; koncerty operowe w ramach Opera Rara (Kraków), nasze ukochane koncerty Warszawskiej Opery Kameralnej (to jedyne miejsce na świecie,
gdzie w ciągu jednego sezonu wykonuje się wszystkie opery Mozarta!); a także
nałęczowskie Bell Canto (śpiew) i nałęczowskie warsztaty pianistyczne, prowadzone przez prof. Brzozowskiego; a także słuchane w Teatrze Starym w Lublinie
transmisje na żywo wielkich oper z Metropolitan Opera z Nowego Jorku.
• A co z lżejszą muzyką? Domyślam
się, że rap, hip‑hop czy disco‑polo to nie
są Państwa klimaty?
A.W. i D.W.: Oj nie!!! Ale chętnie byśmy czasem posłuchali dobrej polskiej
piosenki np. w wykonaniu Zbigniewa Wodeckiego czy Ireny Jarockiej. Jedno jest
pewne – muzyka jest niezbędna!

Kończy się kolejny tydzień walki
z zarazą. Wszyscy zmęczeni, znękani, atmosfera jak na wojnie. My mamy dość, pacjenci mają dość. Teleporady w teorii wyglądają dobrze, gorzej
w praktyce.
Przyszła do mnie koleżanka z pytaniem, czy może wypisać zwolnienie pacjentowi, który twierdzi, że ma biegunkę od kilku godzin i nie może pójść do
pracy. Pytam się jej, co by zrobiła, jakby
przyszedł do przychodni, jakby sprawdziła czy mówi prawdę. Pośmiałyśmy
się obie i napisała zwolnienie. Odebrałam telefon od pracodawcy, który nakrzyczał na mnie, że wypisałam zwolnienie jego pracownikowi na „katar” już
drugi raz w tym miesiącu. Nie wiem
skąd wiedział na co, bo pracodawca
nie ma takiej informacji. Próbowałam
z nim rozmawiać, mówiłam o RODO
i innych ograniczeniach w udzielaniu
informacji o danych wrażliwych. Ale
krzyczał sobie dalej, łącznie ze straszeniem sądem o zwrot poniesionych
na zasiłek chorobowy wydatków. Trochę go rozumiem, wykrzyczał, że prowadzi szkołę językową i nie ma kto prowadzić lekcji on‑line a utrzymanie firmy
kosztuje. Chciałam mu powiedzieć, że
to nie ja jestem jego pracownikiem, ale
nie dał mi dojść do głosu.
Są też całkiem śmieszne sytuacje,
wczoraj rano po przyjściu do przychodni
poczułam mocny zapach bimbru, z dużą
podejrzliwością popatrzyłam na swoich
współpracowników. Okazało się, że nie
tylko ja wykazałam się podejrzliwością,
koleżanki też. Winnym okazał się płyn
dezynfekcyjny, który śmierdział paskudnym bimbrem. Zmieniliśmy butelki
i odstawiliśmy go na „czarną godzinę”.
Ogromnym problemem są telefony od
pacjentów proszących o zaświadczenie,
że nie mogą nosić maseczek. Tak przyzwyczailiśmy ludzi (szczególnie różnego rodzaju urzędy) do różnego rodzaju
zaświadczeń, że trudno jest wytłumaczyć brak możliwości zwolnienia na
podstawie zaświadczenia. Rozporządzenie mówi, kto nie musi nosić maseczek
jak np. dzieci do 4 roku życia, ale nic
o zaświadczeniach nie wspomina. Mimo informatyzacji, e‑recept, e‑zwolnień,
kwit z pieczątką jest dalej nie do zastąpienia. Pewna dyrektor żłobka też się
uaktywniła i wymaga od rodziców zaświadczeń, że dziecko jest zdrowe i nie
ma koronawirusa. Jak mam to określić
na podstawie badania lekarskiego? Tego
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nie wie nikt. Profilaktycznych testów
dzieciom przecież nikt nie robi.
Zaczynamy szczepić dzieci, szczególnie maluchy, urodzone tuż przed
lub już w czasie epidemii, zamieszanie
z tym ogromne. Niektórzy rodzice rozumieją sytuację, przychodzą pojedynczo (a nie całą rodziną jak dotychczas),
akceptują krótkie badanie i odpowiedzi na ewentualne pytania przez telefon.
Ale są i tacy, którzy pytają, czy dostaną do wglądu testy wszystkich pracowników przychodni, że są zdrowi. Oczywiście takowych nie posiadamy, więc
nie szczepimy.

Najbardziej stresujące są telefony
do seniorów. Izolacja w wielu wypadkach ludzi samotnych to straszna sprawa. Mają świadomość konieczności takiego postępowania, ale prawie razem
płaczemy w trakcie rozmowy. Pytamy
o leki, czy się nie skończyły, o zakupy – czy ma kto zrobić, o samopoczucie. Tęsknota za normalnością dominuje w tych rozmowach. Pytanie jest czy
jeszcze kiedykolwiek będzie normalnie,
tzn. tak jak przed pandemią. Mam wrażenie, że taka normalność już nie wróci. Ceny odzieży ochronnej poszybowały w górę i nie chcą spadać, przyjęcie
jednego pacjenta to cena ok. 20 złotych
na ubranie jednej osoby, a jak szczepienie to jest lekarz i pielęgniarka. Czy damy radę to wytrzymać ? Zobaczymy, co
przyniesie przyszłość. Na pewno doceniamy to, co mieliśmy wcześniej, kontakt z pacjentem, jego rodziną bez poczucia strachu z jednej lub drugiej strony. Cieszę się, że mamy e‑recepty i e
‑zwolnienia i nie wyobrażam sobie, co
by było bez tego, jak byśmy pracowali.
Czas kończyć TEN RAPORT Z CZASÓW ZARAZY i odpocząć.
Wioletta Szafrańska‑Kocuń
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Lekarzu, co Ty na to

Dziecięca lektura, od której się można
Z piersi Zdzisia wydarł się
bolesny jęk… Ustami zaczęły się
toczyć drobne kropelki krwi…
Po chwili usta jego otwarły się
szeroko… Z kawałkami skrzepłej krwi wyszedł z ust chorego jakiś dziwoląg, podobny do
pająka o kilkunastu ssawkach,
zakończonych ostrym ryjkiem,
jak u pijawki… I tak pojawia
się Zarazek. Tytułowy bohater
bajeczki dla dzieci!
Szata graficzna „Bajki
o Zarazku” znacząco odbiega
od współczesnych publikacji
dla najmłodszych. Bura okładka
i szary papier nie zainteresowałyby dziś nikogo. Ale książeczka
wydana w 1928 roku przez łódzką oficynę, chyba by wytrzymała porównanie z wydawnictwami dla naszych dzieci i wnuków pod względem edukacyjnym. Skromna pozycja, ukazała się jako 9 tom cyklu „Moja
Bibljoteczka”, była pewnie próbą ratowania fatalnego stanu higienicznego w przedwojennej
Polsce. Możliwe, że ktoś ją dostał na Dzień Dziecka?

20. ubiegłego wieku stwierdzić, że
tłumaczenie tekstów, wzory wypracowań, streszczenia podręczników i broszurki z rozwiązaniami
zadań dla młodzieży szkolnej to nie
wszystko. Że są jeszcze młodsi czytelnicy. Tak powstała seria „Moja
Bibljoteczka”, w której do wybuchu
wojny ukazywały się teksty o zacięciu dydaktycznym. Dziś może byśmy powiedzieli popularnonaukowe. Higieniczno‑medyczna historyjka o dziewczynce rozmawiającej z Zarazkiem jest jednym z nich.
W serii była np. opowieść o kropli
wody, czy o pieniądzu. Większość
miała niemal identyczną okładkę,
zaledwie kilka czarno‑białych ilustracji w środku.
Do dziś są do odszukania w bibliotekach ale też antykwariatach
i na aukcjach internetowych. W cenach mniej niż skromnych.

