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Namieszał nam wirus w życiu. 
W tym roku w wakacje zamiast 
sezonu „ogórkowego” mamy se-
zon „covidowy”, ciągnący się już 
od zimy. 

Pracę Izby musieliśmy ograni-
czyć do czynności biurowych. Je-
dynie prezydium pracowało na po-
czątku zdalnie, a potem już w try-
bie normalnym. Skorzystaliśmy też 
z okazji, że nikt nas nie odwiedza i zabraliśmy się za nie-
zbędne remonty (fotorelacja z tych prac na kolejnych 
stronach Medicusa). Budynek eksploatowany od 20 lat 
wymaga ingerencji. Zamieniliśmy ogrzewanie z gazo-
wego na ciepło z LPEC (nie było możliwości kupienia 
ani dorobienia części zamiennych). Zyskaliśmy dzięki 
temu dodatkowe pomieszczenie magazynowe (stare zo-
stało zaadaptowane na potrzeby Chóru i Kolegów gra-
jących na różnych instrumentach).

Powstała też możliwość wykorzystania wentylacji 
na potrzeby barku. Niestety, z jego prowadzenia zrezy-
gnowali dotychczasowi najemcy, ale już podpisaliśmy 
kolejną umowę z osobą, dla której nie będzie to jedyne 
źródło utrzymania. Może się uda. Dokonamy potrzeb-
nych zmian i myślę, że gdy otworzymy się na normal-
ną działalność nasz klubo‑barek przypadnie Kolegom 
do gustu. Przeprowadzimy remont IV piętra oraz sani-
tariatów w okolicy barku i na parterze (obecne w sty-
lu późny Gierek). 

Już oczyściliśmy elewację i poprawiliśmy schody wej-
ściowe. Nasza siedziba lśni teraz pełną krasą, jak w dniu 
otwarcia. Mam nadzieję, że spotkamy się już normal-
nie w drugiej połowie września (chociaż piszę te słowa 
w momencie, kiedy statystyki zachorowalności rosną). 
Z wiadomych względów odwołaliśmy uroczyste rozda-
nie praw wykonywania zawodu. Pierwszym spotkaniem, 
które planujemy, ma być posiedzenie Rady Okręgowej 
OIL 16 września. Pomimo zagrożeń, w okresie rozluź-
nienia obostrzeń, odbył się Turniej Tenisowy w Zamo-
ściu poświęcony pamięci dra Teresińskiego, gdyż Kole-
dzy tak spragnieni kontaktów przyjechali do nas aż z Go-
rzowa. Odbyły się też, po raz pierwszy w Lublinie, Mi-
strzostwa Polski Lekarzy w Lekkiej Atletyce.

Mam nadzieję, że się niedługo spotkamy, bo pomimo 
różnic, na pewno stęskniliśmy się za sobą. 

Do zobaczenia. 
Leszek	Buk
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Lekarz się szczepi – LIL dopłaca
Przypominamy	 o	możliwości	 składania	wniosków	o	 zwrot	 części	 opłaconej	

kwoty	za	szczepienia	w	roku	2020	zgodnie	z	uchwałą	ORL	nr	93/2019/8/R	z	dn.	
4.12.2019	r.

Okręgowa Rada Lekarska podjęła uchwałę o dofinansowaniu przez Lubelską Izbę Le-
karską swoim członkom szczepień za rok 2020 poprzez zwrot 90% poniesionych kosz-
tów, do łącznej maksymalnej kwoty 200 zł rocznie na jednego członka LIL.

Warunkiem otrzymania zwrotu jest:
– brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich na rzecz samorządu lekarskie-

go,
– złożenie odpowiedniego wniosku wraz z zaświadczeniem o szczepieniu w roku 

2020 oraz oryginału dokumentu potwierdzającego poniesione koszty szczepienia. 

UWAGA!	Obowiązuje	nowy	wzór	wniosku	(dostępny	na	stronie	 internetowej	
LIL)	oraz	dwa	załączniki:	ZAŚWIADCZENIE	z	przeprowadzonego	szczepienia	
i	ORYGINAŁ	dokumentu	potwierdzającego	poniesione	koszty	szczepienia	(para-
gon, rachunek, faktura)!

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

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

Lekarzu!  
Aktualizuj  
swe dane

W związku z obowiąz-
kiem przeprowadzenia wy bo‑
rów w samorządzie lekarskim 
w 2022 r. zwracam się do kole-
żanek i kolegów lekarzy i leka-
rzy dentystów z prośbą o zak-
tualizowanie swoich danych 
w rejestrze Lubelskiej Izby 
Lekarskiej. Dotyczy to głów-
nie miejsca zatrudnienia, które 
traktujecie Państwo jako pod-
stawowe. Informacje te pozwo-
lą nam umieścić Państwa na-
zwiska na właściwych listach 
rejonów wyborczych.

Przewodnicząca  
Okręgowej Komisji  

Wyborczej LIL 
Maria	Dura

Pandemia sobie  
– a my robimy swoje

Mimo obostrzeń sanitarnych, związanych z trwającą od kil-
ku miesięcy pandemią (m.in. konieczność noszenia maseczek, 
pomiar temperatury ciała przed wejściem na teren budynku, 
dezynfekcja rąk), Lubelska Izba Lekarska nie zawiesiła swojej 
działalności nawet na jeden dzień. Działały wszystkie jednost-
ki organizacyjne samorządu lekarskiego i na bieżąco wykony-
wano wynikające z prawa zadania i obowiązki. 

Regularnie, chociaż z mniejszą częstotliwością, obradowało 
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej, a jego uczestnicy dzię-
ki Internetowi mogli spotykać się i obradować bez konieczno-
ści stawiania się przy ul. Chmielnej. aa
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Internet jest siłą 
Komisja	Kształcenia	Medycznego	w	Lubelskiej	Izbie	

Lekarskiej	prowadziła	–	i	prowadzi	–	kursy	dla	stażystów	
(lekarzy	i	lekarzy	dentystów)	metodą	e‑learningu.

Wykłady rozpoczęły się na początku lipca, następna tu-
ra zajęć odbyła się w drugiej połowie sierpnia, a kolejne za-
planowano na październik i listopad 2020 r.

– Zajęcia trwają 10 dni i obejmują trzy bloki tematyczne, 
są to wykłady z bioetyki (20 godzin w czasie 3 dni), z pra-
wa medycznego (30 godzin – 4 dni) i z orzecznictwa lekar-
skiego (20 godzin – 3 dni) – wyjaśnia przewodnicząca KKM 
Monika Bojarska‑Łoś.

Stażyści po spełnieniu wymogów formalnych otrzymują 
na swój adres e‑mail link, który pozwala się im zalogować 
na konkretny kurs i w ten sposób siedząc przed swoim kom-
puterem mogą uczestniczyć w wykładach. Mogą też zadawać 
pytania korzystając z chatu (w czasie rzeczywistym).

– Na zakończenie zajęć przeprowadzane są testy spraw-
dzające z prawa medycznego i orzecznictwa lekarskiego oraz 
zaliczenie z zakresu bioetyki – wyjaśnia Bojarska‑Łoś.

Zajęcia prowadzone w ten sposób odbyło około 180 sta-
żystów, chociaż pewna część osób zdążyła metodą tradycyj-
ną (na sali wykładowej) zaliczyć zajęcia jeszcze przed pan-
demią. aa

Osobiście lub korespondencyjnie
Przez całe wakacje – do 31 sierpnia – wydawano prawo wy-

konywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego. Sto-
sowny wniosek – W‑1 – o przyznanie prawa wykonywania za-
wodu absolwenci UM mogli składać osobiście w siedzibie LIL 
w Lublinie przy ul. Chmielnej 4, a także w siedzibach delegatur 
w Chełmie, Białej Podlaskiej i Zamościu lub drogą koresponden-
cyjną. Wykaz niezbędnych dokumentów wraz z drukami wnio-
sków oraz oświadczeń do pobrania zainteresowani znajdowa-
li na stronie https://nowa.oil.lublin.pl/pages/pwz (Załatwianie 
Spraw – Prawo Wykonywania Zawodu – Opis Procedur)

Bez przerw działa System Monitorowania Kształcenia. Po-
twierdzanie tożsamości w SMK na podstawie zaświadczenia 
z dziekanatu i dowodu osobistego odbywa się codziennie w go-
dzinach 8.00‑15.00 w siedzibie Lubelskiej Izby Lekarskiej po-
kój 306.  aa



Ciepło i ładnie
Odnowiona,	lśniąca	czystością	elewacja	budynku,	w	któ‑

rym	od	20	lat	swoją	siedzibę	ma	Lubelska	Izba	Lekarska,	to	
pierwsza	widoczna	zmiana,	jaką	już	na	pierwszy	rzut	oka	
zobaczą	wszyscy,	którzy	po	długiej	przerwie	spowodowanej	
pandemią,	odwiedzą	Chmielną	4.

W czasie remontu odczyszczono też schody głównego wej-
ścia i uzupełniono popękane ubytki marmurowej okładziny. 

Ale istotą prowadzonych od maja prac remontowych jest pod-
łączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej LPEC. 

Ciepło systemowe to najbezpieczniejszy i ekologiczny sposób 
ogrzewania, dostępny przez cały rok. Nowoczesne urządzenia 
zapewniają pełny zakres regulacji i pozwalają na dowolne stero-
wanie poborem ciepła, co zwiększa komfort i zmniejsza zużycie 
energii. Ciepło systemowe dostarczane przez LPEC to obecnie 
najtańszy sposób ogrzewania w Lublinie, a także ograniczenie 
zanieczyszczenia powietrza, jakie powstaje przy korzystaniu 
z indywidualnych kotłowni i pieców (tzw. niska emisja).

– Do tej pory ogrzewaliśmy nasz budynek piecem gazowym. 
Po 20 latach koszt jego serwisowania stał się bardzo wysoki, 
dlatego skorzystaliśmy z możliwości, jaką zaproponowało nam 
LPEC – wyjaśnia prezes LIL Leszek Buk.

To nie jedyne zmiany przy Chmielnej 4 – przeprowadzono 
też remont wentylacji kuchennej; gruntownie odnowiono poko-
je hotelowe (wymieniono podłogi i meble, odnowiono łazienki) 
i w każdym pokoju zainstalowano klimatyzację. 

Remont przeszły także pozostałe pomieszczenia na IV pię-
trze (m.in. wymieniono okna – teraz są uchylne i odmalowa-
no ściany).

– W najbliższym czasie planujemy remont łazienek – doda-
je prezes Buk. aa



Lekko, zwinnie, z zapałem
Dwa dni trwały zmagania zawodników na stadionie lekkoatletycznym MOSiR Bystrzy‑

ca przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie, gdzie w dniach 22‑23 sierpnia odbyły się 30. Mi‑
strzostwa Polski Masters, 9. Mistrzostwa Polski Lekarzy oraz 3. Mistrzostwa Polski 
Dziennikarzy w lekkiej atletyce. 

Pomimo epidemii uczestniczyło w nich 520 zawodniczek i zawodników z całej Pol‑
ski. Na starcie znane nazwiska polskich olimpijczyków i rekordzistów, m. in. Robert Ko‑
rzeniowski, Urszula Kielan. 

Reprezentacja LIL, mimo skromnej liczebności, może się pochwalić sukcesami. 
Andrzej Chrościcki, chirurg z WSzS przy al. Kraśnickiej zdobył srebrny medal MPL w 

pchnięciu kulą i brązowy w rzucie dyskiem. Wynik 10,72 m w pierwszej konkurencji został 
nagrodzony dodatkowo pucharem za drugi najbardziej wartościowy wynik wśród wszyst‑
kich lekarzy (w przeliczeniu na punktację wielobojową). Ryszard Siwek, chirurg dziecię‑
cy, pracujący w Poradni Chirurgicznej przy ul. Wertera, zdobył srebrny medal MPL w skoku 
w dal. Ginekolog, Grzegorz Pietras, z SPSK4 zdobył złoto MPL w trójskoku i srebro w sko‑
ku wzwyż, a Izabela Winkler, ginekolog z COZL, brązowy medal w biegu na 800 m.

W uroczystym otwarciu mistrzostw uczestniczył prezes LIL Leszek Buk, a także czło‑
nek ORL i szef Komisji Rekreacji i Sportu LIL Grzegorz Pietras.

Wyniki dostępne są na stronie www.pzlam.pl
Grzegorz Pietras, aa

Fot. I. Burdzanowska

Mistrzostwa Polski Masters • Mistrzostwa Polski Lekarzy

Anna Michałowska

Grzegorz Pietras

Andrzej Chrościcki

Ryszard Siwek

Izabela Winkler
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•	Na czym polegała misja medyczna w USA, w której uczest-
niczył Pan w pierwszych tygodniach pandemii?

– Misja, do której zostałem zaproszony – w sumie z Polski 
wzięło w niej udział 9 osób, obok 4 lekarzy (dr Jacek Siewie-
ra, dr Jakub Klimkiewicz, dr Robert Ryczek i ja), także ratow-
nicy medyczni i pielęgniarki – była zorganizowana przez Woj-
skowy Instytut Medyczny w Warszawie w ramach braterstwa 
broni, które od pół wieku łączy Wojsko Polskie z Gwardią Na-
rodową Stanu Illinois, a to z kolei zawdzięczamy dużej chica-
gowskiej Polonii. Kiedy wybuchła pandemia, do Chicago po-
lecieli polscy lekarze, którzy wcześniej pomagali przez kilka 
tygodni w opanowaniu epidemii w Lombardii i mieli już spo-
re doświadczenie.

W czasie naszego pobytu odwiedziliśmy kilkanaście szpitali 
w Chicago i okolicach, w tym słynny szpital polowy (zlokalizo-
wany w największym w USA centrum wystawowym McCor-
mic Center), który został specjalnie przygotowany dla chorych 
z COVID‑19. To moloch na ponad 2 tysiące łóżek. Na szczę-
ście nie został w pełni nigdy wykorzystany.

Rolą polskiej ekipy była przede wszystkim obustronna wy-
miana doświadczeń. Zapoznawaliśmy się z metodami pomocy 
pacjentom z koronawirusem w USA, które w zasadzie nie róż-
nią się od stosowanych w Polsce, chociaż muszę zaznaczyć, że 
Amerykanie z dużym sceptycyzmem odnoszą się do napręd-
ce wymyślanych form leczenia przeciwwirusowego. W zde-
cydowanej większości placówek nie spotkaliśmy się ze sto-
sowaniem osocza ozdrowieńców, leków immunomodulują-
cych, czy też leków przeciwwirusowych (z wyjątkiem remde-
siviru), a powszechne podawanie chlorochiny praktycznie nie 
miało miejsca.

Amerykanie najbardziej byli zainteresowani metodą poza-
ustrojowego utlenowania krwi przy pomocy aparatury ECMO, 

którą my w Lublinie stosujemy od ponad 4 lat – dodam, że 
w Polsce jest 5 takich ośrodków, które zostały wyznaczone 
przez prof. Radosława Owczuka, konsultanta krajowego w za-
kresie anestezjologii i intensywnej terapii, do leczenia pacjen-
tów z COVID‑19 metodą ECMO (Lublin, Warszawa, Kraków, 
Gdańsk i Wrocław). W naszym oddziale mamy na chwilę obec-
ną możliwość jednoczesnego leczenia 4 chorych z najcięższy-
mi postaciami wirusowego zapalenia płuc, którzy wymagają le-
czenia przy pomocy metody ECMO.

Wirus Covid‑19 zostanie z nami
z dr. hab. n. med.  

Mirosławem Czuczwarem,  
kierownikiem II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii SPSK 1 w Lublinie, w ramach której działa 

Ośrodek Pozaustrojowego Leczenia Ciężkiej 
Niewydolności Wielonarządowej,  

rozmawia Anna Augustowska

•	To znaczy, że Amerykanie nie stosują ECMO?
– Stosują, ale głównie na oddziałach kardiologicznych, przy 

niewydolności krążeniowej – i bardzo chcieli się dowiedzieć, 
jak ta metoda może służyć ratowaniu chorych z COVID‑19, któ-
rzy przebywają na oddziałach intensywnej terapii poza ośrod-
kami kardiochirurgicznymi. Bardzo to ich interesowało. Stąd 
moja rola – przekazałem nasze doświadczenia.

Aparat ECMO, o czym wciąż nie wszyscy wiedzą, może być 
wykorzystywany w wielu przypadkach ciężkiej niewydolności 
wielonarządowej o różnej etiologii, które do tej pory były nie-
możliwe do wyleczenia przy pomocy tradycyjnych metod. 

Pragnę pokreślić, że procedury, które mogą być wykony-
wane w ośrodku, obejmują m.in.: poza-
ustrojową eliminację dwutlenku węgla 
i natlenianie krwi (ECMO), ciągłą tera-
pię nerkozastępczą, plazmaferezy lecz-
nicze, jak również optymalizację me-
tod konwencjonalnej wentylacji me-
chanicznej.

•	No właśnie – o tym, że w Lubli-
nie stosowane są techniki pozaustro-
jowe, nieraz rozmawialiśmy. Ale nigdy 
w kontekście koronawirusa. Jak to te-
raz wygląda?

– Bardzo podobnie. Koronawirus, jak 
wiemy, uszkadza płuca i dla pacjentów, 
którzy to zakażenie przechodzą najcię-
żej, kiedy inne metody nie są w stanie 
im pomóc, Ośrodek Pozaustrojowego 
Leczenia Ciężkiej Niewydolności Wie-
lonarządowej staje się często ostatnią 
deską ratunku. Pacjentów z ostrą niewy-
dolnością oddechową lub krążeniową, 
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oporną na leczenie konwencjonalnymi metodami, podłączamy 
do urządzenia ECMO, które pozwala na pozaustrojowe utleno-
wanie krwi. Pozaustrojowe natlenianie krwi (ECMO) ratuje ży-
cie pacjentom m.in. z Covid‑19, którym ze względu na uszko-
dzenie płuc nie pomagają respiratory.

•	Ile osób od początku pandemii leczono w Lublinie w ten 
sposób? Może warto zwiększyć liczbę tych stanowisk?

– Do czerwca mieliśmy 11 pacjentów z ciężką postacią nie-
wydolności oddechowej. To chorzy na SARS‑Co‑V2, w więk-
szości mężczyźni, zwykle w sile wieku, chociaż mieliśmy też 
83‑latka, który opuścił nasz oddział. Z tej jedenastki czwo-
ro pacjentów wymagało podłączenia do ECMO i, niestety, 
dwóch z nich nie udało się uratować. To do nas trafił na lecze-
nie m.in. pierwszy zakażony pacjent w województwie lubel-
skim – z Bełżyc. Leczyliśmy też sekretarkę medyczną ze szpi-
tala w Radomiu, w którym zarażona była część personelu me-
dycznego i lekarza z tego szpitala. Jak widać trafiali tu, i trafia-
ją nadal, pacjenci także z innych województw. Poza tym pra-
gnę podkreślić, że nasz ośrodek leczy nadal wszystkich wyma-
gających pomocy ECMO, bo przecież ludzie nadal chorują nie 
tylko z powodu pandemii.

•	Muszę zapytać o kryteria, jakimi się Państwo kierujecie 
przyjmując „covidowców”. Panuje przekonanie, że najciężej 
chorują osoby starsze…

– Od razu zaznaczę, że o przyjęciu decyduje nie wiek, ale 
ogólny stan pacjenta, jego biologiczna kondycja. Osoba, któ-
ra nie ma dodatkowych chorób, jej organizm jest generalnie 
w niezłej formie, ma mimo nawet starszego wieku, duże szan-
se na skuteczną pomoc i tym się kierujemy przyjmując kolej-
ne osoby. 

•	Wróćmy jeszcze do amerykańskiej misji. Czego polska służ-
ba zdrowia mogłaby się nauczyć od amerykańskiej?

– Myślę, że takim dobrym przykładem do ewentualnego wy-
korzystania u nas byłby sposób, w jaki włącza się wojsko do po-
mocy przy zwalczaniu epidemii. Tam żołnierze są na pierwszej 
linii frontu walki z koronawirusem, aktywnie wspomagając per-
sonel medyczny na oddziałach szpitalnych, w izbach przyjęć, 
szpitalach polowych, czy też miejscach pobierania wymazów.

Bardzo wyraźnie chcę podkreślić, że nasze metody leczenia 
zakażonych, wyposażenie szpitali, profesjonalizm służb me-
dycznych, nie pozostawiają nas w tyle za resztą świata. Na-
prawdę nie mamy się czego wstydzić! Do tego stopnia, że ame-
rykańscy lekarze zapowiedzieli, że bardzo chętnie przyjadą do 
Polski i zapoznają się z naszymi doświadczeniami.

•	Chciałabym jeszcze zapytać o przyszłość – jak Pan sądzi, 
czy pandemia ustąpi? Nauczy nas czegoś?