Żerujemy w kanalikach

Wyszedł z ust chorego
Zabieg dydaktyczny autorki jest bardzo prosty. Czytelnik,
dzięki rozmowie, jaką prowadzi główna bohaterka Zosia z tytułowym Zarazkiem, poznaje jego działanie i życie. Dowiaduje
się, w jaki banalny sposób Zarazek może się dostać do ludzkiego organizmu i jak różne zwierzęta pomagają mu w podróżowaniu po świecie.
Bohaterkę poznajemy, gdy czuwa nad bardzo chorym młodszym braciszkiem. Chłopczyk gorączkuje, bardzo kaszle, pluje
krwią. Od dłuższego czasu, ku zmartwieniu mamy i siostry leży w łóżku. Jak na bajkowe reguły przystało z wybiciem północy z kawałkami skrzepłej krwi wyszedł z ust chorego jakiś
dziwoląg…
Jeśli ktoś się wzdrygnął i nie wierzy, że to lektura dla nieletnich uprzedzamy – to dopiero początek. Przedwojenna bajeczka serwuje czytelnikowi nagłe zwroty akcji, a ilość nieboszczyków jest godna dobrego kryminału. No, ale w końcu opowieść
dotyczy Zarazka wywołującego śmiertelną chorobę.

Zarazek z ul. Piotrkowskiej
Dawno, dawno temu, bo jeszcze w XIX wieku, Szlama Mittler
rozpoczął obwoźny handel książkami. Z czasem łódzka firma,
którą przejął i rozwinął jego syn Abram Fajbus Mittler słynęła z druku pomocy szkolnych, czyli popularnych już wówczas
opracowań i streszczeń zwanych brykami. Oficyna, księgarnia,
antykwariat i wypożyczalnia książek działały w okresie międzywojennym pod dobrym łódzkim adresem przy ul. Piotrkowskiej
46. Abram Fajbus, wydawca „Bajki o Zarazku” musiał w latach
18

– Północnej godzinie możesz zawdzięczać tylko, że mnie zobaczyłaś gołem okiem i uwięziłaś w paluszkach… Bo zwykle ja i moje rodzeństwo jesteśmy drobnemi, maleńkiemi punkcikami, które można zobaczyć tylko pod
szkłami silnie powiększającemi. Raz na dobę, o północy wolno nam wyjść na świat w postaci większej, tak, jak mnie teraz
widzisz… Wówczas możemy pogawędzić z pająkami, z któremi znamy się bliżej… – perorował Zarazek, którego Zosia złapała za tłusty, gruby kadłub.
Czytelnicy, którzy nie lubią pająków, pewnie się zgodzą
z autorką bajeczki, że zarazki i pająki, które chwytają muszki i wypijają z nich krew mają wiele wspólnego. Różnica jest
taka, jak tłumaczył tytułowy, zagadkowy stwór – on mieszka
w płucach.
– Płuco – a są dwa – jest jedną wielką siatką żyłek, po których krąży krew. My przebywamy w tej siatce czasem całemi latami… Żerujemy w kanalikach żyłek. Pożeramy ścianki krwionośne, tak że krew przelewa się w przewód oddechowy czy pokarmowy i bluzga na wierzch ustami chorego. Kiedy stoczymy
całe płuca – człowiek umiera.
Żeby uświadomić przedwojennym odbiorcom, jak niewiele
trzeba, by zachorować Zarazek relacjonuje swoje przygody. Raz
dostał się do nosa młodej zdrowej pani, a przy oddechu wpadł
do siatki płucnej. Gdy zakrztusiła się gorącą zupą Zarazek ze
śliną trafił na bułkę, którą zjadł jakiś chłopczyk.
– W przełyku gardlanym wsiąkłem w śluz tchawicy. Stąd już
łatwo odnalazłem drogę do płuc dziecka. Tu już zastałem dużo
innych zarazków. Płuca były na wpół stoczone. Toteż niedługo
popasaliśmy. Chłopczyk umarł. Ja przypadkowo znalazłem się
na chusteczce, którą obtarto wargi krztuszącego się w śmiertelnym kaszlu chłopczyka. Jedna z much przetrząsnęła plwociny.
Uczepiłem się jej kosmatej nogi i powędrowałem z nią daleko
za miasto – opowiadał przerażonej Zosi Zarazek.
Na jego trasie mamy nawet wydarzenia wojenne.
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pochorować
Trumna to nie koniec
Pochowany razem z jedną ze swych ofiar, Zarazek był pewny,
że gdy ciało gospodarza całkiem zgnije zginie i on. Tymczasem
nastąpił niespodziewany zwrot akcji, do grobu wpadł granat armatni i w powietrze wyleciały, jak precyzuje autorka bajeczki,
„zbutwiałe strzępy trumny wraz z ostatkami ludzkiej cielesnej
materji”, a to wszystko opadło na nogę zranionego żołnierza.
Gdzie Zarazek zręcznie przecisnął się przez poszarpane strzępy ciała i wgryzł w zgruchotany piszczel.
Dalej nasz bohater trafia do szpitala, gdzie chirurg obcina
żołnierzowi zakażoną nogę, ale „maleńka odrobina tkanki upadła pod stół”…
Ponieważ lektura jest dostępna w wersji elektronicznej i bardzo łatwo po nią sięgnąć, nie będziemy zdradzać kolejnych
przygód Zarazka.
Historia Zarazka, który krąży od bogatych pań, przez gospodarzy, dzieci, po żołnierzy nie była abstrakcyjna. W okresie
międzywojennym niemal wszystkie przedmieścia Lublina nie
były skanalizowane. Doły kloaczne opróżniano w prymitywny sposób. Lubelska służba zdrowia między I a II wojną światową nie mogła się uporać z najgroźniejszą chorobą społeczną,
właśnie gruźlicą. Chorowali na nią dorośli i dzieci. Wpływ na
to miały fatalne warunki mieszkaniowe i niski poziom higieny.
W Łodzi pewnie nie było lepiej.
Jeszcze w 10 lat po wydaniu „Bajki o Zarazku” Lublin był
na pierwszym miejscu w Polsce pod względem liczby chorych
na gruźlicę i tyfus.

A Alicji Chylińskiej brak
„Historia złotówki”, „Historia o głupim Maciusiu i okrutnym
Kasprze”, „Ukarane łakomstwo”, „Historia kropelki”, „Historia
o gniazdku wróbli” i „Bajka o Zarazku”. Wszystkie pozycje wydał Abram Fajbus Mittler. Wszystkie w 1928 roku. Wszystkie
mają jedną autorkę Alicję Chylińską.
I możliwe, że dopiero tu zaczyna się prawdziwa historia
wstrzymująca dech w płucach. Alicja Chylińska nie istnieje w innym kontekście niż siedem tytułów wydanych przez Mittlera
92 lata temu. Książki meldunkowe Łowicza z pasującego okresu
wspominają to nazwisko, ale żadnej Alicji. Przetrząsanie przewodników po Łodzi, pytanie bibliotek elektronicznych, zaglądanie do gazet z epoki i Muzeum Miasta Łodzi nie daje nic.
Nawet wyszukiwarka osób pochowanych Grobonet nie daje
żadnej informacji, choć ma w bazie 600 nekroplii.
Z informacji, opracowań i przypisów da się skleić historię rodziny Mittlerów. Jest malownicza opowieść o kamienicy przy Piotrkowskiej 46, gdzie działała ich oficyna, księgarnia i wypożyczalnia książek. Miała tu też siedzibę redakcja
„Kuriera Codziennego”, który drukował w odcinkach „Ziemię
obiecaną”, a Reymont sypiał na redakcyjnej kanapie. Od strony ul. Piotrkowskiej, od XIX wieku istniała apteka, w której
Agnieszka Holland kręciła sceny „Gorączki”. Na podwórku
„46” stoi do dziś budynek, który był prywatną bożnicą. I tak
dalej. A Alicji Chylińskiej brak…
Janka Kowalska
Korzystałam z http://baedekerlodz.blogspot.com/,
J. Marczuk „Rada Miejska i Magistrat Lublina 1918‑1939”.
„Bajka o Zarazku”ze zbiorów Polona.pl

Lekarze piszą dla dzieci
Komisja Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
ogłasza V Ogólnopolski Konkurs Poetycko‑Literacki „Lekarze Dzieciom”.
Patronat honorowy nad konkursem objęli
prezes Naczelnej Izby Lekarskiej prof. Andrzej
Matyja oraz prezes Lubelskiej Izby Lekarskiej
dr Leszek Buk.
Patronat medialny – „Gazeta Lekarska”, Pol‑
skie Radio Lublin, Lubelski Lekarski Klub Lite‑
racki oraz miesięcznik Lubelskiej Izby Lekarskiej
„Medicus”.
Nadsyłanie prac do 10.10.2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu
25.11.2020 r. Wręczenie nagród laureatom 12.12.2020 r.
Regulamin konkursu na stronie www.kultura.oil.lublin.pl

Literacko
Pan Yersin od Yersinia pestis

Pewnie dla wielu lekarzy Aleksander Yersin, uczeń Ludwika
Pasteura jest kimś znanym. Ale może nie wszyscy czytali książkę,
w której Patrick Deville opowiada o znanym bakteriologu. Warto
wrócić do wydanej kilka lat temu „Dżumy&Cholery”. I nawet nie
dla samej postaci niezwykłego naukowca, ale obrazu naukowe‑
go świata z przełomu wieków.
Aleksander Yersin (1863‑1943) pocho‑
dził z Vaud w Szwajcarii. Ojca nie znał,
umarł przed jego narodzinami. Matka
prowadziła pensjonat dla dobrze ułożo‑
nych panien. Na studia wyjechał do Mar‑
burga. Potem trafił do Instytutu Pasteu‑
ra, gdzie między innymi prowadził bada‑
nia nad toksyną błonicy. Wzorem był dla
niego Livingstone, lekarz i odkrywca, za‑
giniony w Afryce, a później odnaleziony.
Afryką Yersina staną się Indochiny, gdzie
urządzi sobie coś na kształt małego kró‑
lestwa. Na terenie dzisiejszego Wietnamu
wykupuje połacie ziemi, gdzie powstaje
instytut badawczy, obserwatorium astro‑
nomiczne, elektryfikuje okoliczne wioski,
tworzy laboratorium produkujące szcze‑
pionki, eksperymentuje z nowymi odmia‑
nami roślin. Pływa na statkach jako lekarz
pokładowy. Jest odkrywcą i kartografem. Zakłada plantację kau‑
czuku – 300 hektarów – współpracuje z Michelinem. Pracuje nad
chininą, którą zażywał całe życie.
Można powiedzieć, że prowadził awanturnicze życie, jeśli tak
określimy podążanie za zainteresowaniami. Brak kompromisów.
Jeśli trzeba wędrówka boso i sen na macie. Jeśli można aparta‑
ment, klasa I i samochód najnowszej generacji. Bo dobrobyt czy
luksus to gwarancja świętego spokoju.
Patrick Deville, autor „Dżumy&Cholery”, francuski pisarz i po‑
dróżnik poddaje się rytmowi zmian życia swojego bohatera. Nie
dba o chronologię. Epizody z 80‑letniego, barwnego życia Yersi‑
na porównuje z przypadkami z krótkiego, awanturniczego żywo‑
ta Artura Rimbauda. Obu ich łączy samotność i ustawiczna chęć
zmiany miejsca pobytu.
W 1895 roku, podczas epidemii w Hongkongu, Aleksander Yer‑
sin pierwszy wyizolował pałeczkę dżumy (Yersinia pestis), zbadał
jej właściwości. Wkrótce stworzył przeciw niej szczepionkę, którą
zaczął wytwarzać na dużą skalę.
Pierwsza notatka naukowca z zadżumionego miasta dotyczy
przepełnionych rynsztoków Hongkongu i ogromnych ilości pa‑
dłych szczurów. On pierwszy to zauważa.
Podobno Camus zawdzięcza to Yersinowi, gdy cztery lata póź‑
niej będzie pisał własną powieść o doktorze Rieux w zadżumio‑
nym mieście Oranie.
(j.k. g)
Patrick Deville „Dżuma&Cholera”,
Wydawnictwo Literackie. Noir sur Blanc 2014.
Nadal jest w ofercie papierowej i elektronicznej.
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Jak wrzesień, to plener
Komisja Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie zaprasza Ko‑
leżanki i Kolegów pasjonatów fotografii do udziału w VIII Ogólnopolskim Plenerze Fotograficznym Lekarzy w dniach 15‑20 września
2020 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, organizowanym przy współ‑
udziale Naczelnej Rady Lekarskiej.
Zakwaterowanie: Dom Dziennikarza w Kazimierzu Dolnym nad Wi‑
słą, ul. Małachowskiego 17 (pokoje 2‑osobowe z łazienką), trzy posiłki,
wpisowe: 500 PLN od osoby.
Liczba miejsc 20. UWAGA: Liczy się kolejność zgłoszeń!
Zgłoszenia na plener (wraz z potwierdzeniem wpłaty – pdf, xero,
skan) prosimy przesyłać drogą mailową lub faksem na adres: e‑mail:
sekretariat@oil.lublin.pl do pani Kamili Chudaszek, tel.: 81 536 04 50,
81 536 04 50 faks: 81 536 04 70.
Wycofanie opłaty za plener związane z rezygnacją z imprezy, moż‑
liwe do dnia 31 sierpnia 2020 (włącznie). W związku z pandemią Co‑
vid‑19 możliwe jest również odwołanie pleneru na miesiąc przed pla‑
nowanym terminem, tj. do 15 sierpnia 2020 r. O czym poinformujemy
mailowo. Pieniądze zostaną wtedy zwrócone uczestnikom.
Wpłaty na konto: Lubelska Izba Lekarska 10 1020 3150 0000 3802
0003 2979 z dopiskiem „PLENER”.
Gośćmi pleneru będą Krzysztof Miller – absolwent Wydziału Opera‑
torskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Teatralnej i Telewizyj‑
nej w Łodzi (1980 r.). Autor m.in. zdjęć do filmów fabularnych, doku‑
mentalnych, a także Magdalena Wasiczek – absolwentka filologii ukra‑
ińskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoje zainteresowania arty‑
styczne realizuje w obszarze fotografii przyrodniczej oraz makrofoto‑
grafii, tworząc oryginalne obrazy świata przyrody.
Wernisaż wystawy poplenerowej odbędzie się w Galerii Sztuki Nie‑
profesjonalnej „U Lekarzy”, w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Lu‑
blinie, ul. Chmielna 4 w dniu 14 listopada 2020 r., tj. sobota, o godzinie
12.00. Tam też będzie można oglądać wystawę do 10.12.2020 r.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych po szczegóły dotyczące
pleneru pod adres http://kultura.oil.lublin.pl/plener2020/
dh

X Ogólnopolski Konkurs
Fotograficzny
Lekarzy i Studentów Medycyny
Lubelska Izba Lekarska i Uniwersytet Medyczny w Lublinie we współ‑
pracy z Lubelskim Towarzystwem Fotograficznym i Związkiem Polskich
Artystów Fotografików Okręg Lubelski ogłaszają X Ogólnopolski Kon‑
kurs Fotograficzny Lekarzy i Studentów Medycyny.
Honorowy patronat nad konkursem objęli prezes Naczelnej Izby Le‑
karskiej prof. Andrzej Matyja, prezes Lubelskiej Izby Lekarskiej Leszek
Buk i rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. Andrzej Drop.
Nadsyłanie prac do 31 października 2020 r.
Rozstrzygnięcie konkursu do 22 listopada 2020 r.
Wernisaż z wręczeniem nagród 12 grudnia 2020 r.
Regulamin konkursu: http://kultura.oil.lublin.pl/konkurs‑2020/
i dodatkowe informacje na stronie:
http://kultura.oil.lublin.pl/category/konkurs‑fotograficzny/kon‑
kurs‑2020/

www.kultura.oil.lublin.pl
Wszystkie imprezy organizowane przez Komisję Kultury LIL
do końca sierpnia są odwołane.
Bieżące informacje prosimy śledzić na stronach internetowych Izby.
20

MEDICUS 6-7/2020

Do pałacu z dystansem
Od połowy maja znowu można zwiedzać Muzeum Zamoyskich w Kozłówce i to nie tylko ogród i park wokół rezydencji, ale także wnętrza pałacu – oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, czyli w grupach do 5 osób pod opieką pracownika i słuchając nagrania przewodnika. Należy też zachować dystans od innych osób oraz obowiązkowo zasłaniać nos
i usta. Pałac, powozownia i Galeria Sztuki Socrealizmu będą
czynne od wtorku do niedzieli w godzinach 11‑15.
Bilety wstępu do Muzeum Zamoyskich w Kozłówce można nabyć on‑line lub w kasie muzeum. Wszelkie
inform acje o nowych zasadach zwiedzania znajdują się
na stronie internetowej muzeum.