– Wirus COVID‑19 zostanie z nami, co nie oznacza, że oso-
by, które zostaną zarażone, będą wymagały intensywnej terapii, 
nie mówiąc już o podłączaniu do ECMO. Zdecydowana więk-
szość – myślę, że 90 proc. zakażonych przejdzie tę infekcję ła-
godnie albo bezobjawowo. Niektórzy być może będą musieli 
przechorować w izolatoriach (cieszmy się, że powstały). Pod-
kreślam – COVID‑19 to nie wirus Ebola. Musimy się nauczyć 
z nim żyć i cały czas przestrzegać zdroworozsądkowych zasad: 
unikać dużych skupisk, nosić maseczki w sklepach itd.; prze-
strzegać higieny i generalnie dbać o swój układ odpornościo-
wy, bo to on gra decydującą rolę w walce z wirusem, nie tyl-
ko z tym zresztą. Dodatkowo, z niecierpliwością czekamy na 
skuteczną i bezpieczną szczepionkę, która ma się pojawić jesz-
cze w tym roku. 

Wirus Covid‑19 zostanie z nami Nowy adres i nowa nazwa

17 sierpnia w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła 
się uroczystość podpisania umowy dotyczącej realizacji in-
westycji pod nazwą: „Budowa budynku Centrum Powiada-
miania Ratunkowego i Dyspozytorni Medycznej w Lublinie 
przy ul. Wojciechowskiej 1”. W ramach inwestycji powstanie 
budynek administracyjno‑biurowy, w którym będzie funk-
cjonowało Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Dyspo-
zytornia Medyczna. Środki na realizację zostały zabezpieczo-
ne z budżetu ministra spraw wewnętrznych i administracji 
oraz wojewody lubelskiego.

Wykonawcą tej  inwestycji będzie Zakład Usług Budow-
lano‑Handlowych NOWBUD A. Nowak, E. Bracki Sp. Jawna.

aa

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie –  to 
nowa nazwa Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uni-
wersytetu Medycznego w Lublinie. Taką uchwałę podjął Se-
nat Uniwersytetu Medycznego 24 czerwca br.

Zmieniła się też siedziba placówki – z ul. Karmelickiej sto-
matolodzy przenoszą się do nowej siedziby w nowoczesnym 
gmachu przy ul. Doktora Witolda Chodźki 6.

Dyrektor UCS Elżbieta Pels informuje też, że do czasu za-
kończenia alokacji adres do korespondencji pozostaje bez 
zmian, tj. ul. Karmelicka 7, 20‑081.  aa 

Rusza budowa Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego
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•	W dobie pandemii Centrum Krwiodawstwa stanęło przed 
całkiem nowymi wyzwaniami – jakimi?

– Wyzwań było bardzo dużo. Najważniejsze zadanie i zara-
zem obowiązek ustawowy, to konieczność zabezpieczenia wo-
jewództwa lubelskiego w krew i jej produkty. Pandemia na-
rzuciła też dodatkowy obowiązek – zabezpieczenia nie tylko 
naszego regionu, ale też ościennych województw. Musieliśmy 
więc rozpocząć bardzo wytężoną komunikację z dawcami – nie 
tylko medialną, ale wprost osobistą, SMS‑ową lub telefonicz-
ną, by mimo płynących z mediów informa-
cji o zagrożeniu zakażeniem i powstających 
nowych ogniskach epidemicznych w Polsce, 
dawcy przychodzili do punktów pobrań i dzie-
lili się krwią. Pamiętajmy, że wtedy obowią-
zywało hasło: „Zostań w domu” i ludzie się 
do tego stosowali. 

Na szczęście doskonała współpraca z po-
licją, strażą miejską i wojskiem umożliwiła 
traktowanie dawców jak wolontariuszy, dzię-
ki czemu mogli bezpiecznie dotrzeć do miejsc 
poboru krwi. 

Kolejnym wyzwaniem było przygotowa-
nie bezpiecznego poboru krwi ze zwiększo-
nym reżimem sanitarnym, nie tylko w wa-
runkach stacjonarnych, ale także akcyjnych. 
Zostały dokładnie określone reguły i kryteria 
zdrowotne osób, które mogą wchodzić na te-
ren naszego centrum, a także osób, które mo-
gą podzielić się krwią. Trzy oddziały tereno-
we w Tomaszowie Lubelskim, Łukowie i Pu-
ławach, ze względu na bezpieczeństwo dawców i personelu, mu-
siałam czasowo zamknąć i przygotować nowe miejsca poboru 
krwi. Kolejnym problemem były obawy u części personelu me-
dycznego, który, mimo wiedzy, że pracownik medyczny pracu-
je z osobą chorą, w sytuacji pandemii odczuwał strach, a cza-
sem nawet panikę. Zorganizowałam więc dla personelu szko-
lenia nt. specyfiki wirusa SARS CoV‑2 i zapobiegania zakaże-
niu, a także przygotowałam instrukcje postępowania sanitarne-
go, aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości. 

Kolejnym wyzwaniem jest osoczoterapia, czyli wykorzy-
stanie osocza ozdrowieńców dla celów terapeutycznych osób 
z objawami COVID‑19. Tu pragnę podziękować wspaniałej 
grupie lekarzy z centrum, którzy włożyli ogrom pracy i na ba-
zie najświeższej literatury przygotowali procedury kwalifiko-
wania ozdrowieńców, a także poboru, przechowywania i wy-
dawania osocza. 

Współpraca z Kliniką Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Me-
dycznego i Wojewódzką Inspekcją Sanitarną umożliwiła dotar-
cie do ozdrowieńców, którzy mimo społecznej stygmatyzacji, 
po rozmowie z naszymi lekarzami przyszli i oddali osocze, by 
pomóc innym. Owocem naszej pracy była pierwsza w Polsce 
osoczoterpia, przeprowadzona przez zespół prof. Krzysztofa 
Tomasiewicza, która zakończyła się sukcesem. To uratowanie 
pacjenta chorego na COVID‑19 ośmieliło innych ozdrowień-
ców. Przygotowane przez nasze centrum osocze dla terapii CO-
VID‑19 przekazywane było nie tylko pacjentom lubelskiej kli-
niki, ale także do szpitali innych województw.

•	Jak dużym powodzeniem cieszą się badania na przeciw-
ciała anty‑SARS‑CoV‑2 w klasie IgG, które można wykonać 
w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Lublinie? 

– Na początku badania cieszyły się bardzo dużym zaintereso-
waniem, ponieważ jako pierwsi w Lublinie rozpoczęliśmy wy-
konywanie oznaczania poziomu przeciwciał anty‑SARS CoV‑2. 
Tłumnie przychodzili mieszkańcy Lublina, także wiele szpitali 
wykonało badania dla swoich pracowników. Średnio obecność 
przeciwciał, w różnym mianie, stwierdzono u 4 proc. badanych. 
Wszystkie te osoby nie miały świadomości, iż przeszły zaka-
żenie tym wirusem. Obecnie w związku z włączeniem ozna-
czania poziomu przeciwciał anty‑SARS CoV‑2 w zakres ba-
dań różnych medycznych laboratoriów diagnostycznych licz-
ba osób zgłaszających się na badania zmalała, jednakże każde-
go dnia są chętni. 

Potrzebna i krew, i osocze

•	Rozumiem, że te badania są adresowane do wszystkich 
osób, które chcą sprawdzić, czy nie chorowały na Covid‑19 bez-
objawowo?

– Tak. Badania te ukazują przechorowanie objawowe lub 
bezobjawowe zakażenia wirusem SARS CoV‑2. Wiele osób 
przyjeżdżających do Polski chce tym badaniem stwierdzić, czy 
teraz nie są chorzy i mogą bezpiecznie spotkać się z rodziną, 
głównie troszczą się o starszych rodziców. Wyjaśniamy wtedy, 
że oznaczenie poziomu przeciwciał nie odpowie nam na pyta-
nie, czy obecnie nie jesteśmy zakażeni, dlatego po naszych in-
formacjach wykonujemy badanie genetyczne na obecność wi-
rusa SARS CoV‑2 z wymazu z nosa i gardła. Od czerwca ma-
my zgodę Ministerstwa Zdrowia na wykonywanie badań gene-
tycznych komercyjnie dla indywidualnych osób.

•	Lek na SARS‑CoV‑2 będzie produkowany w Lublinie. Po-
dejmie się tego spółka Biomed Lublin. Do produkcji będzie wy-
korzystywane osocze krwi ozdrowieńców. Czy bezobjawowcy 
mogą oddawać osocze i jak odbywa się dostarczanie osocza 
dla produkcji leku?

– Lek na SARS CoV‑2, czyli izolowana immunoglobulina G 
anty‑SARS CoV‑2 z osocza ozdrowieńców to dla nas wielka na-
dzieja. Bardzo się cieszę, że ten projekt badawczy ruszył i ufam, 
że liofilizat immunoglobuliny będzie stabilny i efekty terapeu-
tyczne będą widoczne. 

W osoczu osób, które przechorowały COVID‑19 lub miały 
bezobjawowe zakażenie SARS‑C0V‑2, znajdują się przeciwciała: 

z Elżbietą Puacz,  
dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa  

i Krwiolecznictwa w Lublinie,  
rozmawia Anna Augustowska
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Potrzebna i krew, i osocze
immunoglobuliny IgG skierowane przeciw wirusowi. Dzięki te-
mu podanie osocza ozdrowieńców pacjentowi, którego układ 
odpornościowy nie radzi sobie z zakażeniem, może wspomóc 
leczenie. Jednak osocze nie jest obojętne, znajdują się w nim 
też m.in. białka oraz inne metabolity, które mogą spowodować 
niepożądaną reakcję u biorcy. 

Frakcjonowanie i izolowanie samych przeciwciał, a później 
podawanie ich w postaci leku ma duże znaczenie, gdyż unie-
możliwia wystąpienie reakcji niepożądanych. Poza tym niektó-
rzy z ozdrowieńców mają bardzo wysokie miano przeciwciał, 
u innych jest ono nawet 20‑30‑krotnie niższe. W tym przypad-
ku podania leku mamy dokładnie określone miano. To wielki 
komfort dla lekarza i oczywiście bezpieczeństwo dla pacjen-
ta. Musimy pamiętać, że osocze od polskich dawców zawie-
ra przeciwciała skierowane przeciwko wirusowi obecnemu 
w Polsce, stąd skuteczność leku będzie skierowana na tę popu-

lację wirusa, a nie na odmianę amerykańską 
czy chińską, to bardzo ważne przy zmien-
ności wirusa.

W przypadku osocza do frakcjonowania 
przeciwciał istnieje wymóg, by ozdrowie-
niec miał dwukrotny ujemny wynik bada-
nia genetycznego na obecność wirusa SARS 
CoV‑2 z wymazu z nosa i gardła, ponadto 
muszą upłynąć dwa tygodnie od jego wy-
konania oraz konieczna jest obecność prze-
ciwciał we krwi. W przypadku osoczotera-
pii niezbędne było wykonanie trzech badań 
genetycznych na obecność wirusa, pierw-
szego z wynikiem dodatnim i następnie dwu 
ujemnych, to bardzo utrudniało odnalezienie 
dawców spełniających ten wymóg. Są osoby, 
które wykonując u nas oznaczanie przeciw-
ciał, dowiedziały się, że przechorowały za-
każenie koronawirusem SARS CoV‑2, a nie-
stety z powodu braku badania genetycznego, 
wykrywającego obecność tego wirusa, nie 

mogły być zakwalifikowane do oddania osocza. Od ozdrowień-
ców trzeba pobierać osocze najszybciej, jak to tylko jest możli-
we, ponieważ liczba przeciwciał spada. Im wcześniej po prze-
chorowaniu pobrane zostanie osocze, tym przeciwciał będzie 
więcej. Musimy pamiętać, że nie każdy ozdrowieniec może od-
dać osocze. Oprócz przebycia infekcji koronawirusowej i uzy-
skania dwóch wyników ujemnych testów, musi spełnić wymo-
gi krwiodawcy. Musi to być osoba zdrowa, pomiędzy 18. a 60. 
rokiem życia, nie może mieć chorób przewlekłych, nowotwo-
rowych, genetycznych, niskiego poziomu hemoglobiny. Dlate-
go stosunkowo niewielka grupa ozdrowieńców może oddawać 
osocze, z naszego doświadczenia to około 10 procent.

Pamiętajmy, że osocze otrzymane od dawców jest dobrem na-
rodowym, które może nam pomóc przetrwać pandemię i możli-
wy kolejny jesienny wzrost zachorowań. Ozdrowieńcy są chęt-
ni do dzielenia się osoczem.

•	Czy są dowody na to, że lek z osocza ozdrowieńców po-
maga? 

– Jeszcze nie ma takich dowodów, gdyż projekt dopiero się 
rozpoczął i potrzebnych jest 150 litrów osocza od ozdrowień-
ców, by frakcjonować immunoglobuliny i wyprodukować go-
towy preparat leczniczy. Jednakże patrząc na efekty osoczote-
rapii wykonywanych w naszej lubelskiej Klinice Chorób Za-
kaźnych czy też na Śląsku i w Warszawie, podane osocze, za-
wierające tę immunoglobulinę, przyniosło poprawę kliniczną 
pacjentów. 

Finał akcji „Rajd po krew”
4 sierpnia zakończył się „Rajd po krew”, w ramach któ-

rego Janusz Kobyłka, pasjonat kolarstwa z woj. lubelskie-
go, pokonał rowerem 2500 km. Przemierzył Polskę po tra-
sie w kształcie wielkiego serca, aby zachęcać innych do od-
dawania krwi. Akcję wspierało Regionalne Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. 

Janusz Kobyłka wyruszył 3 lipca br. z Lublina. Przez ko-
lejnych 30 dni odwiedził kilkadziesiąt miast zarówno na tere-
nie woj. lubelskiego, jak i innych regionów Polski, m.in. woj. 
śląskiego, wielkopolskiego i pomorskiego, zachęcając po dro-
dze ich mieszkańców do honorowego oddawania krwi. W ra-
mach akcji odwiedzał także urzędy i instytucje, jak również 
brał udział w spotkaniach z przedstawicielami Klubów Ho-
norowych Dawców Krwi.

– Cieszę się, że akcja spotkała się z ogromnym entuzja-
zmem ze strony lokalnych władz i mieszkańców, którzy 
wspierali mnie na każdym kroku. Dzięki niej wiele z tych 
osób już dołączyło do grona honorowych krwiodawców 
i mam nadzieję, że z dnia na dzień będzie nas coraz więcej. 
Chociaż moja rowerowa podróż po Polsce oficjalnie dobiegła 
końca, to w dalszym ciągu będę promować ideę oddawania 
krwi wśród innych – podkreśla Janusz Kobyłka. 

Zapotrzebowanie na krew, szczególnie teraz w okresie wa-
kacyjnym, jest bardzo duże, dlatego każdy, kto chciałby od-
dać krew może to zrobić, zgłaszając się do Centrów Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa, Oddziałów Terenowych lub mo-
bilnych punktów pobierania krwi. Szczegółowe informacje 
można znaleźć na stronie: http://www.rckik.lublin.pl/  aa
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z dr hab. n. med. Beatą Matyjaszek‑Matuszek,  
kierownikiem Kliniki Endokrynologii UM w Lublinie,  

rozmawia Marek Derkacz

•	Jest Pani nowym kierownikiem Kli-
niki Endokrynologii i jednocześnie kon-
sultantem wojewódzkim w dziedzinie en-
dokrynologii, jaką wizję rozwoju kliniki 
chciałaby Pani realizować?

– Endokrynologia to dzisiaj nowocze-
sna i prężnie rozwijająca się dziedzina 
medycyny i taką właśnie mam wizję roz-
woju Kliniki Endokrynologii w Lublinie! 
Poza podstawową działalnością klinicz-
ną w zakresie diagnostyki i terapii pod-
stawowych endokrynopatii, planuję po-
szerzyć ilościowo i wzmocnić jakościo-
wo ofertę kliniki, czego efektem będzie 
zmiana nazwy na Klinika Endokrynolo-
gii, Diabetologii i Chorób Metabolicz-
nych. Ponieważ w Polsce wciąż nie ma 
specjalistycznych struktur leczenia otyło-
ści, a WHO zaliczyła ją do epidemii na-
szych czasów, dlatego rozpoczęliśmy in-
nowacyjny program kompleksowego le-
czenia tej patologii.

Dysponujemy 25 łóżkami dla pacjen-
tów ze schorzeniami w zakresie układu 
endokrynnego, cukrzycy i chorób me-
tabolicznych. Ta baza łóżkowa jest wy-
starczająca dla zabezpieczenia zarówno 
hospitalizacji pilnych, jak i tych plano-
wych, diagnostycznych. Chcę podkreślić, 
że od początku bieżącego roku znaczną 
część pobytów diagnostycznych realizu-
jemy również w ramach pobytów jedno-
dniowych.

•	Pod Pani kierownictwem widać „po-
wiew świeżości”. Organizuje Pani cy-
kliczne spotkania, mające na celu inte-
grację środowiska lubelskich endokry-
nologów oraz poszerzanie ich wiedzy. 
To się udaje?

– Zależy mi na integracji środowi-
ska lubelskich endokrynologów, co wię-
cej, chciałabym też bardziej zintegro-
wać endokrynologów i diabetologów, 

Poniedziałek
Dzień z pracy lekarza POZ

Klinika Endokrynologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Nie lubię poniedziałku, jak chyba 
większość z nas. Wszystko trzeba robić 
naraz i końca nie widać. Najważniej-
szy kłopot mam jednak prawie z gło-
wy. Jeszcze w czwartek pojawił się po-
mysł wypisywania zaświadczeń o prze-
ciwwskazaniach do zakładania mase-
czek. Dowiedziałam się o tym od kole-
żanki z przychodni, do której zadzwo-
nił jej pacjent, poli-
cjant z prośbą o wypi-
sanie takich zaświad-
czeń dla niego i ca-
łej jego rodziny (żo-
ny i dzieci). Powód? 
„duszno im w masecz-
kach”. Koleżanka się 
zdziwiła i odmówiła. 
Okazało się jednak, że 
to pacjent wie lepiej, 
bo zadzwonił natych-
miast po konferencji 
ministra zdrowia, na 

Endokrynologia jest fascynująca

której oznajmiono, że tylko zaświadczenie 
od lekarza będzie usprawiedliwiało brak 
zasłaniania nosa i ust. Pytanie zasadnicze 
to kto przedstawi listę chorób czy obja-
wów, przy których można nie mieć ma-
seczki? Jeżeli będziemy bazować na wy-
wiadzie to nic się nie zmieni, bo każdy pa-
cjent taki kwitek dostanie. Jeżeli weźmie-
my pod uwagę niewydolność oddechową, 

to jakie parametry przy-
jąć i kto ma weryfikować 
i jakim badaniem? Spiro-
metrią? Kto określi, od 
jakich wartości badania 
danej osobie jest duszno? 
A może fobia na zakry-
wanie ust ? Czy psychia-
trzy dadzą radę z taką ilo-
ścią chętnych? Jak znam 
życie 99 proc. oczekiwa-
łoby takich zaświadczeń 
od lekarzy rodzinnych. 
Tłum pod przychodnią 

tych, co się nie mogą dodzwonić, awan-
tury. Wizję tego, co by nas czekało, mie-
liśmy już w piątek patrząc na ilości tele-
fonów. Ok. 50 proc. dotyczyło tego tema-
tu. Na szczęście interwencja zarządu Po-
rozumienia Zielonogórskiego powstrzy-
mała ten czarny scenariusz i zaświadcze-
nia nie będą wymagane. 

Wraca temat dzieci w żłobkach. Mi-
mo że w przepisach jest napisane alterna-
tywnie: „zaświadczenie o stanie zdrowia 
dziecka od lekarza lub oświadczenie ro-
dziców, że dziecko jest zdrowe”, dyrek-
torzy nadal przysyłają, z uporem godnym 
lepszej sprawy, zdrowe dzieci do nas.

NIE PISZEMY ZAŚWIADCZEŃ DO 
ŻŁOBKÓW I PRZEDSZKOLI, NIE NA-
RAŻAMY ZDROWYCH DZIECI NA 
POTENCJALNE ZAKAŻENIE PRZY 
OKAZJI WIZYTY W PRZYCHODNI.

Kilka dni temu zadzwoniła do mnie ko-
leżanka z innej przychodni, żeby jej po-
móc rozwiązać problem. Jej pacjent miał 

bo przecież diabetologia jest częścią en-
dokrynologii. Dlatego w moich planach 
jest organizacja regularnych, corocznych, 
ogólnopolskich konferencji naukowych 
pod nazwą np. Lubelskie Dni/Spotkania 
Endokrynologiczno‑Diabetologiczne.

•	Jakie ma Pani marzenia, jeżeli cho-
dzi o rozwój bazy dydaktyczno‑nauko-
wej?