Muzeum Wsi Lubelskiej
Spacer po terenie Muzeum Wsi Lubelskiej, które działa już od
początku maja, to prawdziwa przyjemność. Muzeum co prawda
nie udostępnia jeszcze wnętrz ekspozycyjnych, ale dla spragnionych kontaktu z przyrodą – także ze zwierzętami (w skansenie
urodziły się m.in. kozy), nie będzie to przeszkodą. Obowiązuje
nakaz noszenia maseczek, zachowania odległości 2 metrów od
innych zwiedzających, przestrzegania ogólnych zasad sanitarnych i stosowania się do poleceń pracowników muzeum.

Zoo w Zamościu
Ogród Zoologiczny im. Stefana Milera w Zamościu także został ponownie otwarty. Tu też zwiedzających obowiązuje przestrzeganie narzuconych przez epidemię wymogów bezpieczeństwa.
Na teren ogrodu może wejść maksymalnie 400 osób (są też
szczegółowe przepisy dotyczące liczby osób, które mogą zwiedzać małpiarnię, pawilon dużych drapieżników, terraria i akwaria). Do odwołania zamknięta pozostaje motylarnia, w której
nie można stosować dezynfekcji.
Warto więc przed wizytą w zoo dokonać rezerwacji biletów
– tel. 84 639 34. Ogród jest czynny od godz. 9 do 17.
MEDICUS 6-7/2020
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Sałatka po lekarsku

Nasz szoł powszedni

Duńska zupa porowa
Kochani, z powodu koronawirusa wakacje mamy takie jakie mamy, o dalekich podróżach należy zapomnieć. Ale można powspominać je „pełną gębą”. I w przenośni, i dosłownie. Dlatego zaproponuję dzisiaj wspomnienie ze Skandynawii, a konkretnie z Danii. Ostatnio proponowałem z tej kuchni śledzie, jakże by inaczej. Można je
tam wszak spotkać w najróżniejszych postaciach – w curry, w occie,
smażone na maśle, wędzone, zwłaszcza te na Bornholmie, te wędzone stały się wręcz przysmakiem narodowym. Dodatkowo w Danii jada się oczywiście łososia, węgorza, dorsza.
Jednak trzon duńskiej kuchni stanowi zwykłe, proste, „chłopskie” jedzenie, które spożywane było w całym kraju do połowy XIX wieku. Korzystano z produktów podstawowych i łatwo dostępnych – ziemniaków, chleba, solonej lub wędzonej wieprzowiny. Zupy raczej nie cieszą się dużą popularnością. Duńczycy hodują i jedzą oczywiście i warzywa. Dużą popularnością cieszą się warzywne sałatki w zalewie octowej, ale często
podaje się też jarzyny gotowane, na przykład jako przystawka do obiadu. Najczęściej
to groszek, biała kapusta, kalafior, marchewka, por oraz zasmażany jarmuż. Najbardziej
zadziwiająca w tradycji kuchni duńskiej jest regularność posiłków. Na śniadanie je się
zazwyczaj płatki zalane mlekiem bądź jogurtem, często też kanapkę. Zamiast obiadu jedzony jest frokost, co można tłumaczyć jako podobiadek – to zwykle żytni chleb z rybą lub wędliną lub kuleczki mięsne frikadelle, przypominające polskie mielone. Dopiero wieczorem Duńczycy zasiadają do obiadu. To zazwyczaj mięso, ziemniaki i warzywa, także zupa – najchętniej podawane są grochówka lub zupa z jarmużu. Ja natomiast
zaproponuję… duńską zupę z porów na 3 sposoby.
No a por? Por jest rośliną z rodziny czosnkowatych i pochodzi z Azji Mniejszej.
Pierwsze wzmianki o nim pojawiają się już w Biblii. Do Polski dotarł wraz z królową Boną. Por z początku był pożywieniem ludzi ubogich, dopiero później odkryto jego zdrowotne właściwości. Jest niskokaloryczny i obfituje oczywiście w błonnik, a także witaminy z grupy B. Mikroelementy obecne w porze to wapń, potas, fosfor. Zawiera dużo allicyny (chakterystycznej dla czosnku i cebuli) oraz kwasu foliowego. No ale
dość gadania, do roboty.
Składniki:
• 1 duży por
• 1 duża cebula
• ½ litra bulionu warzywnego
• 1‑2 marchewki
• ½ czerwonej lub żółtej papryki
• 2 łyżki klarowanego masła
• 100‑gramowy serek topiony śmietankowy
• mała szczypta gałki muszkatołowej
• 1 łyżka śmietany jogurtowej (10%)
• 1 łyżeczka mielonych suszonych
pomidorów z bazylią.
• Opcjonalnie: 1, 2 lub 3
1) 100 g wędzonego łososia lub
2) 100 g polędwicy łososiowej lub
3) 100 g wędzonego tofu.
Wykonanie:
W rondlu rozpuścić masło, dodać pokrojonego w drobne krążki, ok. 40 cm, pora (części białej) i pokrojoną w cieniutkie półplasterki cebulę. Smażyć około 6‑7 minut stale
mieszając. W tym czasie na patelni na części masła podsmażyć przez 3‑4 minuty startą na grubych oczkach tarki marchewkę. Dodać do rondla i podlać wszystko bulionem.
Pogotować na małym ogniu kilka minut. Następnie dodać szczyptę gałki muszkatołowej, suszone pomidory z bazylią. Na patelni pokrojoną w drobną kosteczkę paprykę obsmażyć i dodać do całości. Pogotować 2‑3 minuty. Następnie dodać drobniutko pokrojony serek topiony. Pogotować do rozpuszczenia sera (2‑3 minuty), dodać śmietanę (nie
gotować). Na koniec (na 60 sekund) przed podaniem dodać według uznania cieniutkie
paski (ok. 1 na 5 cm) łososia lub cieniutkie paski polędwicy łososiowej, lub pokrojone
w drobną kostkę (0,5 cm) tofu. I od razu serwować, najlepiej z ciemnym pieczywem,
dekorując talerz cieniutkimi paskami pora (części zielonej). Jak widzicie w zupie nie
ma extra ani soli ani pieprzu(!).
Smacznego!
Dariusz Hankiewicz
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Pamiętnik
14 kwietnia
Była Wielkanoc, ale wirus, niestety, swoje robi i mocą wprowadzonych zakazów tradycję zmienia. Nie dzieliliśmy się więc zwyczajowo jajkiem, tylko wymieniliśmy między sobą po jajku na twardo, zdezynfekowanym dla bezpieczeństwa przed zarażeniem i ewentualnymi mandatami, oczywiście zachowując właściwe odstępy. Było
to możliwe, bo jaj mimo wszystko
w tym kraju nie brakuje. Tylko maseczek nie mieliśmy, bo zabrakło.
Rękawiczek też.

15 kwietnia
Jeden z pozostałych jeszcze lekarzy poinformował nas wczoraj,
że od jutra w ramach reorganizacji,
oszczędności i dbania o personel,
dzięki uprzejmości dyrekcji przechodzi na emeryturę. Pogratulowaliśmy, zgodnie potwierdzając, że
już zazdrościmy mu tej ilości wolnego czasu, spokoju, a do tego dzięki wypracowanej emeryturze, pełnego bezpieczeństwa finansowego.
Na to pan doktór sarkastycznie się
uśmiechnął i powiedział, że nie będzie tego komentował prozą, tylko
zabawi się w wieszcza, po czym zadeklamował nam swoją rymowaną
przepowiednię:
Ćwierkają wróbelki,
Rankiem ptasim chórem,
Gdzie pędzisz doktorze?!
Masz emeryturę!
A ja ptaszkom na to
Śpieszę się, bo muszę,
Wcześniej pod kościołem
Stanąć z kapeluszem!
Zamurowało nas. A już mu prawie zazdrościliśmy.

16 kwietnia
Głosowanie w wyborach prezydenckich ostatecznie i definitywnie
ma być korespondencyjne. Z opinii przedwczoraj przyjętego sąsiada wynika, że pewnie zagłosują tylko korespondenci i to pewni, a każdy obywatel dostanie imienne awizo do odbioru wyniku głosowania.
No, niewykluczone, że ten sąsiad ma
najaktualniejsze wiadomości.

www.medicus.lublin.pl

znaleziony w szpitalnej szafce
(serial prawie codzienny)
19 kwietnia
Niedawno położony nowy chory patrząc za okno stwierdził – „Piękna pogoda. Na polowanie by się poszło, po lesie
pochodziło, a jakby coś pod lufę wyszło,
to tylko celne pif‑paf i człowiek by się od
razu lepiej poczuł!”. I się zaczęło! Sąsiad
obok warknął – „Panie człowiek, a co jest
takiego atrakcyjnego w tym celnym sadystycznym pif‑paf?!”. A drugi sąsiad natychmiast się włączył – „Panie, z przeproszeniem, myśliwy! Doprecyzujmy te
pańskie zachwyty! Dobrze wiemy, że najpierw jest „Pij!”, potem często paw, a po
pawiu leżenie pokotem wśród pokotu!!!”
…Myśliwy nie odpowiedział. I dobrze, bo
nagonka wisiała w powietrzu.

kwarantannę, bo takiej formy terapii
jeszcze nie miałem, poza tym łóżko było potrzebne. Ale leżę dalej, po pierwsze, żebym nie zmieniał miejsca pobytu podczas wyborów, po drugie bóle woreczka (na szczęście żółciowego), w którym, jak się okazało, mam
kamień, są coraz większe, stąd chyba być może prawdopodobnie, co niewykluczone i raczej możliwe, że tym
razem mniej więcej prawie na pewno zostanę ewentualnie zoperowany.
Mam nadzieję, że nie częściowo i nie
etapami. Na razie mam czekać na termin, bo lekarzy jak na lekarstwo. Oszaleję chyba.

10 maja
Dzisiaj miały się odbyć te kopertowe wybory, ale czy się odbywają nie mamy pojęcia. Na razie u nas nic się nie dzieje, cisza,
spokój, żadnych wiadomości, zwłaszcza że
od tygodnia telewizor nam szwankuje i odcięci jesteśmy od rzetelnych informacji. Sąsiad stwierdził, że albo termin przełożono,
albo te wybory jednak trwają, ale przez ten
izolacyjny obłęd ani komisji, ani listonosza

20 kwietnia
W czasie trwania dziennika, nie wiadomo dlaczego mój sąsiad rzucił basenem w telewizor. Ale nie trafił. Aż dziwne, przecież to duży telewizor.

24 kwietnia
Dzwoniła ciotka z pytaniem – „Jak
tam? Zdrowie dopisuje?”. Odpowiedziałem, że nie wiem, bo tam nie bywam, ale
tutaj dopisuje… znaczy – się dopisuje,
bo optymistyczne oficjalne statystyki najważniejsze, a sianie paniki to przestępstwo. Nie byłem pewny czy zrozumiała.

26 kwietnia
Chyba zaczynam mieć rozdwojenie
jaźni, bo zdecydowanie jestem przeciw
wirusowi, ale za koroną raczej bym był.
Za szwedzką oczywiście.

1 maja
Święto Pracy. Tradycyjnie dzień wolny od codziennego mozołu. No, ale teraz raczej wielu długo będzie miało takie
święto, mimo szumnie zapowiadanej i już
podobno mozolnie uchwalanej tarczy antykryzysowej, która wszystkich obejmie
i dla wszystkich podobno starczy. Oby tak
było, bo z określeniem „starczy” dotychczas kojarzył mi się tylko „uwiąd”.

4 maja
Miałem zostać wypisany do domu na
dwa tygodnie, żeby odbyć obowiązkową

5 maja
Sąsiedzi wczoraj przywołali mnie
trochę do porządku mówiąc, żebym
nie demonizował tak tego swojego kamienia, bo inni też mają, nawet nie zawsze zdając sobie z tego sprawę, wiele przypadłości i tak nie narzekają. Sąsiad leżący na materacu pod drzwiami
wyszczególnił „Właśnie – wodę w mózgu mają, albo sieczkę w głowie, albo
metr czterdzieści i to na obcasach, zęby w szklankach, cukier w kostkach,
zgagę w domu, miód w uszach, kluski w gębie a niektórzy wszystko mają gdzieś!”. Przeprosiłem za swój egoizm, ale nadal mam duży zgryz, bo nie
wiem, co się wcześniej wydarzy – wybory czy ta moja operacja?

6 maja
Pogoda ładna. Sąsiedzi rozmawiali
o górach, rzucając różnymi tektonicznymi nazwami – a to Orla Perć, Smocza Jama, Jaskinia Kozia, Barania Góra, Lisi Jar itd. Dziwne, że do tej pory jeszcze nie nazwano jakiegoś dołu
– Jar Osława. Ale na to pewnie górale
by się nie zgodzili.
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do szpitala nie wpuszczono. Możliwe, ale to
właściwie niczego by nie zmieniało – szpital mały, głosów niewiele, więc na ustalony wynik wyborów nie miałoby to żadnego
wpływu. Poza tym głosy chorych zawsze są
możliwe do podważenia, bo choroba przecież może zmieniać logiczność myślenia, albo powodować niepamięć wsteczną, co do
dużo wcześniej wskazanego wybrańca narodu. Więc nie przejmujmy się tym wszystkim
na co od dawna nie mamy żadnego wpływu. Przechorujmy to jakoś.

15 maja
Terminu mojej operacji ani widu, ani słychu. Nie mogę wyjść ze szpitala, bo mam
coraz większą depresję i coraz czarniejsze
myśli, więc może i dobrze, że leżę, a ten kamień mam akurat w woreczku, a nie u szyi,
bo poziom wód, jaki aktualnie jest, mógłby
też, jak na złość, być chyba za niski. Jednym
słowem pełny pesymizm i żadnego wyjścia.
Tylko czekać.