– Chciałabym poszerzyć ofertę mul-
timedialną oraz unowocześnić proces 
nauczania w ramach Centrum Symula-
cji Medycznej naszego uniwersytetu. 
A w zakresie nauki? Wciąż zgłaszają się 
świetnie zapowiadający się młodzi leka-
rze do pracy w klinice, także z nowymi 
projektami badawczymi, ale podstawo-
wym ograniczeniem pozostaje problem 
finansowania tych projektów. Dlatego 
widzę potrzebę specjalnie gratyfikowa-
nych projektów/etatów, które skutkują 
publikacjami w renomowanych czasopi-
smach z listy filadelfijskiej.

•	Z którymi ośrodkami w Polsce już 
udało się nawiązać bliższą współpracę 
naukową?
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Dzień z pracy lekarza POZ

Klinika Endokrynologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Endokrynologia jest fascynująca
– Przede wszystkim z Kliniką Endo-

krynologii CMKP w Warszawie w za-
kresie rejestru rzadkiej endokrynopatii 
– akromegalii i jej powikłań nowotwo-
rowych pod patronatem prof. Wojciecha 
Zgliczyńskiego. Natomiast z początkiem 
tego roku nawiązałam współpracę nauko-
wo‑badawczą w zakresie patologii ukła-
du podwzgórzowo‑przysadkowego z Ka-
tedrą i Kliniką Endokrynologii, Przemia-
ny Materii i Chorób Wewnętrznych Uni-
wersytetu Medycznego im. Karola Mar-
cinkowskiego w Poznaniu. Od początku 
mojej pracy klinicznej współpracowałam 
z Zakładem Diagnostyki Laboratoryjnej, 
a później zgłębiając problem patogenezy 
cukrzycy ciążowej w ramach grantu habi-
litacyjnego z III Kliniką Ginekologii oraz 
Kliniką Położnictwa i Perinatologii. Od 
wielu już lat cenię sobie współuczestnic-
two w grantach badawczych na temat cho-
rób autoimmunizacyjnych gruczołu tar-
czowego z Katedrą i Zakładem Immuno-
logii Klinicznej. Dalsze projekty realizu-
ję we współpracy z Kliniką Kardiologii, 
Radiologii Zabiegowej i Okulistyki w za-
kresie analizy zależności pomiędzy stę-
żeniem adipocytokin a występowaniem 

powikłań angiopatycznych u pacjentów 
z cukrzycą typu 2. 

Poza tym w 2016 roku odbyłam szko-
lenie kliniczne w Center for Pregnant Wo-
men with Diabetes, Endocrine Department, 
Rigshospitalet, University of Copenhagen 
w zakresie nowoczesnych metod diagno-
styki i terapii cukrzycy, które wdrożyłam 
do praktyki w macierzystej klinice i bardzo 
liczę na kontynuację tej współpracy.

•	A dlaczego endokrynologia?
– Rozpoczynałam swoją pracę zawo-

dową w Zakładzie Farmakologii pod kie-
rownictwem prof. Ewy Jagiełło‑Wójto-
wicz i szybko zorientowałam się, że bra-
kuje mi pracy klinicznej. Ówczesny kie-
rownik, prof. Zdzisław Kleinrok, wyra-
ził zgodę na jednoczesne otwarcie spe-
cjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrz-
nych. To pozwoliło mi na staże we wszyst-
kich szczegółowych klinikach chorób we-
wnętrznych i wniosek był jeden: endokry-
nologia to najciekawsza dziedzina chorób 
wewnętrznych. Ostatecznie utwierdził 
mnie w tym mój kierownik specjalizacji 
i jednocześnie kierownik Kliniki Endokry-
nologii, prof. Andrzej Nowakowski. 

telefon: recepty na leki 
przewlekle stosowane, za-
opatrzenie medyczne (np. 
pieluchomajtki, worki sto-
mijne itd.), skierowania 
na badania (np. glukoza, 
cholesterol, INR, morfologia, hormony 
tarczycy itd.); skierowania do sanato-
rium, zaświadczenia do zespołu orzeka-
nia o stopniu niepełnosprawności, moż-
na wystawić po rozmowie telefonicznej 
na podstawie dokumentacji medycznej, 
bez narażania pacjenta na potencjalny 
kontakt z osobami chorymi. 

Nie wszystko oczywiście się da zro-
bić przez telefon, bo nie da się na przy-
kład zaszczepić dziecka czy zrobić bi-
lansu, dlatego teraz intensywnie nad-
rabiamy zaległości z czasu zamknięcia 
przychodni. 

Na dzisiaj to wszystko. Jutro też jest 
dzień!

Wioletta	Szafrańska‑Kocuń

mieć wszczepianą protezę stawu biodro-
wego w marcu. Ze względu na COVID 
operacja została przełożona na teraz. 
W tym czasie chory przestał w ogóle cho-
dzić, nie wstaje nawet do toalety. Pan dok-
tor ortopeda zarządził, że pacjent ma przy-
jechać do szpitala w niedzielę z wszystki-
mi potrzebnymi badaniami laboratoryjny-
mi i obrazowymi. Na pytanie, jak to ma 
zrobić „kolega ortopeda” odpowiada ko-
leżance, że to jej problem, nie jego. Ba-
dania do zrobienia w laboratorium moż-
na pobrać w domu (pytanie tylko, kto da 
skierowanie, bo o zakresie badań do kon-
kretnego zabiegu decyduje lekarz operu-
jący lub kierujący na operację i on daje 
skierowanie), ale na badania obrazowe 
trzeba by pacjenta przewieźć na noszach 
tam i z powrotem (czwarte piętro bez 
windy).W niedzielę nie ma też transportu 
POZ, działa od poniedziałku do piątku od 
8.00‑18.00. Te argumenty nie przekonały 
lekarza ortopedy, „doradził”, by zamówić 

transport w opiece całodobowej (nie ma 
takiej usługi). Po interwencji u dyrekto-
ra szpitala, pacjent został przyjęty wcze-
śniej i potrzebne badania wykonane zo-
stały w szpitalu przed operacją.

Pozostaje pytanie, czy naprawdę mu-
simy się tak traktować, czy nie powinni-
śmy rozmawiać ze sobą jak koledzy, a nie 
przeciwnicy? 

Czas zająć się codzienną pracą. Od 
1 lipca piszemy e‑skierowania do szpitali 
i poradni specjalistycznych, na gastrosko-
pię i kolonoskopię. Następne e‑etapy – re-
habilitacja, badania diagnostyczne przed 
nami. Niestety, musimy jeszcze drukować 
skierowania, bo nie wszyscy je ściągają 
z platformy na podstawie kodu, ale my-
ślę, że to kwestia krótkiego czasu. 

Obserwujemy ostatnio żywą dyskusję 
na temat telemedycyny, co można, czego 
nie można. Moim zdaniem, to bardzo do-
brze, że próbujemy ustalić granice. W POZ 
bardzo dużo spraw można załatwić przez 
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•	Rdzeniowy zanik mięśni (SMA) to 
rzadka choroba?

– Jest to choroba o podłożu genetycz-
nym, której istotą jest osłabienie i stop-
niowy zanik mięśni. Proces ten jest spo-
wodowany obumieraniem neuronów ru-
chowych, znajdujących się w przednich 
rogach rdzenia kręgowego, które odpo-
wiadają za pracę mięśni. Bezpośrednią 
przyczyną obumierania motoneuronów 
jest brak białka SMN, niezbędnego dla 
prawidłowego funkcjonowania motoneu-
ronów. Natomiast deficyt białka SMN jest 
spowodowany mutacją genu SMN1. Cho-
roba objawia się m.in.: osłabieniem, a na-
stępnie zanikiem mięśni szkieletowych, 
niedowładem ruchowym, towarzyszący-
mi zaburzeniami odżywiania oraz nie-
wydolnością oddechową. Objawy te nie-
uchronnie prowadzą do śmierci. Wyróż-
niamy kilka typów choroby ze względu 
na ciężkość jej przebiegu. 

•	Klinika Neurologii Dziecięcej USzD 
w Lublinie odnotowała kolejny niezwykle 
ważny krok w walce z tą straszliwą cho-
robą. Wiosną to tu mały Kacper otrzy-
mał, jako pierwszy w Polsce, najdroższy 
lek świata, a jest nim zolgensma.

– Lek zolgensma (nazwa międzynaro-
dowa: onasemnogene abeparvovec; na-
zwa kodowa: AVXS‑101) jest pierwszą 
i jedyną formą terapii genowej dopusz-
czoną do przyczynowego leczenia rdze-
niowego zaniku mięśni. Zolgensma za-
wiera wirusy z rodziny scAAV9, z któ-
rych każdy przenosi syntetyczną sekwen-
cję DNA odpowiadającą genowi SMN1. 
Po podaniu leku wirusy te dostają się do 
komórki (np. komórek motoneuronów), 
a przekazana sekwencja DNA trafia do ją-
dra komórkowego, gdzie rozpoczyna ko-
dowanie brakującego białka SMN.

Zolgensma rozpoczyna działanie szyb-
ko, poziom białka SMN podnosi się już 
w ciągu kilku dni od podania, co prze-
kłada się na poprawę funkcji motorycz-
nych pacjentów. Rodzice Kacpra Bo-
ruty przeprowadzili zbiórkę pienięż-
ną za pośrednictwem Fundacji SiePo-
maga i zebrali wymaganą kwotę. Dzię-
ki staraniom wielu osób, m.in. dr. Miro-
sława Jasińskiego oraz dr Jolanty Nie-
wiedzioł, dyrektor ds. lecznictwa nasze-
go szpitala, mogło dojść do podania le-
ku właśnie w Lublinie. Lek obecnie do-
puszczony jest do stosowania w USA, 

Japonii, a z początkiem czerwca 2020 r. 
będzie ostatecznie dopuszczony do sto-
sowania również w krajach Unii Euro-
pejskiej. Podanie leku odbywa się jed-
norazowo, dożylnie, w 60‑minutowym 
wlewie. Dotychczasowe doświadcze-
nia i światowe publikacje podkreślają 

•	Czy Klinika Neurologii Dziecięcej 
w rdzeniowym zaniku mięśni nadal sto-
suje nusinersen (spinraza) i jakie są do-
tychczasowe efekty tej terapii?

– Spinraza jest szeroko stosowanym 
lekiem zarówno na świecie, jak i w Pol-
sce. Leczenie odbywa się w ramach pro-
gramu lekowego i są do niego kwalifiko-
wane dzieci z wszystkimi typami rdzenio-
wego zaniku mięśni. Obecnie pod opie-
ką Kliniki Neurologii Dziecięcej USzD 
znajduje się 15 dzieci leczonych spinra-
zą z bardzo dobrymi efektami. Prowa-
dzone leczenie nusinersenem w ramach 

Najdroższy lek świata podano w Lublinie
z dr hab. n. med. Magdaleną Chrościńską‑Krawczyk 

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

rozmawia Jerzy Jakubowicz 

bezpieczeństwo stosowania leku. Przej-
ściowym działaniem niepożądanym jest 
podwyższony poziom enzymów wątro-
bowych. Podstawowym kryterium poda-
nia pacjentom zolgensmy jest wiek poni-
żej 2 lat. Koszt leku to 2 miliony dolarów 
(ok. 9 mln zł). 

•	Jakie są szanse, że ten lek będzie po-
dawany w Polsce innym pacjentom?

– Jak już wspomniałam, lek wkrót-
ce będzie zarejestrowany w krajach Unii 
Europejskiej. Mam nadzieję, że podob-
nie jak w przypadku stosowanego z bar-
dzo dobrymi efektami nusinersenu, rów-
nież zolgensma będzie mogła być sto-
sowana w ramach programu lekowe-
go. Otrzymaliśmy informacje, że 18 ma-
ja br. lek zolgensma został zarejestrowa-
ny w krajach Unii Europejskiej. To bar-
dzo dobra wiadomość, otwierająca moż-
liwość ewentualnego programu lekowe-
go w przyszłości.

programu lekowego pokrywa zapotrze-
bowanie społeczne.

Dodam, że w Klinice Neurologii Dzie-
cięcej z powodu rdzeniowego zaniku mię-
śni leczone są dzieci z całej Polski. 

•	W jaki sposób są wychwytywane 
dzieci z podejrzeniem tej rzadkiej choro-
by oraz czy prowadzone leczenie pokry-
wa zapotrzebowanie społeczne?

– Rozpoznanie rdzeniowego zaniku 
mięśni, szczególnie typu I i II stawiane 
jest na podstawie objawów klinicznych, 
jakimi są przede wszystkim obniżone na-
pięcie mięśniowe, brak odruchów ścię-
gnistych oraz opóźniony rozwój rucho-
wy. Typ III, w którym dzieci posiadają 
zdolność samodzielnego chodzenia, jed-
nak wzorzec chodu jest nieprawidłowy 
może ujawnić się w wieku późniejszym 
np. kilku, kilkunastu lat. Typ IV, najłagod-
niejszy choroby, może ujawnić się w wie-
ku dorosłym.
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Ryzykowna wolność e‑słowa
Coraz częściej Internet bywa dla nas 

nie tylko narzędziem pracy, kopalnią 
wiedzy i źródłem rozrywki, ale też miej-
scem wymiany poglądów. Korzystanie 
z wolności słowa jeszcze nigdy nie by-
ło tak proste. 

Jednak publiczne wypowiedzi, udzie-
lane pod własnym imieniem i nazwiskiem 
na portalach internetowych, a zwłaszcza 
w mediach społecznościowych mogą stać 
się przedmiotem oceny przez pryzmat 
przepisów Kodeksu Etyki Lekarskiej. Ten 
zaś zobowiązuje lekarzy do dbania o god-
ność zawodu lekarskiego, co oznacza, że 
powinni się wystrzegać każdego zacho-
wania, które podważa zaufanie do zawo-
du – zarówno w świecie realnym, jak 
i w przestrzeni wirtualnej. 

Przekonał się o tym niedawno 
młody lekarz, który za swoje wy-
powiedzi w jednym z social me-
diów stanął przed Okręgowym 
Sądem Lekarskim w Lublinie. 
Okręgowy Rzecznik Odpowie-
dzialności Zawodowej w Lubli-
nie we wniosku o ukaranie zarzu-
cił lekarzowi, że naruszył god-
ność wykonywanego zawodu, 
podważając zaufanie do niego 
poprzez szereg wypowiedzi na 
popularnym portalu społeczno-
ściowym w ramach dyskusyjnej grupy 
zwolenników tzw. medycyny niekonwen-
cjonalnej. Według OROZ wpisy lekarza 
zawierały treści uznane przez naukę za 
szkodliwe, bezwartościowe lub niezwe-
ryfikowane naukowo. Ponadto obwiniony 
miał udzielać porad lekarskich członkom 
grupy bądź ich znajomym bez uprzednie-
go ich zbadania lub analizy dokumentacji 
medycznej. Co więcej, w swoich wypo-
wiedziach formułował negatywne opinie 
o działalności zawodowej innych lekarzy 
oraz publicznie ich dyskredytował.

Sąd Lekarski ustalił w trakcie postę-
powania, że obwiniony posiadał konto 
na portalu społecznościowym, na którym 
występował pod swoim imieniem i na-
zwiskiem, udostępnił własny wizerunek, 
umieścił informację, że jest lekarzem re-
zydentem oraz wskazał prawdziwe miej-
sce pracy. Posługując się tak stworzonym 
profilem aktywnie udzielał się w wątkach 
dyskusyjnych, poświęconych konkret-
nym przypadkom medycznym w grupie 
sympatyków znanego propagatora medy-
cyny niekonwencjonalnej. 

Sąd przyjął, że ww. lekarz rekomendo-
wał sposoby postępowania m.in. w choro-
bach nowotworowych, niedoborach wita-
min, przeroście endometrium, torbielach 

którym wyświetlało się tak-
że jego miejsce pracy oraz 
zawód. W ten sposób rezy-
dent wzmacniał swój auto-
rytet powołując się na pracę 
w szpitalu, bycie lekarzem, 
w tym specjalistą (co nota-
bene było niezgodne z praw-
dą). Dlatego sąd podzielił 
ocenę rzecznika, że swoim postępowa-
niem lekarz naruszył godność zawodu, 
podważając do niego zaufanie.

Obwiniony udzielał porad lekarskich 
osobom bez uprzedniego ich osobiste-
go zbadania (co narusza art. 9 KEL) 
ani też bez zbadania za pośrednictwem 

systemów teleinformatycznych lub 
systemów łączności (co narusza art. 
42 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty). W ramach udzie-
lanych porad posługiwał się metoda-
mi uznanymi przez naukę za szkodli-
we, bezwartościowe lub niezweryfiko-

wane naukowo (art. 57 ust. 1 KEL); or-
dynował preparat zawierający substancję 
niedopuszczoną do obrotu na terenie RP 
(co narusza art. 45 ust. 1 ustawy o zawo-
dach lek. i lek. dent.), a także dyskredyto-
wał publicznie innych lekarzy, wypowia-
dając negatywne opinie o ich działalności 
zawodowej (art. 52 ust. 2 KEL).

Aleksandra	Otawska‑Petkiewicz
radca	prawny	LIL

piersi, nerwicy, zwalczaniu pasożytów, 
alergiach. Włączał się także w dyskusje 
dotyczące szkodliwości szczepień i su-
gerował możliwość wyleczenia autyzmu. 
Najczęściej zalecał stosowanie bardzo 
wysokich dawek witaminy K2, C i D3. Za-
chęcał także do oczyszczania organizmu 
poprzez spożywanie pestek gorzkiej mo-
reli, picie naparów z czystka. Powoływał 
się na poglądy osoby bez wykształcenia 
medycznego, której teorie nie są uznawa-
ne przez naukę.

Obwiniony wypowiadał się tak-
że pozytywnie na temat substancji 

chloryn sodu i zalecał stosowanie tego 
środka 13‑letniemu dziecku, pomimo 
że substancja ta nie jest dopuszczona do 
obrotu w Polsce, a dostępna jest jedynie 
w ramach badań klinicznych.

Sugerował, że wielu lekarzy ślepo ufa 
przemysłowi farmaceutycznemu i nie wy-
chodzi poza schemat. W innym zaś ko-
mentarzu, powołując się na pracę w szpi-
talu stwierdził, że wie, „iż lekarze znają 
tylko procedury i 99% nie interesuje się 
niczym innym”; napisał również, iż „inni 
lekarze nie umieją sami siebie wyleczyć, 
nie wspominając o pacjentach”.

OSL w Lublinie w całości podzielił za-
rzut postawiony przez rzecznika i stwier-
dził winę lekarza. Sam zainteresowany 
przyznał się do błędu, wyraził skruchę, 
usunął kontrowersyjne wpisy oraz zobo-
wiązał się do zaprzestania takiej działal-
ności na przyszłość. Ten fakt, a także mło-
dy wiek lekarza i jego skromne doświad-
czenie zawodowe, sąd uznał za okolicz-
ności łagodzące i wymierzył mu jedynie 
karę upomnienia. 

Na uwagę zasługuje jednak ocena Są-
du Lekarskiego, dla którego istotne by-
ło, że obwiniony	nie	występował	w	tej	
grupie	 incognito – swoje posty publi-
kował pod imieniem i nazwiskiem, pod 

Zespół Radców Prawnych  
Lubelskiej Izby Lekarskiej

mec. Leszek Kubicz – koordynator 
Zespołu Radców Prawnych
telefon: 81 53 60 450, 501 935 780
dyżury: poniedziałek 12.00‑14.00;  
wtorek 16.00‑17.00,
mec. Aleksandra Otawska‑Petkiewicz
telefon: 81 53 60 475
dyżur: czwartek 12.00‑15.00,
mec Marlena Woś
telefon: 81 53 60 476
dyżur: środa 10.00‑13.00,
mec. Alicja Lemieszek
telefon: 81 53 60 472
dyżur: środa 13.00‑14.00.
Ze względu na pandemię porady podczas 
dyżurów prosimy umawiać telefonicznie.
Godziny przyjęć lekarzy i lekarzy 
dentystów w sprawach dotyczących 
wykonywania zawodu – w pozostałe 
dni po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym: 81 53 60 450.
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Nasza Mama była pięknym człowiekiem
Z Wojciechem Machem,  

emerytowanym lekarzem, o kolejnej książce,  
którą w oparciu o pamiętniki swej Matki  
przygotował razem z bratem Jackiem,  

rozmawia Anna Augustowska

•	Trzymam w ręku jeszcze gorący, pachnący farbą dru-
karską i pięknie wydany tom: „Dzienniki 1918‑1952” Jadwi-
gi Orłowskiej. To już drugie spotkanie z Autorką, prywatnie 
Twoją Matką. To dopełnienie wydanych wcześniej fragmen-
tów dzienników Mamy?