17 maja
Czekam. A ze mną czeka wielu. A kiedy
się wreszcie doczekamy tego, na co czekamy, spokojniej już będę mógł poczekać na
tę swoją operację.
Irosław Szymański
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Nadawaliśmy na tej samej fali
Doktora Jerzego Kalasiewicza
wspomina Jego żona Maria Kalasiewicz
w rozmowie z Jerzym Jakubowiczem
• Jerzy był znanym lubelskim ginekologiem i położnikiem, seksuologiem
i organizatorem ochrony zdrowia, dla
wielu z nas także bliskim kolegą i przyjacielem. Zacznijmy jednak od dzieciństwa i młodości Jurka. Były bardzo dramatyczne.
– Urodził się na Wołyniu, w Łucku,
jako syn pracownika PZU. Gdy Sowieci 19 września 1939 r. wkroczyli do miasta, zaczęły się polowania na polską inteligencję. Po aresztowaniu ojciec Jurka zdążył jeszcze przesłać do żony gryps
– „uciekajcie, bo was wywiozą na „białe
niedźwiedzie”. Matka Jurka, wraz z trójką dzieci, trzykrotnie starała się przedostać do części Polski pod okupacją niemiecką. Niestety, za każdym razem łapali ich sowieccy pogranicznicy. Dzięki biegłej znajomości języka rosyjskiego, matce udało się przekonać sowieckiego „komandira”, że w Polsce czeka
na nich rodzina. I ten Rosjanin, sam ryzykując życiem, doprowadził ich do granicy i tak udało się im dotrzeć do siostry
matki, Sabiny Sawickiej, która była pracownicą notariatu w Biłgoraju.
• Dzięki temu młodość Jurka związała się z Biłgorajem.
– Tak. Tu Jurek ukończył gimnazjum, zrobił maturę. Od najwcześniejszych lat marzył o studiach medycznych, starał się dostać na wydział lekarski w 1950 i 1951 r. Egzaminy zdał, ale
nie został przyjęty, ze względu na niewłaściwe pochodzenie społeczne – syn burżuazyjnego inteligenta. Z powodu niezwykle ciężkiej sytuacji materialnej zaczął starać się o pracę. Zgłosił się do dyrektora Szpitala Powiatowego w Biłgoraju – dr. Stanisława Pojaska z prośbą o jakąkolwiek pracę. Pojasek (1898‑1967)
to legenda Biłgoraja, humanista, patriota, znakomity chirurg – ratował partyzantów w czasie okupacji z narażeniem własnego życia, dyrektor szpitala od 1934 r.
aż do śmierci – zatrudnił Jurka na stanowisku przyuczonego pielęgniarza i we
wrześniu 1951 r. wystawił mu takie zaświadczenie, które jest w archiwum rodzinnym: „Jerzy Kalasiewicz dzięki niezwykłej pilności opanował bardzo dobrze
zakres pracy pielęgniarskiej, szczególnie
na chirurgii, pomagając w czasie zabiegów operacyjnych jako instrumentariusz,
względnie II‑gi asystent przy operacjach.
Jako sumienny pracownik zdobył pełne
zaufanie chorych i lekarzy”. Dyrektor stał
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się dla Jurka jakby przybranym ojcem
medycznym. Wkrótce Jurek rozpoczął
naukę w Szkole Felczerskiej w Lublinie
i w 1953 r. jako jeden z najlepszych absolwentów został przyjęty na II rok Wydziału Lekarskiego w Lublinie. Dyplom
lekarza uzyskał w lutym 1959 r.
• Kiedy poznaliście się z Jurkiem?
– Na drugim roku studiów Jurek rozpoczął pracę w dziale kultury Zarządu
Uczelnianego ZSP i wówczas powstał pomysł, aby
zorganizować uczelniany chór i zespół taneczny.
I tak powstał Zespół Pieśni
i Tańca Akademii Medycznej w Lublinie, którego organizatorem i kierownikiem był na tym etapie mój
przyszły mąż. Chór liczył
około 80 osób, zespół taneczny 12 par, a orkiestra
8 członków. W następnym
okresie choreografem zespołu została znawczyni
folkloru lubelskiego Wanda Kaniorowa. Występowaliśmy dość często, a naszym największym sukcesem było zaproszenie do
uczestnictwa w Światowym Zlocie Młodzieży w 1955 r. w Warszawie. W czasie
obozów i występów przebywaliśmy razem i podjęliśmy decyzję, że się pobierzemy – ślub odbył się w 1957 r.
• Twoja droga do dyplomu lekarza też
była dość ciernista.
– Zdawałam na Akademię Medyczną
w Krakowie. Zdałam bardzo dobrze, ale
też nie zostałam przyjęta. Zdenerwowana
matka, partyzantka AK w czasie wojny,
bojowo nastawiona i nie licząc się z konsekwencjami, udała się do Komitetu Wojewódzkiego PZPR i zażądała rozmowy
„z kimś najważniejszym”. Efekt rozmowy był do przewidzenia. – „Dzieci z takim pochodzeniem nie będą lekarzami”.
Życzliwie poradzono Jej, aby córka wybrała inny kierunek studiów i nie traciła
czasu „na medycynę”. Wtedy z pomocą
przyszedł znajomy rodziny, zastępca dyrektora szpitala przy ul. Staszica w Lublinie i zostałam przyjęta na etat przyuczonej
pielęgniarki w Klinice Chirurgii prof. Feliksa Skubiszewskiego. W następnej sesji
egzaminacyjnej otrzymałam upragniony
indeks studentki medycyny.
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• Jurek szkolił się całe życie.
– Jeszcze w czasie studiów pracował
jako asystent w Zakładzie Fizjologii Człowieka AM w Lublinie. W 1966 r. uzyskał
specjalizację II stopnia w zakresie ginekologii i położnictwa, a w 1971 r. został doktorem nauk medycznych. Wiedzę nie tylko pogłębiał, ale też przekazywał innym prowadząc liczne szkolenia,
m.in. przez 5 lat był wykładowcą w Państwowej Szkole Pielęgniarek i Położnych
w Lublinie, a także przez wiele lat wykładał na Wydziale Biologii UMCS oraz na
licznych kursach w PCK. Prowadził również działalność naukową i ma w dorobku 22 prace ogłoszone drukiem.
• Jednak wielką pasją medyczną Jurka była seksuologia, uzyskał
z niej specjalizację
w 1976 r.
– W naszym regionie nikt tymi zagadnieniami się nie
zajmował, a dla Jurka był to temat jego
życia. Był uczniem
słynnego polskiego
seksuologa prof. Kazimierza Imielińskiego. W owych
czasach informacje
o nowościach medycznych, zwłaszcza w tej tak intymnej dziedzinie medycyny, rozchodziły się
na zasadzie „jedna pani powiedziała drugiej pani”. Zaczęły się zgłaszać małżeństwa nie tylko z regionu, ale z całej Polski, które nie mogły mieć dzieci. Pewnego dnia zadzwoniła do męża Polka, zamieszkała w Kanadzie, która dowiedziała się od swej szczęśliwej przyjaciółki,
że w Lublinie jest dr Kalasiewicz, który zamienia zmartwionych małżonków
w szczęśliwych rodziców. Poprosiła Jurka, aby podjął się jej leczenia, ale on wyraził wątpliwości mówiąc – „Proszę pani,
to jest niemożliwe, bo pacjentki muszą się
zgłaszać na kurację i badania co dwa miesiące”. – „Panie doktorze, dla nas z mężem jest to tak ważna sprawa, że ja z Kanady będę do pana przyjeżdżać na wyznaczone wizyty”. Proszę sobie wyobrazić,
że po 18 miesiącach, w nocy, z Kanady
dzwoni mąż tej pacjentki i mówi – „Doktorze jesteśmy bardzo szczęśliwi, urodziła się Patrycja” i tak my z mężem zostaliśmy ciocią i wujkiem tej dziewczynki, która jest z nami nadal w stałym kontakcie. To były wielkie chwile dla Jurka,
był taki szczęśliwy, że przyniósł innym
tyle radości.

Wspomnienie
• Mario, ty dzielnie towarzyszyłaś Jurkowi w sukcesach na swoim polu medycznym.
– Po studiach podjęłam pracę na tworzącej się onkologii lubelskiej, pod kierunkiem wspaniałego lekarza i szefa doc.
Mieczysława Kwiatkowskiego. Przepracowałam w tej placówce do samej emerytury i jeszcze trochę dłużej, byłam jednym z pierwszych specjalistów w naszym
regionie i ordynatorem Oddziału Radioterapii i Chemioterapii w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Praca była ciężka,
ale nie zamieniłabym jej na inną.
• Twój mąż okazał się również bardzo dobrym organizatorem ochrony
zdrowia.
– W 1982 r. został powołany na stanowisko naczelnego dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. W uzasadnieniu nominacji czytamy: „Lekarz o wysokich walorach etyczno‑moralnych,
pracowity i zaangażowany społecznie”.
Przez 6 lat był przewodniczącym Rady
Zakładowej Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia w szpitalu.
Placówka, którą objął, pracowała w trudnych warunkach lokalowych, ale Jurek
ściągnął do współpracy wielu dobrych lekarzy, zdobył nowoczesną aparaturę medyczną. Szpital, który nie był typowym
molochem, cieszył się dużym uznaniem
wśród pacjentów, którzy w tym kameralnym otoczeniu, w bezpośrednim kontakcie z lekarzami, czuli się dobrze.
• Za swoją zaangażowaną pracę był
wielokrotnie nagradzany.
– Tak, wyliczając te najważniejsze wyróżnienia otrzymał m.in.: Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Kawalerski, a w 2003 r.
Oficerski Orderu Odrodzenia Polski oraz
odznaki „Zasłużony dla Lublina” i „Zasłużony dla Lubelszczyzny”.
• Jaki Jurek był w życiu codziennym
i towarzyskim?
– To był wspaniały, szlachetny, dobry
człowiek, który przeżył straszne dzieciństwo i młodość. A mimo to starał się
wszystkim w miarę swoich możliwości pomagać. W małżeństwie nadawaliśmy na tej samej fali, sprzeczki były, ale
kłótnie nie. Miał dobre relacje ze współpracownikami, życzliwie był przez nich
oceniany. Był współorganizatorem Hospicjum Dobrego Samarytanina przy
ul. Bernardyńskiej w Lublinie. Był jednym z organizatorów zjazdów koleżeńskich naszego roku, w których i ty brałeś
udział. Faktycznie te zjazdy organizowane w atrakcyjnych miejscowościach były dla nas powrotem do radosnego okresu naszej młodości.