– Nie nazwałbym dopełnieniem obecne-
go wydawnictwa. Dwa lata temu, na wiosnę, 
razem z moim bratem, Jackiem, podjęliśmy 
decyzję o przygotowaniu do druku książ-
ki opartej na wspomnieniach naszej matki 
z okresu Jej młodości przypadającej na la-
ta od 1918 roku (wtedy zaczęła pisać swój 
pamiętnik). Bardzo chcieliśmy, aby uda-
ło się tę książkę wydać najpóźniej jesienią 
2018 roku tak, by zdążyć na finał uroczysto-
ści związanych z obchodami rocznicowymi 
100‑lecia odzyskania przez Polskę niepod-
ległości i setną rocznicą powstania Uniwer-
sytetu Lubelskiego (obecnie KUL), którego 
Jadwiga Orłowska była studentką w latach 
1919‑1924. Trzeba przyznać, że musieliśmy 
to zrobić w ekspresowym tempie.

Czas nas gonił, trzeba było wybrać od-
powiednie fragmenty z dzienników (wy-
braliśmy zapiski z lat 1918‑1924), opraco-
wać je i przygotować do druku. Pozosta-
ło również mało czasu na dokładny prze-
gląd rodzinnego archiwum, sprowadzonego 
głównie do tego okresu. Udało się i książka 
pt. „Z pamiętnika naszej Matki” ukazała się 
tuż przed uroczystościami jubileuszowymi. 
Spotkała się też z bardzo życzliwym przy-
jęciem przez wielu czytelników, zadających najczęściej pyta-
nie: Czy, a jeśli tak, to kiedy ukaże się dalszy ciąg wspomnień 
Jadwigi Orłowskiej?

•	Wyzwanie zostało podjęte i teraz możemy poznać dalsze 
losy Jadwigi a zarazem Lublina, bo życie miasta jest bardzo 
obecne w Jej pamiętniku. 

–To prawda, rzucone ziarno zaczęło po pewnym czasie kieł-
kować i coraz częściej w domowych rozmowach wracaliśmy 
do tego tematu, a zasadniczą kwestią – po podjęciu naszej de-
cyzji na tak – stało się ustalenie, jaki kształt ma przyjąć nowe 
wydanie. Czy ma to być druga część poprzedniej książki (na-
wet zacząłem pisać słowo wstępne do drugiego wydania, obej-
mującego lata 1924‑1952), czy może coś innego. Doszliśmy 
wreszcie do wniosku, że książka „Z pamiętnika naszej Matki” 
to już rozdział zamknięty, i przygotujemy nową pozycję, obej-
mującą wszystkie lata, kiedy Mama prowadziła zapiski, czyli 
34‑letni okres od 1918 do1952 roku. Mieliśmy pole do popi-
su, bo jak się okazało, domowe, rodzinne archiwum oraz nie-
które inne okoliczności okazały się bogatsze niż tylko materia-

ły wykorzystane w książce po-
przedniej. Tak więc odpowiedź 
na Twoje pytanie – czy obecne 
wydanie jest dopełnieniem po-
przedniego – chyba nie, raczej 
jest spełnieniem woli wielu jego 
czytelników i zupełnie nową po-
zycją. Jest też z całą pewnością 
pewną formą spłacenia przez 
nas moralnego długu wobec na-
szej Matki za wysiłek, trud i po-
święcenie włożone w nasze wy-
chowanie i Jej pamięci tę książ-
kę poświęcamy.

•	Dziennik jest doskona-
le zilustrowany fotograficznie 
– otrzymujemy prawdziwą kro-
nikę rodzinną, ale też kroni-
kę historycznego Lublina i nie 
tylko. Ja niezwykle doceniam 
przypisy, stanowiące same w so-
bie ogromną wartość. To była 
najtrudniejsza część pracy?

– Obawialiśmy się i nie je-
steśmy do końca przekonani, 
czy nie umieściliśmy zbyt du-

żej ilości różnych fotografii, kopii dokumentów czy archiwal-
nych wycinków prasowych. Być może część czytelników uzna, 
że nadmiar tego typu materiałów może być nużący, ale z dru-
giej strony, bardzo chcieliśmy pokazać, że jak mamy coś dobre-
go, ładnego czy – naszym zdaniem wartościowego – to chce-
my się tym pochwalić, podzielić z czytelnikiem tą informacją 
i pokazać, jak na przykład wyglądały dokumenty czy fotogra-
fie pochodzące sprzed ponad stu lat. W książce pokazane są 
np. fotografie z okresu naszego dzieciństwa (od urodzenia Jac-
ka w 1936 aż do 1948 roku) wykonane w ogromnej większości 
przez naszą Mamę i umieszczone aż w 8 albumach. Pokazane 
są również fotografie z okresu wczesnego dzieciństwa naszej 
Mamy, czyli końcówki XIX wieku. Cieszy mnie, że przywią-
zujesz dużą wagę do przypisów. Wyszliśmy z tego samego za-
łożenia, że w książce o tematyce „prawie historycznej”, gdzie 
przedstawiane są różne dawne wydarzenia i uczestniczy w nich 
spora liczba osób, brak obszernych nieraz przypisów w istotny 
sposób obniża wartość publikacji. I tu muszę się pochwalić, że 
wielu czytelników naszej książki „Z pamiętnika naszej Matki” 
zwracało uwagę na wysoką jakość przypisów. Znaleźliśmy się 
w tej szczęśliwej sytuacji, że w przygotowaniu pierwszej książki 
do druku bardzo aktywnie wspomagał nas mój wieloletni przy-
jaciel – Staszek Dąbrowski, autor licznych publikacji o tema-
tyce harcerskiej i wojskowej, a do obecnego wydania dołączył 
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jeszcze Michał Wójcik. Tak więc redakcja przypisów nie była 
dla nas najtrudniejszą częścią pracy.

•	Wiem, że niezwykle ważnym i cennym dopełnieniem 
„Dzienników” stała się pewna fotografia, odnaleziona zale-
dwie rok temu?

– Tak, oczywiście wiem, o jaką fotografię chodzi i muszę 
przyznać, że ile razy o niej myślę, lub rozmawiam – ogarnia 
mnie, „starego chłopa” ogromne wzruszenie i wyciska łzy 
z oczu. Doprawdy nie wiem i nie potrafię sobie wytłumaczyć, 
jak to się stało, że fotografia wykonana w Lublinie w 1940 ro-
ku, przedstawiająca kilku żołnierzy niemieckich na tle zburzo-
nej lubelskiej katedry z widoczną klepsydrą, która informuje 
o śmierci naszego Ojca, po 80 latach trafiła do rąk naszej ro-
dziny. Nie wierzę w duchy, czy zabobony, ale trudno tu nie do-
szukiwać się działania sił nadprzyrodzonych. 

•	Wiem chyba, jaka będzie odpowiedź, ale nie sposób nie 
zadać tego pytania: czy nikt z rodziny nie zamierza pociągnąć 
tematu i opisać, jak dalej potoczyły się losy Jadwigi i całej ro-
dziny?

– Dziennik, w którym Mama prowadziła zapiski, kończy się 
w 1952 roku – dlaczego przestała pisać? Złożyło się na to wie-
le przyczyn. Trudne warunki materialne, konieczność dorabia-
nia do pensji przepisywaniem na maszynie prac magisterskich, 
doktorskich czy książek (m.in. książki pt. „Wojna, ludzie i me-
dycyna” Adama Majewskiego!), a także ogólna atmosfera nie-
sprzyjająca otwartości i szczerości w wyrażaniu poglądów. Te 
okoliczności pozbawiły nas relacji z wielu, zapewne najtrud-
niejszych lat w życiu Mamy. Dodajmy lat, w czasie których by-
ła cały czas bardzo aktywna, ale na prowadzenie dziennika bra-
kowało już czasu, energii i siły. A my nie zamierzamy robić te-
raz „dopisków” z tamtego czasu. Postanowiliśmy, że oba wy-
dawnictwa to jednak dzienniki Mamy i tylko Jej.

•	Na koniec – gdzie i w jaki sposób nasi Czytelnicy mogą 
zapoznać się z książką?

– „Dzienniki 1918‑1952 Jadwigi Orłowskiej” 
ukazały się w Wydawnictwie Muzycznym Poli-
hymnia i tam należy szukać tej pozycji. Najlepiej 
poprzez stronę internetową www.polihymnia.pl 

W Medicusie z 2018 roku (wydanie styczeń/luty) moż‑
na przeczytać rozmowę z Wojciechem Machem o wy‑
danej wówczas książce pt. „Z pamiętnika naszej Mat‑
ki”. Na stronie internetowej Medicusa ta książka jest 
do pobrania w pdf (www.medicus.lublin.pl)

Dr Mateo leczy muzyką
Mateusz Górecki studiuje na kierunku lekarskim Uniwer-

sytetu Medycznego w Lublinie. Jest też gitarzystą, kompo-
zytorem i muzykiem. Ukończył z wyróżnieniem Szkołę Mu-
zyczną II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie 
i od kilku już lat spełnia się artystycznie współpracując z wy-
bitnymi artystami. Od 2018 r., razem z Jakubem Niedobor-
kiem i Rainerem Maria Nero, współtworzy projekt muzyki 
hiszpańskiej ProFLAMENCO (o swej pasji Górecki opowia-
dał w Medicusie z października 2018 roku).

Przyszły lekarz i muzyk, który używa pseudonimu ar-
tystycznego Dr	Mateo, właśnie wydał swój pierwszy sin-
giel pt. „Hope	for	the	best”, którego premiera miała miej-
sce 20 lipca. 

– Uważam, że muzyka powinna wywoływać emocje, po-
ruszać nas, oddziaływać na nasze wnętrze i w ten sposób „le-
czyć” nasze dusze. Moim marzeniem jest nie tylko leczyć ja-
ko lekarz ciało pacjenta, ale też wspierać i pomagać ludziom 
moją muzyką – zdradza przyszły medyk.

Utwór „Hope for the best” opowiada o kilku życiowych 
wartościach, które są ważne dla większości ludzi. – Sło-
wa, które wypowiadam w refrenie: „wolność, miłość, praw-
da, szacunek, nadzieja, lojalność, bliskość”, mają magiczną 
moc, mogą być naszym życiowym przewodnikiem – doda-
je kompozytor.

Utworu możemy słuchać na YouTu-
be, https://www.youtube.com/wat-
ch?v=G2Z6KC2znVc a już od 19 sierp-
nia także w serwisach streamingowych 
(Spotify, Apple Music itd.).

Teraz pozostało nam czekać na au-
torską płytę, którą Górecki planuje wy-
dać w niedalekiej przyszłości.

Anna	Augustowska

Hope for the best
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NFZ w Lublinie ma nowy adres 
Od 25 maja sala obsługi klientów Lubelskiego Oddziału Wo‑

jewódzkiego NFZ w Lublinie przeniosła się z budynków przy 
ul. Szkolnej 16 i ul. Marii Koryznowej 2d do budynku przy ul. Nad‑
stawnej 2‑4. 

W nowym miejscu pracownicy lubelskiego NFZ i klienci mają do 
dyspozycji dużo większą przestrzeń. Przygotowano 15 odpowiednio 
wydzielonych stanowisk bezpośredniej obsługi oraz dużą, wygodną 
poczekalnię. – Mamy też stanowisko komputerowe, biletomat i sys‑
tem informowania o zajmowanym miejscu w kolejce. Sala obsługi 
klientów została przystosowana do potrzeb osób niepełnospraw‑
nych, a po zniesieniu kolejnych ograniczeń związanych z pandemią, 
będzie dostępny również kącik dla dzieci i karmiących mam – infor‑
muje rzeczniczka lubelskiego oddziału NFZ Małgorzata Bartoszek.

Testują przy ul. Biernackiego
Mobilny punkt pobrań ruszył przy Szpitalu Wojewódzkim im. Ja‑

na Bożego w Lublinie. Są tu wykonywane testy w kierunku korona‑
wirusa m.in. osobom w kwarantannie i tym, które będą wyjeżdżać 
na leczenie do sanatorium. 

Jak informuje dyrektor szpitala im. Jana Bożego w Lublinie Tade‑
usz Duszyński, punkt będzie działał codziennie, siedem dni w tygo‑
dniu, w godzinach od 11.00 do 14.00. Osoby zgłaszające się do punk‑
tu będą obsługiwane w systemie drive‑thru. Na pobranie wymazu 
trzeba umówić się telefonicznie – tel. 81 760 45 99.

W Lublinie działa też mobilny punkt pobrań przy ul. Spadochro‑
niarzy. Pozostałe działają między innymi w Zamościu, Kraśniku i Bia‑
łej Podlaskiej. 

Studenci dla dzieci z cukrzycą
Studenci Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zrzeszeni w IFMSA 

(International Federation of Medical Students’ Associations) w okre‑
sie Bożego Narodzenia zorganizowali licytację. Zebrali w ten sposób 
pieniądze na system do ciągłego monitorowania glikemii.

W środę, 24 czerwca, sprzęt został przekazany i trafił do Uniwer‑
syteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Będzie wykorzystywa‑
ny przez pacjentów z cukrzycą typu 1 leczonych w Klinice Endokry‑
nologii i Diabetologii USzD. System do ciągłego monitorowania gli‑
kemii dla pacjentów z cukrzycą typu 1 pozwala na stały pomiar glu‑
kozy przy pomocy czujnika u pacjenta, który jest w trakcie zabiegu 
operacyjnego, podczas pobytu w domu, w czasie uprawiania sportu 
i w innych sytuacjach. Dane gromadzone i przetwarzane wirtualnie 
mogą być analizowane przez lekarza leczącego przy pomocy odpo‑
wiednio oprogramowanego iPhone’a lub komputera.

Prof. Wojciech Załuska  
rektorem  

Uniwersytetu Medycznego
Rektorem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w kaden-

cji 2020‑2024 został prof. Wojciech Załuska. 
Wybory w trybie zdalnym odbyły się 23 czerwca br. W gło-

sowaniu wzięło udział 171  ze 174 uprawnionych elektorów. 
Kandydaturę prof. Załuski poparło 103 z nich. Drugi z kandyda-
tów prof. Dariusz Matosiuk, obecny prorektor ds. nauki, otrzy-
mał 68 głosów.

Nowy rektor zastąpił prof. Andrzeja Dropa, który uczelnią 
kieruje od ośmiu lat.
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Zajączek o myciu rączek
11 medycznych bajek w formie e‑booka po-

wstało dzięki akcji „Studenci Medycyny dla Dzie-
ci”. To inicjatywa realizowana przez Międzyna-
rodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny 
IFMSA‑Poland. 

Pomysł na e‑booka pojawił się, kiedy w Pol-
sce zaczęła się epidemia koronawirusa. Rozpi-
sano konkurs dla studentów kierunków medycz-
nych, polegający na napisaniu bajki, której tema-
tem miał być wirus, a bohaterami zwierzęta. Ce-
lem inicjatywy było wyjaśnienie najmłodszym, 
dlaczego nie można wychodzić do przedszkola, 
czemu tak często trzeba myć ręce i po co mamy 
zasłaniać nos oraz usta.

– Chciałam, by ta akcja przyniosła odpowiedzi ubrane w zrozumia-
łą dla najmłodszych formę bajek. Mimo że były one inspirowane pan-
demią, to medyczne morały w nich zawarte są uniwersalne i ponad-
czasowe – wyjaśnia kulisy powstawania projektu Aleksandra Błasz-
czyk,  koordynatorka ogólnopolskiego projektu  „Studenci Medycy-
ny dla Dzieci”.

Pomysł spotkał się z dużym odzewem, powstało aż 180 bajek, spo-
śród których 11 najlepszych umieszczono w książce. Bajki można po-
brać za darmo.  (Link znajdziecie Państwo w https://medicus.lublin.
pl/2020/06/zajaczek‑o‑myciu‑raczek/)

Szpitale i nowi dyrektorzy

Beata Gawelska została dyrektorem Samodzielnego Publicz‑
nego Szpitala Klinicznego numer 1 w Lublinie. Gawelska jest le‑
karzem, absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ukoń‑
czyła też studia podyplomowe z zakresu zarządzania i ekonomiki 
w ochronie zdrowia.

Na stanowisku dyrektora szpitala przy ul. Staszica zastąpiła Ada‑
ma Borowicza.

Nowego szefa ma też Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie. 20 lipca na 
to stanowisko Zarząd Województwa Lubelskiego powołał Pio‑
tra Mateja. 

Piotr Matej, dotychczasowy p.o. dyrektor szpitala, wcześniej był 
dyrektorem Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej w UMWL 

15 lipca pracę rozpoczęła nowa dyrektor Samodzielnego Pu‑
blicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II 
w Zamościu. Konkurs na to stanowisko wygrała Małgorzata Po‑
pławska, która jest absolwentką zarządzania i marketingu UMCS, 
ukończyła menedżerskie studia podyplomowe MBA. Ostatnio peł‑
niła funkcję prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Lokalowej w Za‑
mościu.

Lek z osocza – produkcja ruszyła
W Lublinie rozpoczął się proces wytwarzania immunoglo‑

buliny anty SARS‑CoV‑2 z osocza. Mówiono o tym 18 sierpnia 
br. na konferencji pt. „Start produkcji polskiego leku na CO‑
VID‑19”, która odbyła się w rektoracie Uniwersytetu Medycz‑
nego w Lublinie.

Firma farmaceutyczna Biomed Lublin rozpoczęła produkcję 
pierwszej partii leku w ramach projektu „Otrzymanie immunoglo‑
buliny ludzkiej z osocza ludzkiego pozyskiwanego od dawców po 
przebytej infekcji wirusowej SARS‑CoV‑2.

Celem tego projektu jest przeprowadzenie badań klinicznych i jak 
najszybsze opracowanie i wdrożenie do stosowania skutecznej te‑
rapii, która może być stosowana u pacjentów ze stwierdzoną infek‑
cją wirusem SARS‑CoV‑2, a także osób podejrzanych i narażonych 
na infekcję tym patogenem.

Jak poinformowano na konferencji, aż 2/3 osocza, które otrzymał 
Biomed, pochodzi od górników z Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Fir‑
ma ruszyła z produkcją dysponując 150 litrami osocza, co pozwoli 
na wyprodukowanie około 3 tysięcy ampułek leku, który będzie po‑
dawany domięśniowo.

W czasie konferencji apelowano o tworzenie banków osocza.
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•	Wybierając zawód lekarza nie moż-
na chyba nie zdawać sobie sprawy, jak 
bardzo ta praca jest wymagająca i z ja-
kimi wiąże się obciążeniami, a jednak to 
właśnie ta grupa zawodowa jest wyjąt-
kowo narażona na wypalenie zawodo-
we. Dlaczego?

– Konfucjusz stwierdził, że 
wystarczy znaleźć pracę, któ-
rą się lubi, aby przez całe życie 
nie pracować. To piękna defini-
cja, ale bardzo idealistyczna.

Praca może być dla człowie-
ka zarówno źródłem radości, 
satysfakcji, punktem odnie-
sienia w kształtowaniu obrazu 
siebie, jak też stać się źródłem 
destrukcji, stresem, przyczyną 
chorób psychosomatycznych, 
a niekiedy doprowadzić do za-
łamania psychicznego. 

Zawód lekarza nierozerwal-
nie związany jest z kontaktem 
z człowiekiem chorym, cier-
piącym, który adresuje swo-
je potrzeby związane z opie-
ką właśnie do lekarza. Pro-
szę sobie wyobrazić, że lekarz 
codziennie ma kontakt nawet 
z kilkudziesięcioma pacjenta-
mi. Często a nawet zwykle też 
jest odbiorcą różnych trudnych 
emocji tych osób i ich bliskich 
takich, jak: żal, rozpacz, smu-
tek, przerażenie, złość. To po-
ważne obciążenia, które pod-
noszą ryzyko chronicznego 
stresu zawodowego. Poza tym 
lekarzom stawia się bardzo wysokie wy-
magania. Powinni być m.in. profesjonalni 
i wręcz perfekcyjni, radzić sobie z wraż-
liwością emocjonalną (tłumić ją), godzić 
się z odraczaniem satysfakcji z pracy, bły-
skawicznie podejmować właściwe decy-
zje medyczne, ciągle doskonalić swoje 
umiejętności medyczne. Nie jest łatwo 
temu sprostać!

Wypalenie zawodowe pojawia się 
wtedy, gdy koszty interakcji z pacjen-
tem, a także konfrontacja z negatywny-
mi emocjami, bólem i cierpieniem oraz 
przewlekłym stresem zawodowym osią-
gają tak wysoki poziom obciążenia za-
wodowego, że osoba nie jest w stanie 
sobie radzić. 

•	To dlatego powstała książka „Stres 
i wypalenie zawodowe u lekarzy”? 

– Książka ma charakter edukacyjny, 
ale także wartość profilaktyczną. Autora-
mi tej książki są psycholodzy, którzy są 
naukowcami i na co dzień pracują jako 

Książka, którą prezentujemy, napisa-
na przez uznanych psychologów, psycho-
terapeutów, przedstawia czynniki ryzy-
ka i konsekwencje tego zjawiska, przede 
wszystkim zaś omawia kompleksowo 
sposoby radzenia sobie ze stresem i prze-
ciwdziałania wypaleniu zawodowemu. 
Autorzy prezentują badania na temat wy-
palenia zawodowego, a także przytaczają 
historie wybranych osób, dotkniętych tym 
problemem i poddają je analizie.

Pragnę podkreślić, że książka nie po-
wstałaby, gdyby nie wspaniały zespół 
autorów.

•	Jak wystarczająco wcze-
śnie zauważyć u siebie symp-
tomy wypalenia – czy samo-
obserwacja jest możliwa, a ra-
czej skuteczna?

– Samoobserwacja jest jak 
najbardziej możliwa i wska-
zana. Dzięki znajomości ob-
jawów tzw. zwiastunów wy-
palenia – możemy skutecznie 
powstrzymać narastanie obja-
wów i niszczące ich skutki. Ta-
kimi zwiastunami mogą być: 
emocjonalne wyczerpanie, za-
nik uczuciowości, negatywne 
nastawienie do samego siebie 
i do zawodu, wzrost obojętno-
ści wobec pacjentów, poczucie 
utraty kompetencji zawodo-
wych. Wypalenie, czasami na-
zwane syndromem wyczerpa-
nia, opisywane jest jako powo-
li zaczynający się stan wyczer-
pania cielesnego, duchowego 
lub uczuciowego występujący 
w życiu zawodowym, w cza-
sie wolnym od pracy, w kręgu 
przyjaciół, w związku partner-
skim i w rodzinie. Powiązany 
jest z awersją do pracy i lu-
dzi, z problemami somatycz-
nymi i poprzedzony jest cha-

rakterystycznym, długotrwałym przero-
stem wymagań bez odpowiedniego środ-
ka równoważącego.

Te sygnały wysyła nie tylko psychi-
ka, ale i ciało. Z naszych doświadczeń 
jako psychoterapeutów wynika, że leka-
rze zgłaszają się po pomoc bardzo późno, 
czyli z zaawansowanymi objawami de-
presyjnymi, lękowymi. Stąd też pomysł, 
aby w środowisku medycznym rozpo-
wszechnić wiedzę dotyczącą wypalenia 
zawodowego i zadziałać profilaktycznie, 
aby przybliżyć skuteczne sposoby pora-
dzenia sobie na różnych etapach wypale-
nia zawodowego.

W tej publikacji opisujemy konkretne 
sposoby radzenia sobie z narastającym 

Nie dać się wypaleniu zawodowemu
z prof. Martą Makarą‑Studzińską  

z Zakładu Psychologii Zdrowia Wydziału Nauk o Zdrowiu  
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum,  

specjalistą psychologii klinicznej i zdrowia publicznego, 
psychoterapeutą i superwizorem psychoterapii,  

rozmawia Anna Augustowska 

psychoterapeuci. W publikacji tej dzie-
limy się wiedzą, ale i swoimi doświad-
czeniami terapeutycznymi. Chcieliśmy, 
aby książka była rodzajem przewodnika, 
także poradnika, który daje czytelnikowi 
solidną wiedzę o wypaleniu zawodowym 
i pomaga w nabyciu umiejętności roz-
poznawania u siebie niepokojących sy-
gnałów, czynników ryzyka, wreszcie in-
formuje o sposobach pomocy. Warto też 
podkreślić, że w dobie koronawirusa le-
karze, ze względu na liczne obowiązki, 
zmiany w funkcjonowaniu szpitali, trud-
ne warunki pracy oraz zwiększone ryzy-
ko zakażenia, są szczególnie narażeni na 
długotrwały stres i związany z nim syn-
drom wypalenia zawodowego.
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stresem oraz trudnościami w relacjach 
z pacjentami. Konieczne jest uczestni-
czenie w grupach Balinta, których obec-
ność w placówkach medycznych powin-
na być standardem. 

•	Czy wypalenie jest nieuchronne 
w zawodzie lekarza?

– Wypalenie to rodzaj wypadku przy 
pracy – zdarza się, choć jest niepożą-
dany. 

Sama pasja i zainteresowanie zawo-
dem, choć stanowią o trwałości wybo-
ru, nie zapewnią komfortu pracy przez 
długie lata. Potrzebne są dodatkowo pre-
dyspozycje osobowościowe, umiejęt-
ność skutecznego radzenia sobie ze stre-
sem, poczucie kompetencji zawodowej. 
Wśród cech osobowości działających za-
pobiegawczo wymienia się np. pozytyw-
ną samoocenę, wiarę w swoje możliwo-
ści, swoistą odporność psychiczną. Nie-
zbędne dla profilaktyki okazują się do-
bre relacje w pracy, zdolność realistycz-
nego stawiania sobie celów, konstruk-
tywne znoszenie porażek zawodowych, 
udział w szkoleniach i warsztatach na te-
mat stresu zawodowego itp. 

Oczywiście indywidualne działania 
powinny być zawsze wspierane przez pra-
codawcę, np. poprzez zmianę obciążają-
cych warunków pracy.

„Stres	i	wypalenie	zawodowe	
u	lekarzy	–	diagnoza,	terapia,	
profilaktyka”
pod	redakcją		
Marty	Makary‑Studzińskiej
Autorzy:	dr	Maciej	Załuski,	
dr	Zbigniew	Wajda,		
mgr	Katarzyna	Adamczyk,	
dr	Jadwiga	Piątek,		
mgr	Jacek	Mesterhazy.		
Wydawnictwo	Medical	Education,	
Warszawa	2020.
Zamówienia	można	składać	
telefonicznie:	502	680	432		
lub	drogą	mailową:		
andrzej.ratajczyk@mededu.pl

Próchnica, grobowce i uczeni 
Na zębach ludzi, żyjących niemal 

9 tys. lat temu na terenie dzisiejszej Pol‑
ski, naukowcy wykryli ślady próchnicy. 
Najstarsze oznaki tej bakteryjnej choro‑
by mogły być efektem spożywania owo‑
ców i miodu – przypuszczają badający 
to zjawisko.

Badacze odległej przeszłości człowieka 
zakładali, że próchnica stała się powszech‑
na dopiero w czasach, kiedy człowiek za‑
czął prowadzić osiadły tryb życia i korzy‑
stać z bardziej przetworzonych produktów 
zbożowych. Na terenie Polski pierwsi rolni‑
cy pojawili się około 7 tys. lat temu. Dlatego 
najnowsze wyniki badań zębów ludzi, któ‑
rzy żyli w obecnej północno‑wschodniej 
Polsce jeszcze tysiące lat wcześniej, czyli 
niemal 9 tys. lat temu – są dla naukowców 
pewnym zaskoczeniem.

– Próchnicę wykryliśmy zarówno na zę‑
bach trzyletniego dziecka, jak i dwóch do‑
rosłych osób – mówi prof. Jacek Tomczyk 
z Instytutu Nauk Biologicznych Uniwersyte‑
tu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) 
w Warszawie. Szczątki pochodzą z dwóch 
miejsc: Pierkunowa‑Giżycko na Mazurach 
i Woźnejwsi na skraju Biebrzańskiego Par‑
ku Narodowego. W przypadku szczątków 
dziecka zachowały się nawet fragmenty je‑
go żuchwy i szczęki.

Nowe metody,  
nowe wiadomości

Wszystkie wspomniane kości odkry‑
to jeszcze w latach 60. XX w. Jak mówi 
prof. Tomczyk, wcześniej do ich badań za‑
stosowano metody makroskopowe – wy‑
konano podstawowe pomiary metrycz‑
ne, określono też wiek i płeć osobników. 
Wówczas jednak nie stwierdzono u nich 
chorób zębów.

– Teraz jednak w ocenie chorób zębów 
stosowane są nie tylko metody makrosko‑
powe. Do analiz wykorzystaliśmy kamerę 
fluorescencyjną i różne metody obrazowa‑
nia rentgenowskiego. W ten sposób wykry‑
liśmy próchnicę, która nie była dużym ubyt‑
kiem szkliwa – dodaje naukowiec. 

O diecie z epoki kamienia
Ślady próchnicy zachowały się na zę‑

bach trzonowych, bogatych w bruzdy i za‑
głębienia, o nieregularnej powierzchni. 
Trudno rzecz jasna spekulować, czy próch‑

nica ta rozwinęłaby się dalej, gdyby pra‑
dziejowi właściciele zębów żyli dłużej.

Dzięki analizom izotopów węgla i azo‑
tu badacze ustalili, z czego składała się die‑
ta zmarłych.

– W dużej mierze spożywali oni ryby, 
zapewne jesiotry. Ryby słodkowodne za‑
wierają argininę, która ma działanie prze‑
ciwpróchnicze. Ta substancja jest nawet 
dziś dodawana do niektórych past do zę‑
bów. Wygląda więc na to, że dzięki diecie 
próchnica nie rozwinęła się u nich bardziej 
– sugeruje antropolog, prof. Krzysztof Szo‑
stek z Instytutu Nauk Biologicznych UKSW 
w Warszawie, który zajmował się analiza‑
mi izotopów.

Nasi przodkowie, żyjący w okresie me‑
zolitu – epoce między paleolitem (star‑
szą epoką kamienia) a neolitem (młod‑
szą epoką kamienia, kiedy upowszechniło 
się rolnictwo) – często łowili ryby. Używa‑
li do tego harpunów, a nawet sieci plecio‑
nych z włókien roślinnych. Wówczas też po 
raz pierwszy korzystali z łodzi wiosłowych, 
tzw. dłubanek – wykonanych z jednego po‑
jedynczego pnia drzewa.

Geografia próchnicy
Dlaczego próchnica pojawiła się w zę‑

bach osób, które prowadziły zbieracko‑ło‑
wiecki tryb życia? Naukowcy wskazują, 
że ludzie ci żywili się tym, co znaleźli. By‑
wały to jagody i inne owoce runa leśne‑
go, a może i miód. To oznaczać może cał‑
kiem sporo węglowodanów, które sprzy‑
jają próchnicy.

– Próchnica ma różne przyczyny. Nie 
jest ona związana wyłącznie z dietą. Zale‑
ży też od nawyków żywieniowych – często‑
ści spożywania posiłków czy składu i pH śli‑
ny. Chociaż osoby spożywające więcej słod‑
kich produktów mają większe ryzyko rozwi‑
nięcia próchnicy. Z badań przeprowadzo‑
nych na szczątkach z tego samego okresu 
z Europy Południowej i Zachodniej – Hisz‑
panii czy Portugalii – wiemy, że tam próch‑
nica była bardziej powszechna niż na ob‑
szarze północnej Europy. Zapewne jednym 
z głównych czynników tej różnicy była wła‑
śnie dieta – uważa prof. Szostek.

Artykuł na temat badań ukazał się 
w „Journal of Archaeological Science – Re‑
ports”. 

(oprac. jkg  
za PAP – Nauka w Polsce)
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– Chyba mogę to tak nazwać. Po siat-
kówce, która przez całe lata bardzo mnie 
pochłaniała (byłem m.in. członkiem re-
prezentacji Akademii Medycznej w Lu-
blinie kierowanej przez mgr. Andrzeja 
Welcza, która pod przewodnictwem na-
szego kapitana, obecnego profesora Łuka-
sza Matuszewskiego, trzykrotnie z rzędu 
wywalczyła złote medale mistrzostw Pol-
ski), wyprawy z aparatem fotograficznym 
stały się ważną częścią mojego obecnego 
życia. Zacząłem zgłębiać tajniki fotografii 
przyrodniczej, poznawać sprzęt ułatwia-
jący uzyskanie pożądanego efektu, czy 
chociażby zmniejszający narażenie na 

rok temu w Poleskim Parku Narodowym. 
Wcześniej widziałem ją z samcem, któ-
ry, jak się później okazało, nie był „czy-
stym” wilkiem, ale hybrydą, krzyżówką 
wilka i psa. W badaniu tego faktu brali 
udział naukowcy, zajmujący się wilka-
mi – prof. Sabina Nowak oraz prof. Hen-
ryk Okarma. 

•	Teoretycznie każdy może podglądać 
zwierzaki – nawet zatwardziały miesz-
czuch – wystarczy, że wyjrzy przez okno, 
aby dojrzeć śpiewające ptaki, ale aby spo-
tkać łosia, rysia czy młode lisy to już trze-
ba wiedzieć, gdzie iść. Chyba nie da się 
tak po prostu „ruszyć w las”?

– Dlaczego nie? Na początku tak ro-
biłem. Często wystarczy właśnie wyjść 
z domu. Otworzyć oczy, nadstawić uszu, 
zatrzymać się. Może niekoniecznie od ra-
zu spotkamy wilka czy rysia, ale przecież 
wszystko co żyje jest fascynujące! Już na 
obrzeżach miast można spotkać np. ba-
żanty, kaczki, nawet dziki, a lisy i łosie 
wchodzą do naszych miast. A ile ptaków 
mamy do obserwacji w naszych ogrodach 
czy na osiedlowych skwerach i w par-
kach. Naprawdę nie musimy od razu je-
chać do puszczy i rezerwatów.

•	Pan jednak wędruje po szlakach, na 
które zwykły turysta czy obserwator przy-
rody nie może wejść?

– Od kilku lat towarzyszem moich wy-
praw fotograficznych, przewodnikiem, 
skarbnicą wiedzy przyrodniczej, a tak-
że fotografem, którego osiągnięciom sta-
ram się dorównać, jest leśnik z Poleskie-
go Parku Narodowego Sławomir Wróbel. 
Dzięki jego pomocy udało mi się uzyskać 
zgodę dyrekcji Poleskiego Parku Naro-
dowego na swobodne poruszanie się po 
parku i fotografowanie parkowej przy-
rody. Moje zdjęcia pojawiają się na ofi-
cjalnych profilach parku w mediach spo-
łecznościowych, część z nich przekazuję 
też do wykorzystania przez park w for-
mie publikacji. Sam nie publikuję ich ni-
gdzie. Nie zgłaszam do konkursów. Zdję-
cia powstają jako uwiecznienie kontaktu 
z przyrodą, konkretnego momentu, któ-
ry zapada w pamięć. Nie są poddawane 
istotnej obróbce, czemu jestem przeciw-
ny. Są nadal fotografią, a nie grafiką po-
wstającą w komputerze. 

•	Wymarzone zdjęcie?
– Oczywiście dopiero jest przede mną! 

Jedno z nich to zdjęcie niedźwiedzia. 
Ten największy polski drapieżnik nie 

•	Zacznijmy od pytania: co było pierw-
sze – oglądanie świata przyrody czy apa-
rat fotograficzny, który stał się inspi-
racją i kluczem do portretowania fau-
ny i flory?

– Zdecydowanie pierwsza była obser-
wacja. O tym, jak ciekawy i fascynujący 
jest las, łąka, park czy najbliższe, przy-
domowe drzewa i żyjące na nim ptaki, 
byłem uczony już od dziecka. To zasłu-
ga moich rodziców i naszych wspólnych 
wypraw, w czasie których zwracali na-
szą uwagę i pokazywali zwierzęta i rośli-
ny. Uważam, że wrażliwość na otaczają-
cy świat wyniosłem z domu. 

z dr. n. med. Adamem Tarkowskim,  
kardiologiem, elektrofizjologiem z Kliniki Kardiologii SPSK 4, 

fotografem przyrody,  
rozmawia Anna Augustowska

Nie pamiętam też, abyśmy w dzieciń-
stwie wybierali się na nasze wycieczki 
z aparatem fotograficznym. To nie było 
wtedy najważniejsze. Liczył się sam kon-
takt z przyrodą. 

•	To kiedy zaczął Pan fotografować?
– Dosyć późno, bo tak naprawdę dopie-

ro przyjście na świat moich dzieci skło-
niło mnie do sięgnięcia po sprzęt do fo-
tografowania. Mijały lata i w zasadzie 
robiłem głównie tzw. zdjęcia rodzinne. 
Pomysł, aby obiektyw skierować na coś 
jeszcze, właśnie na świat przyrody, przede 
wszystkim na świat dzikich zwierząt, po-
jawił się stosunkowo niedawno. 

• I	tak narodziła się pasja?

spotkanie z niepożądanymi towarzysza-
mi takich wypraw – kleszczami i koma-
rami. Niestety, jak dotychczas nie znala-
złem sprzętu pozwalającego uniknąć po-
rannego wstawania. 

•	Patrząc na Pana zdjęcia widzę, że 
ten trud się opłaca – to wspaniałe uję-
cia, niemal oko w oko z tajemnicą, bo 
chyba nigdy (i na szczęście) nie dowie-
my się, co się kryje w oczach choćby te-
go wilka.

– To jedno z moich najmocniejszych 
przeżyć i najwspanialszych spotkań, jakie 
przeżyłem tropiąc zwierzęta. Ten wilk to 
samica (wadera). Rzeczywiście pozwoli-
ła spojrzeć mi w swoje oczy. Nie bała się, 
była chyba też ciekawa. To było w marcu, 
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występuje w naszych rejonach. Jego sfo-
tografowanie wymaga dalszej wypra-
wy i odpowiednich przygotowań, w tym 
uzyskania odpowiednich zgód. Nie moż-
na pominąć też sprawy własnego bezpie-
czeństwa. Naturalnym kierunkiem tego 
rodzaju wypraw są bieszczadzkie pusz-
cze. Już nawet odbyłem wyprawę, aby 
sfotografować misia. Oczywiście z prze-
wodnikiem z lasów bieszczadzkich, któ-
ry mnie i kolegę zaprowadził w najdzik-
sze zakątki, gdzie podobno ludzka stopa 
nie staje. Wszystko było przygotowane, 
miś miał się pojawić pod wieczór. Cze-
kaliśmy w napięciu… I wtedy spomiędzy 
zarośli wyłoniła się… grupka kompletnie 
pijanych obywateli. Jak tam dotarli? Chy-
ba się nie dowiemy. 

•	Tyle rozmawiamy o zwierzakach 
i ich pięknie, tak fascynująco o tym Pan 
opowiada – muszę więc zapytać, skąd po-
mysł na medycynę?

– Szczerze? Nie wiem. Pewnego dnia 
oświadczyłem w domu, że idę na medy-
cynę, czym wywołałem niemałe porusze-
nie. W mojej rodzinie nie było tradycji 
medycznych. Chodziłem do klasy o pro-
filu matematyczno‑fizycznym i chyba po-
czątkowo myślałem o politechnice. Być 
może zdecydował o tym pewien przykry 
dla mnie epizod, kiedy po kontuzji nogi 

(mecz siatkówki) miałem wyjątkowo fa-
talne spotkanie z lekarzem? Ostatecznie 
wybrałem kierunek lekarski. Kardiolo-
gia urzekła mnie na studiach. Już w trak-
cie pracy w Klinice Kardiologii zafascy-
nowała mnie elektrofizjologia, czyli mó-
wiąc wprost zabiegowe podejście do le-
czenia zaburzeń rytmu serca. Po szere-
gu szkoleń i staży, zarówno polskich jak 
i zagranicznych, od 2006 roku wykonu-
ję zabiegi w Pracowni Elektrofizjologii, 
kierowanej przez dr. hab. n. med. Andrze-
ja Głowniaka. W klinice zajmuję się ca-
łym obszarem elektrofizjologii w zakresie 
diagnostyki i leczenia arytmii nadkomo-
rowych i komorowych, zarówno o cha-
rakterze wrodzonym, jak i nabytym. Fa-
scynujący jest rozwój technologii, uła-
twiający uzyskanie najkorzystniejszego 
dla pacjenta efektu zabiegu. Przypomi-
na to trochę obserwację rozwoju techno-
logii sprzętu fotograficznego. W jednym 
i drugim wypadku za efekt końcowy od-
powiada człowiek, potrafiący te narzę-
dzia odpowiednio wykorzystać. W jed-
nym i drugim wypadku zapadają w pa-
mięć konkretne momenty.

•	Co by Pan radził osobom, które za-
chęcone naszą rozmową chwycą za apa-
rat i ruszą w poszukiwaniu przyrody?

– Chyba żeby uważały, bo to bardzo 
wciąga. Tak naprawdę bardziej od super-
sprzętu liczą się chęci i zmysł obserwa-
cji. Na początku wystarczy dobra lornet-
ka. Warto też zacząć czytać i pogłębiać 
wiedzę o zwyczajach zwierząt. To bar-
dzo ważne, bo wiedza ułatwia znalezienie 
miejsc i sytuacji, kiedy zwierzaki stają się 

dla obserwatora bardziej łaskawe. Wiedza 
ta pozwala również unikać niepotrzebne-
go niepokojenia zwierząt w okresach dla 
nich ważnych, m.in. w okresie rozrodu 
czy karmienia młodych. W etycznej fo-
tografii przyrodniczej, tak jak w medy-
cynie, obowiązuje zasada „Primum non 
nocere”. 

• A	cierpliwość?
– Trzeba ją mieć. I w medycynie, 

i w fotografii. Fotografowanie zwierząt 
to zwykle godziny czatowania. Trzeba 
usiąść, patrzeć i słuchać. 