Stanisław Zadura (1926‑2005)
W tym roku mija 15 lat od
śmierci dr. Stanisława Zadury,
specjalisty chorób zakaźnych,
wieloletniego ordynatora Oddziału Obserwacyjno‑Zakaźnego puławskiego szpitala.
Stanisław Zadura urodził się
20 czerwca 1926 r. w Puławach.
W czasie okupacji średnie wykształcenie
uzupełniał w ramach tajnego nauczania.
W 1946 r. uzyskał świadectwo dojrzałości w LO im. Księcia Adama J. Czartoryskiego w Puławach. Następnie rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Po ich ukończeniu i odbyciu służby wojskowej podjął pracę w Klinice Chorób
Zakaźnych Akademii Medycznej w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk medycznych.
Na początku lat 60. wrócił do rodzinnych Puław. Objął stanowisko ordynatora Oddziału Zakaźnego, gdzie organizował od podstaw pracę w nowo wybudowanym pawilonie w czasie trwającej wówczas epidemii błonicy. Stanowisko ordynatora pełnił do emerytury.
Bardzo dużą wagę przykładał do szkolenia lekarzy i pielęgniarek. Uczciwość
i wiedza, gdzie priorytetem jest zawsze
dobro chorego – to wartości, jakie starał się przekazywać swoim współpracownikom.
Pod opieką dr. Zadury wielu młodych
lekarzy uzyskało specjalizację. Przekazywał im własne doświadczenie, zachęcał do systematycznego uzupełniania wiedzy, będąc otwartym na postępy
w diagnozie i terapii chorób zakaźnych,
w tym hepatologii. W końcowych latach
pracy zawodowej szczególną opieką lekarską objął licznych kombatantów ziemi puławskiej z okresu pierwszej i drugiej wojny światowej.
Był szanowany przez swoich współpracowników i pacjentów za bezinteresowność i oddanie pracy. Był patriotą. Wierny swoim zasadom i przekonaniom zjednywał sprzymierzeńców do
spraw, które uważał za ważne. W latach 80. XX w. zaangażował się w działania, mające zmienić ówczesną rzeczywistość. Po pierwszym zrywie Solidarności dołączył do ówczesnej opozycji.
Po latach, z okazji 25 rocznicy wydarzeń

Lubelskiego Lipca 1980 został
uhonorowany dyplomem Solidarności z wyrazami uznania
za pełną poświęcenia pracę na
rzecz związku i środowiska zawodowego.
Stanisław Zadura uczestniczył w reaktywowaniu Izby
Lekarskiej, w której przez wiele lat
działał. Jako wyraz uznania za postawę w pracy zawodowej i społecznej
w 2005 r. otrzymał, nadany mu przez Lubelską Izbę Lekarską, Platynowy Laur
Medyczny. Za całokształt pracy został
również odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem dla Lubelszczyzny, Honorową Odznaką Za Zasługi dla Puław, Odznaką Honorową Za
Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia, Medalem „Przyszłość – Przeszłość” z okazji 30‑lecia Szpitala Specjalistycznego
ZOZ w Puławach.
Był przyjacielem ludzi, opiekunem
chorych, człowiekiem lubianym i cenionym przez puławską społeczność.
Miał wiele pasji – w młodości były to
wędrówki górskie, narciarstwo i kajaki. Świetnie znał historię Polski. Pasja historyczno‑kronikarska zaowocowała spisanymi wspomnieniami, obejmującymi okres dzieciństwa spędzonego w Puławach, czas studiów medycznych w Krakowie oraz pobyt w wojsku. Książka „Stanisław Zadura. Wspomnienia” została włączona do zbioru Biblioteki im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Doceniono w niej
m.in. sprawny styl narracji, ciekawe obserwacje obyczajowe, informacje faktograficzne i poczucie humoru.
Na emeryturze Stanisław Zadura zajął się m.in. hodowlą pszczół i wyrobem
domowych win. Nadal działał społecznie – aktywnie włączył się w budowę puławskiego Hospicjum im. św. Matki Teresy. Zmarł po długiej chorobie 5 grudnia 2005 r. W ostatnich tygodniach życia
przebywał na Oddziale Zakaźno‑Obserwacyjnym, którego przez ponad 30 lat
był ordynatorem.
Z żoną Teresą, również lekarzem, wychował dwóch synów. Wnuk Piotr studiuje medycynę w Warszawie.
Teresa Pastuszko‑Zadura

Pielgrzymka do Izraela
Zapraszamy na samolotową pielgrzymkę do Ziemi Świętej.
Termin: 3‑10.11.2020 r. Cena 1690 PLN + 450 USD.
Współorganizator: Biuro Podróży MATTEO TRAVEL z Rzeszowa.
Szczegółowy program na stronie www.dsz.lublin.pl
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Praca
Lekarze
• Alergologa, dermatologa i endokrynologa za‑
trudnimy, VIP medical, Chodźki 17 lok. 8, Lublin.
Tel. 501219504.
• 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.
• Lekarz l. 45 ze specjalizacją II stopnia z medycy‑
ny nuklearnej poszukuje pracy na etat na tere‑
nie lub w bliskich okolicach Lublina – najlepiej
na czas nieokreślony. Chętnie z możliwością dy‑
żurowania na oddz. wewnętrznym oraz na SOR.
Doświadczenie i praktyka kardiologiczna, bar‑
dzo dobra znajomość EKG, umiejętność szyb‑
kiego rozpoznania i leczenia stanów nagłych,
praktyka endokrynologiczna, zwłaszcza w lecze‑
niu cukrzycy i chorób tarczycy, 21‑letnia prakty‑
ka zawodowa, w tym 10‑letnia nieprzerwana na
SOR a także 6‑letnia z pracy na oddz. wewnętrz‑
nym. Bezpośrednio po ukończeniu kursów i szko‑
leń specjalizacyjnych, w oczekiwaniu na egza‑
min końcowy z Chorób Wewnętrznych. Tel. 691
784 462.
• Specjalista medycyny rodzinnej, biegła znajo‑
mość języka angielskiego oraz systemu Kamsoft,
poszukuje pracy w POZ (B2B). Tel. 516 841 856.
• NZOZ Przychodnia Lekarzy Specjalistów – SP.
P. we Włodawie, zatrudni lekarza specjalistę gi‑
nekologa i specjalistę psychiatrę (mogą być
w trakcie specjalizacji), w ramach umowy z NFZ.
Tel. 729 941; 511 123 247.
• Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy
i Chorób Płuc w Poniatowej zatrudni lekarza spe‑
cjalistę w dziedzinie chorób płuc. Warunki zatrud‑
nienia do uzgodnienia. Tel. 81 820 47 30 wew. 30,
81 820 47 30 wew. 18.

Dentyści
• Zatrudnię dentystę na umowę z NFZ i komercyj‑
nie. Atrakcyjne warunki do uzgodnienia. Tel. 509
613 319.
• 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.

• 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.
• 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 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.
• Przychodnia Stomatologiczna Smile Institute
w Chełmie zatrudni lekarza stomatologa pro‑
tetyka. Wysoka stawka procentowa, elastyczne
godziny pracy, praca na 4 ręce, sprzęt: CBCT, mi‑
kroskop, RTG. Więcej szczegółów pod numerem:
727 591 858.
• Poradnia Stomatologiczna Artident w Zamościu
zatrudni lekarza stomatologa do pracy w ramach
NFZ i prywatnie. Duża baza pacjentów. Istnieje
możliwość otwarcia specjalizacji ze stomatolo‑
gii zachowawczej z endodoncją, również w ra‑
mach rezydentury. Tel. 601 401 228; 691 984 613;
601 715 115, email: andrzejjanda77@gmail.com,
artident@onet.pl.
• Prężnie działający gabinet stomatologiczny
w Lublinie nawiąże współpracę z lekarzem spe‑
cjalistą ortodontą lub lekarzem w trakcie specja‑
lizacji z ortodoncji. Pacjenci tylko prywatni, czas
pracy do uzgodnienia. Tel. 694 944 077.
• NZOZ zatrudni lekarzy stomatologów (mile wi‑
dziana specjalizacja I lub II stopnia) w gabine‑
tach 15 km od Lublina. Tel. 603 853 614.