Z ostatniej chwili

– Bieszczady. Połowa lipca. Pochmur-
ne późne popołudnie. Tuż po deszczu. Na 
leśnej polanie panuje cisza. Słychać tyl-
ko nieznośne bzyczenie. Komary rusza-
ją do ataku. 

Bez najmniejszego ostrzeżenia, bez 
dodatkowych dźwięków po drugiej stro-
nie polany pojawia się ON. 

Niedźwiedź. Młody samiec. Na oko 
3‑4 lata. Chwilę stoi bez ruchu. Rozglą-
da się, węszy. Wychodzi na otwartą prze-
strzeń. 50 m, 40 m… Zbliża się. 

W takiej sytuacji trudno skupić się na 
kadrowaniu, doborze odpowiednich para-
metrów ekspozycji. Trudno również po-
wstrzymać drżenie rąk. Zwierzak nagle 
zatrzymuje się. Podnosi głowę do góry. 
Węszy. Zaniepokoił go nieznany zapach. 
Niespiesznie odchodzi. 

Z tego spotkania pozostaną niezapo-
mniane wspomnienia oraz zdjęcia – wy-
marzone!
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O policji lekarskiej i wronim oku w piwie
W świetle XIX‑wiecznej publikacji, którą tu przypominamy, 

wiedza współczesnych lekarzy nie jest imponująca. Bo chyba 
nikt z przedstawicieli współczesnych medyków nie potrafiłby 
dziś ocenić stopnia sfałszowania herbaty. Ani nie umiał przyła-
pać sprzedawcy piwa na oszukaństwie. A takich sposobów w mi-
nionej epoce piwowarzy i szynkarze mieli z pół setki!

Wszystko dzięki książeczce pt. „O napojach pod względem 
policyi lekarskiej w celu otrzymania stopnia doktora medycy-
ny w Uniwersytecie Jagiellońskim”, której autorem był 24‑letni 
Józef Stanisławski. Pochodzący z Sędziejowic absolwent kra-
kowskiego gimnazjum i Wydziału Medycznego UJ, w czasie 
gdy pisał swoją rozprawę, był już asystentem prof. dr. Józefa 
Dietla. Współpracował z tym bardzo znanym lekarzem, rektorem 
Uniwersytetu Jagiellońskiego i prezydentem Krakowa w jed-
nej osobie przez pięć lat. Później przeniósł się, niemal na resz-
tę życia, do Sieradza. Dokonał jako pierwszy przeglądu zabyt-
ków miasteczka i okolicy. Kolekcjonował starodruki oraz nu-
mizmaty. Zajmował się dobroczynnością, zorganizował straż 
pożarną, otworzył salę teatralną w dawnej stajni.

Miał 76 lat, gdy zmarł w Krakowie. Sieradz powołał komi-
tet i sprowadził zwłoki doktora. W pogrzebie wzięły udział ty-
siące ludzi. 

O dobroć i nieszkodliwość

Podręcznik, który młody medyk napisał dla policji lekar-
skiej, miał na celu edukować producentów żywności i napo-
jów, sprawdzać czy stosują się do przepisów, „a jeśli przeko-
na się, że wyrabiający oszukują – pociągać ich do odpowie-
dzialności”. Pozycja została wydana w Krakowie, w Drukarni 
Uniwersyteckiej w 1848 roku. 

Ale już trzydzieści lat wcześniej, 
latem 1814 roku, w ramach ko-
lejnych reform, na Uniwersytecie 
Jagiellońskim powołano katedrę 
obejmującą: medycynę prawną i są-
dową, historię medycyny oraz wła-
śnie policję lekarską.

Ze wstępu jakim Stanisławski 
opatrzył swoją publikację można 
wnioskować, że policja lekarska 
była czymś w rodzaju współcze-
snej nam inspekcji handlowej, sa-
nepidu i cechu rzemiosł w jednym. 
Formacja, która w różnej formie 
przetrwała do międzywojnia, miała 
za zadanie starać się o „dobroć i nie-
szkodliwość pokarmów i napojów”. 
W swojej publikacji wyliczył naj-
powszechniej używane napoje – od 
wody po czekoladę – podał znane 
mu sposoby ich fałszowania. I wy-
krywania tego procederu.

Czytając rozprawę z 1848 ro-
ku trudno uwierzyć, że producenci 
i sprzedawcy stosowali wymienione 
oszustwa na masową skalę. Bo chy-
ba autor jednym przypadkiem dosy-
pania soli do piwa by się nie przej-
mował. Pomysł solenia w celu wy-
wołania pragnienia u klientów, a co 

za tym idzie zamawiania kolejnych kolejek, musiał być rozpo-
wszechniony. 

Słone orzeszki, krakersy i chipsy, serwowane w lokalach do-
kładnie w tym samym celu, czekały jeszcze na odkrycie.

Po dłuższem używaniu pijący je tyją

Najobszerniejszy rozdział poświęcony jest piwu. Trunek ten 
musiał już wówczas być rozpowszechniony, produkowany ma-
sowo i masowo pity. Sposobów piwnego oszukaństwa Józef 
Stanisławski wylicza i opisuje blisko pięćdziesiąt. 

„Jako płyn wyskokowy pobudza nerwy, a za pomocą tych 
inne układy, szczególnie zaś układ krwionośny. Z powodu pier-
wiastku wyciągowego (ekstraktu), który w sobie piwo zawie-
ra sprawia, iż po dłuższem używaniu pijący je tyją. Chmiel ja-
ko środek odurzający, przyprowadza nadużywających piwa 
do pewnego stanu głupoty i nadzwyczajnej gnuśności” – za-
uważa autor, który tłumaczy, że piwowarzy fałszują piwo, by 
oszczędzić na chmielu i słodzie, zaś szynkarze chcąc powięk-
szyć jego ilość. Stosują też dodatki, by „dogodzić żądaniom pi-
jących”. I jeśli ktoś sądzi, że chodzi na przykład o coś w sty-
lu soku malinowego lub przypraw korzennych jest w błędzie. 
Piwo w XIX wieku było niczym narzędzie zbrodni, a szynkarz 
jak dealer narkotyków.

Opium, strychnina, skopolamina

Na liście dodatków roślinnych, wyliczonych przez przyszłe-
go doktora, są: nasiona rybotruja, opium, wyciąg z główek ma-
kowych, bób św. Ignacego, wronie oczy, lulek, bagno, aloes, ta-

tarak, piołun, kora wierzbowa, skór-
ki pomarańczy, sok lukrecjowy, sy-
rop, odwar siemienia lnianego, pa-
lona mąka czy palony cukier. 

Rośliny, głównie trujące, miały 
sprawiać, że piwo, w którym było 
za mało alkoholu i ekstraktu – będzie 
mocne. Lukrecja, miód czy odwar 
z siemienia lnianego nie były szko-
dliwe, ale ukrywały rozcieńczone pi-
wo i małą ilość słodu. Natomiast pa-
lona mąka i cukier z jasnego, tańsze-
go piwa robiły ciemne.

W piwie lądowało też białko, ka-
ruk (rybi klej) czy sproszkowany róg 
jeleni i choć to też prawie niemożli-
we – kwas siarkowy, ałun, gips, kre-
da, węglan sodu czy wspominana już 
sól kuchenna. 

„Cierpienia trzewiów brzusz-
nych” to, jak zauważa autor tekstu 
skierowanego do policji lekarskiej, 
efekt picia piwa z zawartością wy-
waru z kory wierzbowej, tataraku lub 
piołunu stosowanych zamiast o wie-
le droższego chmielu.

Sposoby są bezradne

Z winem i mocniejszymi alkoho-
lami nie było lepiej. 
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Stanisławski uprzedzał, że oszuści 
do sztucznego barwienia wina używa-
ją: soku tarniny, głogu, bzówki, ma-
lin a nawet buraków. By młode, jasne 
wyglądały na stare (czytaj: drogie) za-
barwiają je palonym cukrem, paloną 
skrobią ziemniaczaną. Słabe miesza-
ją ze spirytusem lub gorzałką.

Zwracał uwagę policji lekarskiej, 
że chemiczne fałszowania – od roz-
cieńczania wodą po dodawanie kwa-
su siarkowego – odkryją i wyciągną 

stosowne konsekwencje. Ale znane mu sposoby udowadniania 
oszustw są bezradne, gdy wódka żytnia zostanie wymieszana 
z gorszą, pędzoną z ziemniaków albo ktoś dorzuci do niej dla 
nadania mocy – uwaga – nasiona bielunia, kąkolu czy pieprz 
turecki. Albo do likieru gorzkie migdały.

Mało groźne wydaje się w tym kontekście fałszowanie 
XIX‑wiecznej czekolady, która była wzbogacana o wiele tań-
szym niż kakaowiec sproszkowanym ryżem i skrobią ziem-
niaczaną.

Za to zupełnie bezradny był autor rozprawy, a co za tym idzie 
policja lekarska, wobec fałszerzy kawy. Zwłaszcza mielonej. 

Mała czarna z orzeszków i ziarna

Choć Józef Stanisławski przestrzegał, że kawa pita często 
i na dodatek mocna powoduje: drganie członków, bezsenność, 
złe trawienie, kurcze żołądka, uderzenia do głowy, niepłodność, 
zmniejszenie popędu płciowego a nawet zastoiny krwawnicowe 
– to, jak zauważał, popyt na nią był coraz większy. 

Nic dziwnego, że dla oszczędności z ziarnami prawdziwej 
kawy palono różne, uprzednio wysuszone dodatki. Tak przy-
gotowana mieszanka miała zapach wyłącznie kawowy, a zmie-
lona imitowała kawę idealnie. Co wówczas kawę udawało? 
Soczewica, orzechy laskowe, jęczmień, pszenica, ryż, paster-
nak, marchew, żołędzie, żyto a nawet korzeń brodawnika mle-
czowego.

Marzenia, nudności a nawet wymioty

„Stosowna dla osób otyłych, ociężałych, prowadzących sie-
dzące życie. Mocna u osób nieprzyzwyczajonych, szczególnie 
kobiet sprawia suchość w gardle, ciśnienie w dołku podserco-
wym, niespokojność, bicie serca, marzenia, nudność a nawet 
wymioty”. Takie spustoszenie sieje herbata. Oszuści herbacia-
ni mogli uchronić XIX‑wiecznych smakoszy przed tyloma cier-
pieniami. A stosowali różne sposoby. Od kupowania wygotowa-
nych listków, suszenia, barwienia i ponownego handlu. Przez 
oferowanie listków głogu pospolitego czy tarniny barwionej 
odwarem z drzewa kampeszyjowego. 

Autor radzi policji lekarskiej, by podejrzaną herbatę zwilży-
li i listki potarli o czysty papier. Smugi ciemnoniebieskie zdra-
dzą barwnik. Opisuje też dokładnie budowę liści herbacianych 
i wylicza, czym się różnią od głogu, tarniny, poziomek, meli-
sy itp. zamienników.

Janka	Kowalska

Lekarze piszą dla dzieci
Komisja Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie 

ogłasza V Ogólnopolski Konkurs Poetycko‑Literacki „Leka‑
rze 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

X Ogólnopolski Konkurs 
Fotograficzny  

Lekarzy i Studentów Medycyny
Lubelska Izba Lekarska i Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie we współpracy z Lu‑
belskim Towarzystwem Fotograficznym 
i Związkiem Polskich Artystów Fotografi‑
ków Okręg Lubelski ogłaszają X Ogólno‑
polski Konkurs Fotograficzny Lekarzy i Stu‑
dentów Medycyny.

Honorowy patronat nad konkursem 
objęli prezes Naczelnej Izby Lekarskiej 
prof. Andrzej Matyja, prezes Lubelskiej 
Izby Lekarskiej Leszek Buk i rektor Uniwer‑
sytetu Medycznego w Lublinie prof. An‑
drzej 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/konkurs‑2020/

ODWOŁANY Z  

POWODU PANDEMII

Józef Stanisławski, W. Rezler, 1900 r., olej na 
płótnie. Zabytek ze zbioru Muzeum Okręgo-
wego w Sieradzu. Fot. Marek Urbański
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•	Rozmawiamy ponieważ…
…ponieważ chcemy zaprosić lubel-

skich lekarzy do współpracy przy pro-
jekcie „Historyczny obraz Lublina w cza-
sach zarazy”. Ośrodek „Brama Grodzka 
– Teatr NN”, a dokładnie jego część, czy-
li Lubelska Trasa Podziemna, przygoto-
wuje internetowy portal edukacyjny po-
święcony epidemiom, które miały miej-
sce w Lublinie. Chcemy w nim przed-
stawić te zdarzenia nie tylko w kontek-
ście dawnej Rzeczypospolitej, ale także 
w czasach współczesnych – w XX i obec-
nym wieku.

Stąd nasza prośba do lekarzy, którzy 
byli świadkami takich epidemii, być mo-
że pracowali w szpitalach, w których le-
czono osoby dotknięte tymi chorobami, 
aby zgodzili się opowiedzieć nam o tym, 
powspominać. Może są wśród lekarzy 

Lubelskiej Izby Lekarskiej osoby, które 
same były pacjentami i musiały spędzić 
jakiś czas na oddziałach chorób zakaź-
nych albo pamiętają swoich mistrzów‑le-
karzy, którzy mierzyli się z takimi wyzwa-
niami? Relacje i wspomnienia tych me-
dyków staną się dla nas bezcennym źró-
dłem informacji.

Kto pamięta zarazę w Lublinie
z Patrycją Serafin  

z Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”,  
redaktor naczelną portalu „Lublin w czasach zarazy”,  

rozmawia Anna Augustowska

przygotowywali się na tę epidemię? Mo-
że trzeba było szykować izolatoria, pro-
wadzić później akcje szczepień? A może 
któryś z mieszkających teraz w Lublinie 
lekarzy był wtedy we Wrocławiu?

•	Wiem, że portal ma już sporo wiado-
mości o Lublinie w czasach zarazy – i nie 
ukrywam, to fascynująca wiedza.

– Lublin na przestrzeni dziejów wielo-
krotnie nawiedzały groźne epidemie – m.
in. dżumy (zwanej czarną śmiercią), du-
ru brzusznego, ospy – a wyjątkowo czę-
sto wybuchały one w XVI i XVII wie-
ku. Nazywane były wówczas „morowym 

•	Epidemie, o których mogą opowie-
dzieć współcześni ich świadkowie, to chy-
ba jednak w naszych czasach unikalne 
zjawiska – pomijam oczywiście obecną 
pandemię związaną z koronawirusem?

– Na wielką skalę – chyba rzeczywiście 
tak. Ostatnia epidemia, jaka miała miejsce 
w Polsce (była też jedną z ostatnich w Eu-
ropie), to była epidemia ospy prawdziwej, 
która wybuchła latem 1963 roku we 
Wrocławiu. Stan epidemii ogłoszono 
wówczas 17 lipca, i po dwóch miesią-
cach, 19 września, odwołano. Zachoro-
wało 99 osób (najwięcej było pracowni-
ków służby zdrowia), z których siedem 
zmarło, w tym cztery osoby to byli leka-
rze i pielęgniarki. Miasto zostało na kilka 
tygodni sparaliżowane i odcięte od resz-
ty kraju kordonem sanitarnym. Dla nas 
będzie ciekawe, czy lubelscy lekarze też 

powietrzem” – uważano, że to powietrze 
jest przyczyną moru, czyli masowego 
umierania. Epidemie przez wieki budziły 
lęk. Dotykały wszystkich członków spo-
łeczności, niezależnie od ich pochodze-
nia etnicznego, poglądów religijnych czy 
warstwy społecznej. Uważamy, że przy-
wrócenie pamięci lokalnej o epidemiach 
w kontekście współczesnej niewielkiej hi-
storycznej świadomości na ten temat jest 
niezwykle istotne. 

Dlatego Lubelska Trasa Podziemna, 
będąca częścią Ośrodka „Brama Grodz-
ka – Teatr NN”, przygotowuje interne-
towy portal edukacyjny. Z fragmentów 
odnotowywanych w dokumentach miej-
skich czy kronikach klasztornych wyła-
nia się obraz trudnych decyzji podejmo-
wanych przez władze miejskie, jak i hero-
icznego poświęcenia wybitnych jednostek 

Obciąć ręce i ściąć głowy
Wybuch epidemii zawsze budził 

grozę, gdy jednak „morowe powie-
trze” zaczynało zbierać śmiertelne 
żniwo, przerażona ludność próbo-
wała szukać przyczyn zarazy. Pla-
gę najczęściej postrzegano jako karę 
boską, czasami jednak szukano wi-
nowajców, którzy mieli odpowiadać 
za szerzenie epidemii.

Do jednego z procesów o szerze-
nie dżumy doszło w 1711 roku w Lu-
blinie. Sądzono w nim trzech graba-
rzy: Marcina Morawskiego, Jakuba 
Szumilasa i Stanisława Kromcza-
ka. Postawiono im zarzut umyślne-
go szerzenia zarazy morowej w mie-
ście w celach zarobkowych. Oskarże-
ni mieli sporządzić maść z mózgów 
i wnętrzności osób zmarłych na dżu-
mę, a następnie smarować nią drzwi 
kamienic i domów. Morawski, Szu-
milas i Kromczak nie przyznawali się 
do zarzucanych im czynów, dlatego 
też wzięto ich na tortury. Sąd osta-
tecznie skazał grabarzy na obcięcie 
rąk i ścięcie. 

W dniu wykonania wyroku wszy-
scy trzej oskarżeni odwołali swoje 
zeznania złożone po wcześniejszym 
poddaniu torturom, jednak niewiele 
im to pomogło. Wyrok został wyko-
nany 7 marca 1711 roku. 

Leczeniem osób chorych na dżumę zajmowali się lekarze. Nosili oni specjalny ubiór 
składający się z ochronnego płaszcza wykonanego z pokrytej woskiem tkaniny. Na 
twarz zakładali specjalną maskę z dziobem, w którym znajdowały się gąbki nasączone 
wonnościami i octem. Strój uzupełniały buty, rękawiczki, kapelusz oraz trzymana w dłoni 
pałeczka, którą badano chorego.
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Kto pamięta zarazę w Lublinie TEATRALNIE

MUZYCZNiE

MUZYCZNiE

Premiera w Teatrze Starym
12 września o godz. 19 pol‑

ska prapremiera sztuki „Kim‑
berly Akimbo” Davida Lind‑
say‑Abaire i jednocześnie 
otwarcie sezonu. Kimberly, czy‑
li Kimmy ma 16 lat, chodzi do 
szkoły średniej, ubiera się jak 
typowa nastolatka, ma normal‑
ne dla jej wieku zainteresowa‑
nia i niczym wszyscy jej rówie‑
śnicy – ciągle użera się z rodzi‑
cami. Wyróżnia ją tylko jedno: 
twarz i ciało staruszki. Jak za‑
powiadają twórcy, amerykań‑
ski dramatopisarz stworzył bły‑
skotliwą komedię miłosno‑sensacyjną, pokazał wir życia, który wciąga zaskoczoną bo‑
haterkę. Występują: Jadwiga Jankowska‑Cieślak, Marianna Linde, Edyta Ostojak, Marek 
Kalita i Dominik Mirecki. Reżyseria: Aleksandra Popławska.

Kolejne spektakle będą grane przy ul. Jezuickiej do 20 września. Dostępność bile‑
tów (20‑70 zł) i zasady korzystania na stronie teatru.

Zaginione skarby
Narolarte Music Promotion, 

to nowy, międzynarodowy pro‑
jekt koncertowy, będący roz‑
winięciem programu „Polskie 
Krajobrazy”. Autorka projek‑
tu, skrzypaczka Joanna Okoń, 
przywraca pamięć o zapomnia‑
nych polskich kompozytorach 
drugiej połowy XIX w. i XX w. 
i utworach, które zaginęły „w 
ostatniej, zakurzonej szufla‑
dzie”, a okazały się prawdziwy‑
mi odkryciami i zapomnianymi 
perłami polskiej kameralistyki. 
W programie projektu znalazły się utwory kompozytorów: Franza Godebskiego, Karo‑
la Kątskiego, Rachel Knobler, Feliksa Nowowiejskiego, Krzysztofa Pendereckiego, Ludo‑
mira Różyckiego, Mariana Sawy, Karola Skarżyńskiego, Antoniego Stolpe, Pauli Szalit, 
Henryka Waghaltera, Mieczysława Weinberga.

Wykonawcy: Joanna Okoń – skrzypce, Anna Wróbel – wiolonczela, Elena Zhukova 
– fortepian. 18 września, godz. 19, sala koncertowa Filharmonii Lubelskiej. Gdy zamy‑
kaliśmy to wydanie nie było informacji o biletach. 

W hołdzie Prymasowi Tysiąclecia 
19 września o godz. 18 w sa‑

li koncertowej Filharmonii Lu‑
belskiej koncert kameralny 
„Czas to miłość. W hołdzie Pry‑
masowi Tysiąclecia w roku be‑
atyfikacji”. Wystąpią: Roman Pe‑
rucki – organy, Łukasz Długosz 
– flet, Karol Furtak – prowadze‑
nie koncertu. Koncert będzie 
mieszanką stylów i epok od ba‑
roku po muzykę współczesną. 
W programie: J.S. Bach, C.W. 
Gluck, L. Vierne, F. Mendels‑
sohn‑Bartholdy i W. Kilar. 

Wstęp wolny/liczba miejsc 
ograniczona – obowiązkowa 
rezerwacja miejsc: tel. 81 53 15 112/118, bilety@filharmonialubelska.pl. Trzeba spraw‑
dzić na stronie organizatora warunki uczestnictwa.

w służbie drugiemu człowiekowi. Znaleźć 
tam można dowody na to, że przedstawi-
ciele elit finansowych i społecznych daw-
nej Rzeczypospolitej w poczuciu współ-
odpowiedzialności za państwo potrafili 
podzielić się własnym majątkiem z po-
trzebującymi, czy też udzielać pomocy 
żywnościowej. Realizując nasz projekt 
chcemy pokazać reakcje ludzi w sytu-
acjach zagrożenia, w tym solidarnościo-
we postawy reprezentantów różnych sta-
nów społecznych i to, jak wyglądała po-
moc dla mieszkańców miasta: material-
na, duchowa i medyczna.

•	To chyba nie wszystko?
– Przygotujemy też mapę, pokazują-

cą miejsca związane z zarazami. Nagra-
my historie mówione na temat przedmiotu 
naszego projektu. Poza portalem eduka-
cyjnym zostanie także przygotowany qu-
est dotyczący miejsc i ludzi związanych 
z epidemiami. W ramach projektu „Hi-
storyczny obraz Lublina w czasach za-
razy” zostaną przygotowane też dwa fil-
my: z inscenizacją „Opowieści lubelskie-
go balwierza” w Lubelskiej Trasie Pod-
ziemnej oraz ze spaceru tematycznego po 
mieście „Szlakiem lubelskich epidemii”. 
Zostaną one udostępnione na stronie in-
ternetowej portalu.

•	W jaki sposób lekarze mogą się do 
Państwa zgłaszać?

– Uprzejmie prosimy zgłaszać się do 
Piotra	Lasoty	z	Pracowni	Historii	Mó‑
wionej.	Można skontaktować się z nim 
mailowo poprzez adres: piotr.lasota@
tnn.lublin.pl bądź telefonicznie: 81 532 
58 67. 

Partnerzy projektu:
Zakład Historii Nauk Medycznych 
Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie
Lubelska Izba Lekarska
Dom Pomocy Społecznej 
im. Wiktorii Michelisowej
Fundacja Rozwoju i Aktywności 
Społecznej Przyjaźń w Lublinie
Klub Samopomocy przy klasztorze 
oo. Dominikanów w Lublinie

Dofinansowano ze środków 
Muzeum Historii Polski 
w Warszawie w ramach Programu 
„Patriotyzm Jutra”.

(oprac. JKG)
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19 czerwca

Coraz bardziej nerwowo. 
Pogoda nieprzewidywalna, 
temperatura jak w tropikach, 
duszno, no i te powodzie! A to 
już zakrawa na kolejny para-
doks. Przecież przy każdym 
korycie mamy tyle dobrze po-
ustawianych wałów, że nie po-
winno być szans, żeby się coś 
wylało. 

20 czerwca

Władze optymistycznie za-
powiadają koniec zarazy. Czyż-
by chcieli abdykować?!

22 czerwca

Większość obywateli zdaje 
sobie sprawę z poziomu zna-
jomości języków, zwłaszcza 
angielskiego, wśród elit rzą-
dzących. I nie ma się co dzi-
wić, przecież wszyscy słyszeli-
śmy, że – „NIE BĘDZIE NIKT 
W OBCYCH JĘZYKACH 
MÓWIŁ NAM, CO MAMY 
ROBIĆ!”. Ale w praktyce ci, 
którzy pozwolili sobie skryty-
kować to, co w myśl odgórnego 
nakazu przekazanego po polsku 
mamy robić, szybko odczuli 
to na własnej skórze w anglo-
języcznym określeniu języko-
wym – „HEJT TU FEJS”!

23 czerwca

Zaczynam współczuć dok-
torom, bo środowisko lekarskie 
nadal w orbicie negatywnych 
opinii mediów, ale i zwykłych 
obywateli. Dzisiaj sąsiad roz-
wiązując krzyżówkę bezrad-
nie zapytał – „Słuchajcie, jaka 
może być odpowiedź na hasło 
– »Napój kojarzący się z leka-
rzem«? Leżący obok na to – „A 
jakiej specjalności?”. Okaza-
ło się, że tego w haśle nie ma. 
Na to ten z boku – „To może 
być trudne, bo gdyby chodziło 
na przykład o okulistę, to we-
dług mnie najbardziej pasowa-
łaby OKOWITA”. Drugi na to 

Niestety, wakacje już praktycznie za nami. Pozostali na placu boju tyl-
ko wrześniowi i październikowi wielbiciele urlopów. Ale ze względu na 
COVID‑19 i to nie jest pewne do końca. Za to pewne jest to, że bezpiecz-
nie możemy wracać do kuchni. O kaszy gryczanej pisałem już przy oka-
zji królewskiego dania, jakim był pieróg biłgorajski. Dla przypomnienia 
100 g suchej kaszy dostarcza 344 kcal i zawiera 69,3 g węglowodanów, 
w tym 5,9 g błonnika, oraz 12,6 g białka i 3,1 g tłuszczu. Zawiera ma-
gnez oraz cynk. Jest źródłem witamin z grupy B – tiaminy, ryboflawiny, 
niacyny i foliantów. 

Tradycja wiąże wprowadzenie gryki na ziemiach polskich z najazdami tatarskimi – stąd 
nazwa „tatarka”, ale w rzeczywistości gryka na naszych ówczesnych terenach pojawiła się 
później, rozpowszechniając się dopiero na początku XV wieku. Była na przykład przysma-
kiem Anny Jagiellonki jako… deser. Stosowanie w dawnej Polsce zamiennie nazw „tatar-
ka” i „hreczka” wynikało z nierozróżniania podobnych do siebie, osobnych gatunków gryki. 
Obecnie polską kaszę gryczaną produkuje się tylko z gryki zwyczajnej (tzw. hreczki). Gry-
ka tatarka traktowana jest natomiast jako chwast. Kaszę gryczaną nazywano również grucą. 
Na Śląsku występują jeszcze inne określenia: poganka, pohanka, czyli kasza pogańska. Zaś 
Francuz Hubert Vautrin, preceptor magnatów litewskich, który był bacznym obserwatorem 
życia Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII wieku, tak pisał w swoim dzienniku w ro-
ku 1807: „Nie wiem, czy istnieje odrębna kuchnia polska, znam jedynie ulubione przez Po-
laków dania, w których dominuje smak kwaśny i słodki. Wymienię tu barszcz, rosół, tj. zu-
pa na mięsie z kaszą (zauważyć należy, że Polak nigdy nie dodaje chleba do zupy), pierogi, 
gotowane nadziewane ciasto zlepione w kształt koguciego grzebienia lub łódeczki, kasza 
gryczana, owsiana, jaglana albo tak zwana manna. Kaszę gotuje się na wodzie i krasi olejem 
lub masłem. Strawa ta była tym dla Polaków, czym dziś jest dla Tatarów, czym kukurydza 
dla dzikich ludów Ameryki, pożywieniem w podróży, na wojnie i w okresie głodu”.

No właśnie i teraz chcę nawiązać do tej tradycji nieco ją modyfikując. Dlatego naszym 
bohaterem będą właśnie pierogi z kaszą gryczaną, ale… inaczej. I to dotyczy tak ciasta, jak 
i farszu. 

Składniki

Pierogi z kaszą gryczaną… inaczej 

Ciasto
• 0,5 kg mąki tortowej
• 3 łyżki oleju
• 3 łyżki mąki ziemniaczanej 
• 1 szklanka zagotowanego gorącego 

mleka
• ½ szklanki wody. 
Farsz

• 1 szklanka prażonej kaszy gryczanej 
(czyli ciemnej)

• 1⅔ szklanki wody

Wykonanie 

Kaszę gotujemy z wodą, aż do momentu, gdy prawie jej nie będzie nad nią, a następ-
nie dodajemy 1 łyżeczkę masła, mieszamy i odstawiamy z ognia, zawijając garnek w koc 
lub kołdrę (do uprażenia). Przygotowujemy ciasto, mieszamy składniki (ostrożnie, bo gorą-

ce jest mleko!) i zagniatamy ciasto. Będzie ciepłe, 
elastyczne i nie lepi się do stolnicy (nie trzeba pod-
sypywać mąką, przy wałkowaniu też!). Smażymy 
na złoty kolor cebulkę, następnie na tym samym 
tłuszczu smażymy pieczarki. Dodajemy wszystko 
do uprażonej już kaszy wraz z pozostałymi skład-
nikami. Ciasto wałkujemy na cienko, wykrawamy 
w kółeczka o średnicy ok. 8 cm i… lepimy pierogi. 
Gotujemy w osolonym wrzątku 2 minuty do wy-
płynięcia. Serwujemy polane masełkiem lub pod-
smażone. Jak kto lubi. 

Smacznego!
Dariusz	Hankiewicz

• 1 łyżeczka masła 
• 125 g twarogu półtłustego 
• 125 g sera typu feta
• 100‑150 g pieczarek (pokrojonych 

w cienkie plasterki)
• 1 łyżka suszonej bazylii
• 1 łyżka suszonego oregano 
• 5 średnich cebul drobno posiekanych 
• ½ łyżeczki czarnego pieprzu mielonego 
• 2 łyżki klarowanego masła do smażenia 
• sól do smaku. 
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z ustalonym wcześniej zaPI-
Sem i już wiadomo, że będzie 
druga tura. No, ale jeżeli i ta 
nie rozstrzygnie się tak jak 
trzeba, to pewnie i następ-
ne tury będą i tak aż do skut-
ku. A w międzyczasie wła-
dza łaskawie ogłosi, że tak 
zapewnia wszystkim obywa-
telom bezpłatną TURYstykę 

– „A dla gastrologów ŻOŁĄD-
KOWA GORZKA”. Następ-
ny – „A dla onkologów RA-
KIJA”. Trzeci – „Dla urologa 
SIKACZ, dla geriatry STAR-
KA”. A ten z dostawki „A dla 
ginekologów CYSTA!”. Na to 
ten obok – „Nie! Przecież cysta 
to nie napój!”. A ten z dostaw-
ki – „A cego nie?!Tez zdaza 

się to zdementuje jako wy-
rwane z kontekstu. Dodatko-
wo niektórzy nie do końca są 
zorientowani (może to przez 
tego wirusa), kto jest KAN-
DYDATEM a kto KANT-
DYDATEM. Ale to już hi-
storia pokaże. Historia cho-
roby oczywiście. 

8 lipca

Jestem po operacji!!! 
Wczoraj niespodziewanie 
się odbyła! Myślę, że moi 
doktorzy chcieli w ten spo-
sób zmniejszyć ryzyko mają-
cej lada moment wejść kary 
nieuchronnego więzienia za 
zrobienie niechcący jakiegoś 
błędu w zabiegu, bo przecież 
błąd zawsze da się znaleźć. 
Nie mam kamienia żółciowe-
go, woreczka też nie, bo ka-
mień wyjęli mi razem z opa-
kowaniem. Poprosiłem o coś 
przeciwbólowego. Dostałem, 
połknąłem, ale nie pomogło. 
Okazało się, że dostałem czo-
pek. I w ten sposób sam na 
sobie się przekonałem, że lu-
dzie potrafią wszystko łyk-
nąć, co im się podsunie, nie 
patrząc i nie myśląc, co im 
podsuwają. 

12 lipca

Była druga tura wyborów! 
Sąsiedzi pod ręce zaprowa-
dzili mnie do punktu wybor-
czego, zagłosowałem i stało 
się coś strasznego, bo razem 
z kartą do głosowania wpadł 

(serial prawie codzienny)

mi się pić!”. I rozwiązania nie 
znaleziono, syrop nikomu się 
nie skojarzył, ale pokaz pozio-
mu zbiorowego intelektu i sto-
sunku do doktorów był. 

25 czerwca

W czasie rozmowy o tym, 
jak sobie radzić w obecnych 
niełatwych czasach sąsiad 
z żalem stwierdził – „Szkoda, 
że nie mam głowy do intere-
su!”. Drugi na to z politowa-
niem – „I co, chciałby pan cho-
dzić taki zgarbiony?!”. Jak wi-
dać, ludzie coraz mniej się ro-
zumieją. No, ale takie czasy. 

28 czerwca

Były wybory. Byliśmy. Te-
raz będziemy czekali na ofi-
cjalne wyniki z nadzieją, że 
może będą inne niż te już nie-
oficjalnie znane!

30 czerwca

Ogłoszono wyniki wy-
borcze, ale nieco niezgodne 

i kolejne TURnusy. W końcu 
jest przecież lato. 

2 lipca

Tak sobie nieraz myślę, że 
jeżeli ciągle mówimy o wła-
dzy, to najbardziej pożądaną 
władzą u władzy powinna 
być pełna władza umysłowa. 
Wtedy nawet konieczność 
trójpodziału władzy byłaby 
w pełni zrozumiała nawet dla 
władzy głoszącej przyszłość 
bez podziałów. 

4 lipca

Niedługo druga tura, agi-
tacja przedwyborcza osią-
ga apogeum i coraz bardziej 
się przekonuję słuchając ape-
li o gremialny i tłumny (nie-
zależnie od wieku) udział 
w tejże turze, że to czym dla 
nas w większości jest KO-
RONAWIRUS, dla nawołu-
jących i namawiających to 
zwykły KORONAZWISUS 
i w wyborach nie przeszko-
dzi. Po wszystkim najwyżej 

mi do urny długopis!!! Wy-
jąć mi nie pozwolono. By-
łem zdruzgotany. Została mi 
tylko nadzieja, że może nie 
będzie to odebrane jako for-
ma oddania dwóch różnych 
głosów na dwóch różnych 
kandydatów. Do tego pew-
ny nie jestem, który głos zo-
stanie uznany za ważniej-
szy. A wszystko przez te ner-
wy!!! 

15 lipca

Mamy oficjalnie ogłoszo-
ne oficjalne wyniki II tury wy-
borów. Zupełnie niespodzie-
wanie nowym prezydentem 
zostaje ten sam prezydent, 
a z nim tym samym zosta-
je oczywiście cała RESZTA 
pousadzana na intratnych sta-
nowiskach z dalszym zapew-
nieniem NIETYŁKALNO-
ŚCI. Nie jest to chyba moż-
liwe, ale gdyby Jego Reelek-
cja Nowy Pan Prezydent, de-
klarujący daleko idące zmia-
ny, po dżentelmeńsku i po no-
wemu obwieścił – „RESZ-
TY NIE TRZEBA!”, to był-
by to z wdzięcznością przy-
jęty napiwek przez liczną 
rzeszę obywateli. Ale raczej 
aż takiego rozdawnictwa nie 
będzie. 

17 lipca

I tak zostaje tylko czekać, 
aż się wszystko wygoi. O so-
bie myślę. 

Irosław	Szymański

Kardiologu na kongres idź do domu!
XXIV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kar‑

diologicznego po raz pierwszy w historii odbędzie się trybie on‑
line w dniach 16‑19 września 2020 roku.

Podczas kongresu zaprezentowane zostaną najnowsze donie‑
sienia ze świata kardiologii. 

Wszystkie kongresowe wykłady będą transmitowane na stronie 
https://kongres2020.ptkardio.pl/.

Uczestnicy zwolnieni są z opłaty rejestracyjnej. Szczegóły: 
https://kongres2020.ptkardio.pl/certyfikaty.

Kongres transmitowany będzie na żywo. Następnie, przez ko‑
lejnych 7 tygodni, po 3 razy w tygodniu prezentowane będą se‑
sje sekcji PTK.
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Pożyczki

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

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

Podziękowanie
Serdeczne podziękowania i wyrazy 

szacunku dla pracowników Oddziału In‑
tensywnej Terapii Szpitala MSWiA w Lubli‑
nie za opiekę i pomoc w ostatnich dniach 
życia naszej Mamy Czesławy 

składa syn Krzysztof Świderski  
z rodziną.

•	Świat, w tym i nasz kraj, został za-
skoczony wybuchem pandemii Covid‑19. 
Jaka była pierwsza reakcja Pani Doktor 
na ten kataklizm?

–	To, co czułam po ogłoszeniu pan-
demii Covid‑19, można określić dwoma 
słowami: strach i niepewność. Czy pra-
cować dalej, czy jednak przerwać dzia-
łalność?

którzy rzeczywiście potrzebowali wizy-
ty u lekarza. Nie wszystkich pacjentów 
z bólem mogłam przyjąć osobiście. Reje-
stratorka dysponowała kontaktami do in-
nych gabinetów, które również zdecydo-
wały się na powrót do pracy w tych trud-
nych warunkach. 

Okazało się, że oprócz mnie do pracy 
chciały wrócić jeszcze trzy asystentki. 
Z ich pomocą przyjmowałam trzech lub 
czterech pacjentów dziennie. 

•	Jak zmienił się codzienny tryb pra-
cy poradni stomatologicznej?

Nie mogłam zostawić pacjentów z bólem
z Marią Fajks‑Czaban,  

lekarzem dentystą z Niepublicznego Zakładu  
Opieki Stomatologicznej w Lublinie,  

rozmawia Jerzy Jakubowicz

–	Nie było jeszcze wtedy konkret-
nych wytycznych z Ministerstwa Zdro-
wia, dlatego ograniczyłam do minimum 
liczbę przyjmowanych osób, a czas pra-
cy w gabinecie skróciłam do około czte-
rech godzin. Po każdym pacjencie sta-
nowisko było naświetlane lampą UV 
i bardzo dokładnie dezynfekowane. Ko-
nieczna była też zmiana odzieży ochron-
nej lekarza i asysty. Osobną kwestię sta-
nowiła dezynfekcja. Na początku pande-
mii posiadałam jeszcze zapas materia-
łów ochronnych i środków do dezynfek-
cji. Niestety, szybko się skończył, a ce-
ny materiałów u dostawców drastycznie 
wzrosły. Niektóre pozycje podrożały na-
wet kilkakrotnie. 

Pod koniec kwietnia Ministerstwo 
Zdrowia ogłosiło „Szczegółowe zalecenia 
postępowania przy udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych”. Dało to możliwość powro-
tu do pracy innym lekarzom.

•	Czy udało się utrzymać dotychczaso-
we zatrudnienie i zarobki personelu?

–	Na szczęście tak. Było to możliwe 
dzięki moim energicznym staraniom, za-
angażowaniu współpracowników i uzy-
skaniu pewnych środków z tarczy anty-
kryzysowej. Wymagało to jednak pokona-
nia licznych biurokratycznych barier.

•	Pandemia wciąż trwa. Jak wygląda 
obecnie dzień jak co dzień poradni sto-
matologicznej?

–	Aktualnie gabinet pracuje z zacho-
waniem wszelkich środków ostrożno-
ści. Zbieramy wywiad epidemiologiczny 
jeszcze przed zapisaniem pacjenta, pod 
kątem kontaktu z Covid‑19. Dbamy o to, 
by pacjenci w poczekalni nie mieli ze so-
bą styczności, a przygotowanie stanowi-
ska pracy na przyjęcie kolejnego pacjen-
ta zajmuje około trzydziestu do czterdzie-
stu minut. Działamy obecnie dość spraw-
nie, ale w tych trudnych warunkach szcze-
gólnie ważna jest praca zespołowa wszyst-
kich moich współpracowników. Zmienio-
ne warunki pracy, niestety, znacząco wpły-
nęły na koszty funkcjonowania gabinetu. 
Szacuję, że wzrosły one od około trzydzie-
stu do nawet czterdziestu procent.

mogą być wykonywane, a inne, jak na 
przykład czyszczenie zębów z kamie-
nia, już nie.

Na drzwiach gabinetu wywiesiłam 
kartkę z numerem telefonu i informa-
cją, że w razie potrzeby możliwy jest 
kontakt z lekarzem. Telefon ten odbie-
rała asystentka, udzielając prostych po-
rad i wstępnie selekcjonując pacjentów, 

•	Pani zdecydowała się leczyć pa-
cjentów.