Ogłoszenia drobne w celu uniknięcia błędów przyjmujemy TYLKO w formie
plików tekstowych przysyłanych drogą e‑mailową.
Adres: medicus@oil.lublin.pl
Ogłoszenia do kolejnych wydań „Medicusa”
przyjmujemy do 10 dnia poprzedniego miesiąca.

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 
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• Zatrudnię lekarza stomatologa w gabinecie sto‑
matologicznym w Lublinie. Pacjenci w ramach
NFZ oraz prywatni. Mile widziana specjalizacja
ew. w trakcie specjalizacji. e‑mail: grzegorz.rudz‑
ki@orange.pl, tel. : 512 234 739

Drobne
• 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 NZOZ
pod gabinet okulistyczny na terenie całego wo‑
jewództwa. Możliwe różne formy współpracy.
Tel. 533 778 897.
• Sprzedam aparat USG Sonix O P trzy głowice‑
(liniowa, convex, endovaginalna) producent
Kanada – pierwszy właściciel, rok nabycia XII
2011‑stan idealny. Aparat z certyfikatem, syste‑
matycznie serwisowany przez firmę krakowską.
Cena do uzgodnienia. Tel. +48 603 172 421.
• Sprzedam tanio przenośny aparat EKG firmy
ASPEL oraz negatoskop jednoklatkowy typ NGP
11. Tel. 502 115 045.
• Sprzedam tanio unit stomatologiczny Denta‑
na 2000 oraz fotel Beskid (ciemnoniebieski).
Tel. 601 276 063.
• Sprzedam Praktykę Stomatologiczną w Lublinie
wraz z mieszkaniem. Kontrakt z NFZ na 2,5 eta‑
tu. Tel. 667 777 633.
• Transport medyczny ciężkich pacjentów z pełną
obstawą i monitorowaniem w kraju oraz za gra‑
nicą, mobilne porady internistyczne i kardiolo‑
giczne z szybką diagnostyką i poradami lekarski‑
mi, wypisywaniem leków i recept lekarskich na
miejscu. Bezpośredni dojazd do pacjenta z apa‑
raturą, anonimowe detoksykacje w mobilnym
gabinecie z dojazdem ambulansem do pacjen‑
ta, szybką diagnostyką laboratoryjną z dojaz‑
dem do pacjenta. Elastyczność, punktualność.
Możliwość negocjacji cen. Tel. 691 784 462 Lu‑
blin, Kielce, Radom, Warszawa.
• Kupię przychodnię POZ/ewentualnie obejmę
udziały w POZ. Posiadam specjalizację z medy‑
cyny rodzinnej. Tel. 516 841 856.
• Wynajmę umeblowaną i wyposażoną w AGD
32‑metrową kawalerkę przy ulicy Paganiniego
w Lublinie. Tel. 608 432 298.
• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe dla rezy‑
dentów, studentek Uniwersytetu Medycznego,
pracowników służby zdrowia w pobliżu szpita‑
la przy ul. Jaczewskiego. Mieszkanie umeblowa‑
ne sprzęt AGD. Tel. 518 720 606.

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

Szachy wirtualnie

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.

informuje
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:
• 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
MEDICUS 6-7/2020

Podziękowanie
Dr. hab. n. med. Mirosławowi Czuczwarowi i Zespołowi II Kliniki Anestezjologii I Intensywnej Terapii PSK
1 w Lublinie podziękowania za leczenie, opiekę i niezwykłą gotowość do
niesienia pomocy w czasie choroby
Wojciecha Fudali składa żona – lekarz –Małgorzata Fudala i Synowie
Wirus SARS‑CoV‑2 zmienił całkowi‑
cie moje życie zawodowe i osobiste,
zweryfikował wiele poglądów, spra‑
wił, że nic już nie będzie takie samo.
Musiałam zmierzyć się z ciężkim prze‑
biegiem choroby u mojego Męża (leka‑
rza) i ostatecznie jego śmiercią, podczas
gdy sama również chorowałam na CO‑
VID‑19. Nie mogłam towarzyszyć Mężo‑
wi w chorobie, ale empatia i zaangażo‑
wanie wszystkich osób, które uczestni‑
czyły w leczeniu, dały mi pewność, że
jest w najlepszych rękach i zrobiono
wszystko, by mu pomóc. Pracuję jako
lekarz 30 lat. Jeszcze nigdy nie poczu‑
łam tak silnie solidarności ze strony ko‑
legów lekarzy; pewnego rodzaju czuło‑
ści związanej z tym, że każdy z nas pra‑
cując naraża siebie i swoją rodzinę na
niebezpieczeństwo. Wszyscy jesteśmy
ofiarami tej sytuacji, ale nie wszyscy są
w stanie pokonać lęk i służyć innym.
Małgorzata Fudala
reklama

W sobotę 16 maja odbył się pierwszy
mecz zdalny za pośrednictwem platformy
lichess.org z Okręgową Izbą Lekarską Rad‑
ców Prawnych z Krakowa. Mecz był zacięty.
Rozegrano wiele emocjonujących partii.
Drużyna LIL wystąpiła w składzie:
• Szachownica 1: Maciej Pokarowski
• Szachownica 2: Marcin Wójcicki
• Szachownica 3: Jarosław Grochowski
• Szachownica 4: Grzegorz Nowogrodzki
• Szachownica 5: Remigiusz Stańczak
• Rezerwowi: Jan Jabłoński, Andrzej Mater‑
niak
Poniżej przesyłam wyniki na poszczegól‑
nych szachownicach oraz wynik końcowy.
Odnośnie punktów: wygrana = 1 pkt,
przegrana = 0 pkt, remis = 0,5 pkt.
1. Jakub Wisła – Maciej Pokarowski: 2,5
do 5,5
2. Maciej Skrzypek (Player_458) – Marcin
Wójcicki: 4 do 4
3. Tomasz Piłat – Jarosław Grochowski: 7
do 1
4. Krzysztof Jewulski – Grzegorz Nowo‑
grodzki: 8 do 0
5. Barbara Błach‑Bujak/Mariusz Stana‑
szek – Andrzej Materniak /Remigiusz Stań‑
czak: 2,5 do 5,5
– Mecz był wyrównany, bo zarówno na 1
jak i 5 szachownicy zwyciężyliśmy, zremi‑
sowaliśmy na szachownicy 2 i ponieśliśmy
porażki na 3 i 4 szachownicy. Licząc wynik
punktowo: Radcy Prawni zdobyli 24 pkt,
natomiast My 16 pkt – informuje Maciej
Pokarowski
W najbliższą sobotę 23 maja zaplanowa‑
no mecz rewanżowy i liczę, że odrobimy stra‑
ty! 
mp

Komisja
Wykonywania
Zawodu ORL
w Lublinie
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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
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 miesięcznie.
Lekarz/lekarz dentysta posiadający prawo wykonywania zawodu wydane w celu 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 korzystanie z wszelkich form działalności Izby,
w tym kart BENEFIT SYSTEM oraz dostępu
do opieki prawnej LEX SECURE, jest możliwe wyłącznie dla osób systematycznie
opłacających składkę członkowską.

Lubelska Izba Lekarska
strona internetowa

Forum LIL

www.oil.lublin.pl

forum.oil.lublin.pl

Internetowe wydanie
Medicusa

Bieżace informacje dotyczące
środowiska lekarskiego

www.medicus.lublin.pl

www.medicus.lublin.pl/aktualnosci

Medicus na facebook.com
Medicus Miesięcznik Lubelskiej Izby Lekarskiej

Medicus na twitter.com
@Medicus_LIL

Komisja
Kształcenia Medycznego LIL

Komisja
Stomatologiczna LIL

kkm.oil.lublin.pl

stomatologia.oil.lublin.pl

Komisja Kultury LIL
kultura.oil.lublin.pl

Komisja Kultury LIL
na facebook.com
facebook.com/komisjakulturylil

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

Komisja Rekreacji i Sportu LIL
na facebook.com
facebook.com/lil.sport

Komisja Młodych Lekarzy LIL
na facebook.com
facebook.com/KML.LBN