–	Początkowo gabinet został zamknię-
ty z obawy o personel, jak również z po-
wodu konieczności przerwania poten-
cjalnego transferu wirusa. Szybko jed-
nak zorientowałam się, że nie jest moż-
liwe całkowite zawieszenie działalności. 
Dzwonili pacjenci z rozpoczętym lecze-
niem, a także ci, którzy odczuwali dole-
gliwości bólowe. W Internecie pojawiły 
się apele konsultantów krajowych o po-
wrót lekarzy do pracy w trybie emer-
gency. Oznaczało to, że pewne zabiegi 
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Wspomnienie

Krystyna Anna Płatakis‑Rysak (1924‑2020)
Krystyna Anna Płatakis‑Ry sak, z do-

mu Litwiniuk, po długiej chorobie, ode-
szła 6 czerwca 2020 r., w 96 roku życia. 
Została pochowana na cmentarzu przy 
ul. Lipowej w Lublinie. Urodziła się 
w 1924 r. w Lublinie. Dzięki swojej mat-
ce, dr Kazimierze z Dąbrowskich Litwi-
niukowej, działaczce społecznej, żołnie-
rzowi AK, więźniarce łagrów NKWD, 
organizatorce powojennego lecznictwa 
otwartego w Lublinie – zainteresowa-
ła się na poważnie medycyną. Dr Kazi-
miera Litwiniukowa jest patronką jed-
nej z lubelskich ulic. 

Krystyna Litwiniukówna podczas 
hitlerowskiej okupacji pomagała mat-
ce przy wykonywaniu różnych zabie-
gów medycznych pacjentom z miasta 
i z „lasu”. Składała też elementy do do-
mowej produkcji granatów dla podzie-
mia. W 1944 r. ukończyła 6‑tygodniowy 
kurs sanitarny AK, przygotowujący in-
strumentariuszki do szpitali polowych. 
Po zajęciu Lublina przez Armię Czerwo-
ną, z racji swego młodego wieku, omi-
nęła ją zsyłka do bolszewickiego łagru 
w wyniku nalotu NKWD na ich dom na 
Dziesiątej. Niestety, nie uniknęli tego jej 
matka i starszy brat, Jerzy. 

W 1945 r. podjęła studia na Wydzia-
le Lekarskim UMCS. Miłością jej życia 
był dr Jerzy Płatakis, repatriant z Wilna, 
adiunkt w Klinice Dermatologii. Z nim, 
wraz z innymi lubelskimi lekarzami, 
przeniosła się do Białegostoku tworząc 

Miała w życiu podstawowe 
misje. Rzetelne, odpowie-
dzialne, wręcz „judymowe” 
praktykowanie obowiązków 
lekarza, o każdej porze dnia 
i nocy. Angażowała się spo-
łecznie w różne działania dla 
dorosłych i młodzieży. Jej 

dumą stała się książka, podwójna auto-
biografia spisana wraz z jej matką, Ka-
zimierą Litwiniukową pt. „Póki pamięć 
dopisuje, póki jeszcze czas…”. Kie-
dy w 2019 roku traciła pamięć sięgała 
po książkę, by odzyskać wspomnienia. 
O tym, jak wiele znaczyła dla innych 
świadczą liczne komentarze w mediach 
społecznościowych: 

(…) wspaniała osoba. Takiej pani 
doktor już nie spotkam, pamiętam jak 
w czasie wizyty domowej gotowała ze 
mną marchwiankę dla mojego chore-
go maluszka.

Zawsze myślałem o Niej z najwyż-
szym szacunkiem i tak też będę Ją wspo-
minać… Bardzo życzliwa Osoba – wspa-
niała pediatra i społeczniczka. Wspa-
niały Człowiek, pełen empatii i życz-
liwości.

Wielka szkoda… zaczepiła nas uprzej-
mie na chodniku w samym środku os. 
Mickiewicza, by chwilkę porozmawiać 
o… życiu. Wspomniała także o swojej 
książce, zachęcając do lektury. Będzie-
my Panią miło wspominać. 

Jerzy	Płatakis	–	syn

18 marca 2020 roku odszedł 
nasz Przyjaciel. Przyjaciel praw-
dziwy. Człowiek, który, od pierw-
szego dnia, kiedy spotkaliśmy się, 
zaczynając w 1984 roku studia 
na Wydziale Lekarskim Akade-
mii Medycznej w Lublinie, zmie-
nił nasze życie. 

Teraz zmienił je po raz drugi. 
Od samego początku przez wszyst-

kie lata studiów – z obozem wojskowym 
po VI roku włącznie – Wojtek zawsze 
był naszym „dyrektorem”. Jego rozsą-
dek, spokojna, logiczna ocena rzeczywi-
stości powodowały, że często wyciągał 
nas z kłopotów lub nie pozwalał, aby-
śmy wpadali w następne. Nieprzecięt-
nie zdolny, dusza towarzystwa. Po zda-
nych kolokwiach czy egzaminach ma-
wiał z roześmianą miną: „Jak ktoś się 
uczy, to ma wyniki”, zawsze wzbudza-
jąc uśmiech u innych. 

Zapamiętamy Jego u śmiech niętą 
twarz i charakterystyczne, z pewną dozą 
ironii, sarkazmu, poczucie humoru. 

Wojtku, kochaliśmy Cię i nadal ko-
chamy. Jesteś już po drugiej stronie, 
w lepszym świecie. Kiedyś do Ciebie 
dołączymy a Ty z pewnością będziesz 
perfekcyjnie na to spotkanie przygoto-
wany. Jak zawsze. 

Przyjaciele:		
Robert	Gut,	Marek	Filar,	Piotr	

Furtak,	Andrzej	Hawryło,	Grzegorz	
Izbicki,	Andrzej	Jackowski,	

Tomasz	Kościk,	Marcin	Misztal,	
Jolanta	Moniakowska,	Wojciech	
Moniakowski,	Marek	Płoucha,	

Andrzej	Rojowski,	Dariusz	
Rzedzicki,	Jarosław	Żółkowski

Pełny tekst wspomnienia  
w wydaniu internetowym
www.medicus.lublin.pl

kadrę nowo powstałej Akademii 
Medycznej. Pracę rozpoczęła ja-
ko asystent w Zakładzie Mikro-
biologii, a później podjęła pra-
cę w Klinice Chorób Wewnętrz-
nych. Po śmierci męża, dr Kry-
styna Płatakis w 1954 r. wróciła 
do Lublina, gdzie podjęła pracę 
pediatry w Ośrodku Zdrowia nr 2 przy uli-
cy Morsztynów 2‑4, zorganizowanym od 
podstaw w 1948 r., przez jej matkę. Na-
stępnie w Dziecięcym Sanatorium Prze-
ciwgruźliczym w Kazimierzówce. Za-
kładała też od podstaw przy ul. Wallen-
roda 15 pierwszą w LSM przychodnię. 
Pracowała w niej jako pediatra i kierow-
nik. Wspominała w swojej książce: „Za-
poznałam się z planem architektonicznym 
budynku pierwotnym i po korekcie. Ob-
serwowałam postęp robót budowlanych, 
a gdy dostałam do ręki klucze, przerwa-
łam pracę na ul. Weteranów 11 i zaczę-
łam wraz z pierwszymi pracownikami 
urządzanie i organizowanie mego kró-
lestwa zgodnie z koncepcją kierownika 
Wydziału Zdrowia. Byłam w swoim ży-
wiole. Moim bezpośrednim zwierzchni-
kiem nie była moja matka, tylko kierow-
nik Przychodni Obwodowej, mieszczą-
cej się przy ulicy Hipotecznej”. Krysty-
na Płatakis‑Rysak przeszła na emeryturę 
w 1980 r. Ale jeszcze jako pediatra wzięła 
pod swoje skrzydła najbliższe przedszko-
le. Nowy etap życia wypełniła pisaniem 
artykułów, między innymi w Medicusie. 

Wojciech Rokita (1966‑2020) 
Wojtek był przez całe 

swoje życie bardzo zwią-
zany z Kielcami. Tu miesz-
kali Jego rodzice, tu dora-
stał, tu poznał swoją żonę, 
w Kielcach urodziły się Je-
go córki i wnuczka. Ko-
chał sport, szczególnie pił-
kę ręczną, a za swoją uko-

chaną drużyną VIVE Kielce jeździł po ca-
łej Europie, aby jej kibicować. Przyszedł 
czas, kiedy nagle zorientowaliśmy się, 
że pozycja Wojtka w świecie lekarskim 
i naukowym ogromnie wzrosła. Habilito-
wał się, rozpoczął przewód profesorski. 
Objął kierownictwo Kliniki Położnictwa 
i Ginekologii w WSZ w Kielcach. Został 
Konsultantem Wojewódzkim ds. Gineko-
logii i Położnictwa woj. Świętokrzyskie-
go, a w lutym 2020 roku został wybrany 
na prezesa Polskiego Towarzystwa Gine-
kologów i Położników.
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Praca

Lekarze
•	 Alergologa,	dermatologa	 i	endokrynologa	za‑

trudnimy VIP medical, Chodźki 17 lok. 8, Lublin. 
Tel. 501 219 504.

•	 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.

•	 Samodzielny	Publiczny	Zakład	Opieki	Zdrowot‑
nej w Kraśniku, ul. Chopina 13, 23‑200 Kraśnik, 
podejmie współpracę lub zatrudni: – lekarzy na 
dyżury medyczne w nocnej i świątecznej opiece 
zdrowotnej, – lekarzy na dyżury medyczne inter‑
nistyczne w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, 
a także lekarzy specjalistów w zakresie: – gine‑
kologii i położnictwa, – radiologii i diagnostyki 
obrazowej, – anestezjologii i intensywnej tera‑
pii, – chorób wewnętrznych w pozostałych od‑
działach SPZOZ. Warunki pracy do uzgodnienia 
z dyrektorem SPZOZ w Kraśniku, ul. Chopina 13, 
tel. (81) 825 13 66.

•	 SP	ZOZ	w	Kurowie,	woj.	Lubelskie,	zatrudni	leka‑
rza (specjalistę medycyny rodzinnej lub interni‑
stę) do pracy w POZ w pełnym wymiarze godzin. 
Korzystne warunki wynagrodzenia, dowolna for‑
ma zatrudnienia. Tel. 695 949 281. 

•	 Puls	Sp.	z	o.o.	w	Zamościu,	Aleje	Jana	Pawła	 II	
19, pilnie szuka lekarza specjalisty gastrologa, 
laryngologa i ginekologa, tel. 84 530 37 45, biu‑
ro@centrumzdrowiapuls.pl

•	 Samodzielny	Publiczny	Zakład	Opieki	Zdrowot‑
nej nr 1 w Bełżycach poszukuje: lekarza specja‑
listy w dziedzinie radiologii i diagnostyki obra‑
zowej. Forma współpracy, warunki pracy i wyna‑
grodzenia do uzgodnienia. Tel. (81) 516 29 24.

‑ NZOZ w Lublinie zatrudni pediatrę lub lekarza 
rodzinnego przyjmującego dzieci. Tel. 516 074 
144 (po godz.20).

•	 Samodzielny	 Publiczny	 Szpital	Wojewódzki	
im. Jana Bożego w Lublinie zatrudni specjali‑
stów neonatologii, radiologii i anestezjologii 
oraz lekarzy w trakcie specjalizacji. Kontakt: ka‑
tarzyna.bill@janbozy.pl Tel. 81 740 89 87.

•	 Lekarz	 rezydent	medycyny	 rodzinnej	 z	 do‑
świadczeniem w pracy w POZ i NPL oferuje za‑
stępstwa w placówkach POZ na terenie woje‑
wództwa lubelskiego. Opieka nad dziećmi i do‑
rosłymi, szczepienia, uprawnienia lekarza POZ. 
Tel. 782 055 419.

•	 Centrum	Medyczne	PRIMED	w	Lublinie	zapra‑
sza do współpracy w ramach usług komercyj‑
nych lekarzy: gastrologa dziecięcego i derma‑
tologa. Tel. 503 765 041.

•	 NZOZ	Przychodnia	Lekarzy	Specjalistów	–	SP.	P.	
we Włodawie, zatrudni lekarza specjalistę gine‑
kologa lub w trakcie specjalizacji, w ramach umo‑
wy z NFZ. Tel. 729 941 974; 511 123 247.

•	 NZOZ	Przychodnia	Lekarzy	Specjalistów	–	SP.	P.	
we Włodawie, zatrudni lekarza specjalistę kar‑
diologa i lekarza specjalistę psychiatrę i neuro‑
loga lub w trakcie specjalizacji, w ramach umo‑
wy z NFZ. Istnieje możliwość prywatnych przy‑
jęć. Tel. 729 941 974; 511 123 247.

•	 Zatrudnię	 lekarza	na	etat,	Łęczna.	Tel.	667	530	
006.

•	 Zakład	Opieki	Zdrowotnej	w	Lubartowie,	ul.	Łą‑
kowa 20, zatrudni lekarza rodzinnego. Zapew‑
niamy pracę w nowoczesnej placówce, przyja‑
znej atmosferze, dobre warunki płacowe, do‑
godne godziny pracy. Tel. 81 854 62 36.

•	 Samodzielne	Publiczne	 Sanatorium	Gruźlicy	
i Chorób Płuc w Poniatowej zatrudni lekarza 
specjalistę w dziedzinie chorób płuc. Warun‑
ki zatrudnienia do uzgodnienia. Tel. 81 820 47 
30 wew. 30 / 81 820 47 30 wew. 18.

•	 NZOZ	w	Lublinie	 zatrudni	pediatrę	 lub	 leka‑
rza przyjmującego dzieci. Tel. 81 751 87 00 
(godz. 8‑18), 516 074 144 (po godz. 20).

•	 SP	ZOZ	w	Hrubieszowie	przyjmie	do	pracy	 in‑
ternistę, lekarza POZ, chirurga i radiologa. Do‑
bre warunki zatrudnienia. Tel. 84 696 32 96.

•	 Zamojski	Szpital	Niepubliczny	Sp.	z	o.o.	zatrud‑
ni lekarza radiologa lub w trakcie specjalizacji 
w dziedzinie radiologii. Możliwość otrzymania 
mieszkania służbowego. Oferty proszę kierować 
na adres: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o. 
o., ul. Peowiaków 1, 22‑400 Zamość, e‑mail: jcho‑
dara@szpital.com.pl 

•	 Zamojski	Szpital	Niepubliczny	Sp.	z	o.o.	zatrud‑
ni lekarza hematologa lub w trakcie specjalizacji 
w dziedzinie hematologii do pracy w Oddziale 
Hematologicznym. Zatrudnienie w dogodnej dla 
zainteresowanych formie (umowa o pracę, kon‑
trakt). Możliwość otrzymania mieszkania służbo‑
wego w centrum Zamościa. Oferty proszę kiero‑
wać na adres: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. 
z o. o., ul. Peowiaków 1, 22‑400 Zamość, e‑mail: 
jchodara@szpital.com.pl

•	 NZOZ	w	Lublinie	 zatrudni	pediatrę	 lub	 leka‑
rza rodzinnego przyjmującego dzieci. Warun‑
ki pracy do uzgodnienia. Tel. 81 751 87 00 
(godz. 8‑18), 516 074 144 (po godz. 20).

•	 NZOZ‑HOBR,	al.	Piłsudskiego	w	Lublinie,	wypo‑
sażony w 12‑osobową komorę hiperbaryczną 
nawiążę współpracę B2B z otolaryngologiem, 
neurologiem, diabetologiem, lekarzami więk‑
szości specjalizacji. Korzystne warunki wyna‑
grodzenia, wysoki standard placówki, możli‑
wość korzystnej współpracy w zakresie hiper‑
barii. Tel. 795 540 009.

•	 SP	ZOZ	w	Świdniku	zatrudni	 lekarza	do	pracy	
w Izbie Przyjęć. Wymagane doświadczenie min. 
2 lata wykonywania zawodu w Oddziale Chorób 
Wewnętrznych, Szpitalnym Oddziale Ratunko‑
wym lub Izbie Przyjęć. Tel. 602 450 042.

•	 Szpital	Wojskowy	w	Dęblinie	poszukuje	kandy‑
data na stanowisko ordynatora oddziału chirur‑
gii. Tel. 261 518 503 lub sekretariat@szpitalde‑
blin.pl 

•	 Fresenius	Nephrocare	Polska	Sp.	z	o.o.	poszuku‑
je do współpracy lekarza w Ośrodku Dializ w Kra‑
śniku. Opis stanowiska: opieka lekarska nad pa‑
cjentami stacji dializ. Oczekujemy: wykształcenia 
medycznego (specjalista chorób wewnętrznych 
II st.(nefrolog) w trakcie specjalizacji z nefrologii).
Oferujemy formę zatrudnienia wg preferencji: 
umowę o pracę, kontrakt lub zlecenie, stabilne 
warunki zatrudnienia i atrakcyjne wynagrodze‑
nie. Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie 
aplikacji (CV) z zamieszczeniem klauzuli o ochro‑
nie danych osobowych na adres e‑mail: andrzej.
drob@fmc‑ag.com. Więcej informacji o firmie na 
naszej stronie www.nephrocare.pl 

•	 Zatrudnię	rezydenta	radiologii	do	pracy	w	NZOZ	
„AniMED” w Urszulinie (ok. 60 km od Lublina). 
USG jamy brzusznej, USG tarczycy, USG Dop‑
pler. Praca 1‑2 razy w miesiącu. Numery tele‑
fonu do kontaktu: 608 315 587, 82 571 30 02, 
502 639 781.

•	 Przychodnia	Specjalistyczna	„Hipoteczna	4”	Sp.	
z o. o. w Lublinie poszukuje pilnie do pracy leka‑
rzy następujących specjalności: specjalista orto‑
pedii dziecięcej, dermatolog, chirurg naczynio‑
wy, specjalista ortopedii dla dorosłych, specjali‑
sta psychiatrii.

•	 NZOZ	Przychodnia	Lekarzy	Specjalistów	–	SP.	P.	
we Włodawie, zatrudni lekarza specjalistę gine‑
kologa lub w trakcie specjalizacji, w ramach umo‑
wy z NFZ. Istnieje możliwość prywatnych przy‑
jęć. Tel. 729 941 974, 511 123 247. 

•	 NZOZ	Przychodnia	Lekarzy	Specjalistów	–	SP.	P.	
we Włodawie, zatrudni lekarza specjalistę kardio‑
loga lub w trakcie specjalizacji, w ramach umo‑
wy z NFZ. Istnieje możliwość prywatnych przy‑
jęć. Tel. 729 941 974, 511 123 247. 

•	 NZOZ	Przychodnia	Lekarzy	Specjalistów	–	SP.	P.	
we Włodawie, zatrudni lekarza specjalistę neuro‑
loga lub w trakcie specjalizacji, w ramach umo‑
wy z NFZ. Istnieje możliwość prywatnych przy‑
jęć Tel. 729 941 974, 511 123 247. 

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

doświadczeniem zawodowym podejmie pra‑
cę we wtorki i czwartki komercyjnie (godzi‑
ny popołudniowe) lub na pełny etat w ramach 
NFZ, w przychodni (ew. w szkolnym gabine‑
cie) w Świdniku, w Lublinie lub bliskich okoli‑
cach, w zakresie leczenia protetycznego i za‑
chowawczego. Proszę informacje kierować na e
‑maila werbkk@poczta.onet.pl bądź telefonicz‑
nie 507 544 813 (po godz. 20.00).

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

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

•	 Przychodnia	EMPATIA	w	Międzyrzecu	Podlaskim	
zatrudni lekarza STOMATOLOGA. Nowoczesna 
przychodnia, elastyczne godziny pracy – pacjen‑
ci prywatni. Forma współpracy do uzgodnienia. 
Tel. 501 063 325.

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

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

•	 Zatrudnię	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. 

•	 Zatrudnię	lek.	stomatologa	w	trakcie	specjaliza‑
cji z protetyki 2 razy w tygodniu, w przychodni 
w Lublinie. Pacjenci prywatni. Tel. 667 777 633. 

•	 LUXMED‑UZDROWISKO	NAŁĘCZÓW	nawiąże	
współpracę z lekarzem dentystą świadczącym 
usługi prywatnie i w ramach umowy z NFZ. Ofer‑
ta współpracy dotyczy naszych placówek w Na‑
łęczowie i Poniatowej. Tel. 602 407 672 lub ma‑
il: bok@luxmednaleczow.pl

•	 Zatrudnię	lekarza	stomatologa	ze	specjalizacją	
ze stomatologii zachowawczej z endodoncją 
lub stomatologii ogólnej w gabinecie w Lubli‑
nie, świadczącym usługi prywatnie i w ramach 
NFZ, tel. 604 455 557.

•	 Zatrudnię	 lekarza	 stomatologa	w	gabinecie	
w Lublinie, świadczącym usługi prywatnie i w ra‑
mach NFZ, tel. 604 455 557.

•	 Prywatny,	bardzo	dobrze	wyposażony	gabinet	
stomatologiczny w Lublinie z dużą ilością pry‑
watnych pacjentów poszukuje do współpra‑
cy lekarza dentysty z min. 3‑letnim stażem pra‑
cy. Praca 1‑2 dni w tygodniu. Dodatkowym atu‑
tem będzie umiejętność pracy z mikroskopem. 
CV proszę wysyłać na adres e‑mail gabinet@sto‑
matologiazdrowyusmiech.pl, Tel. 500 200 181.

•	 Zatrudnię	lekarza	dentystę	do	pracy	w	gabine‑
cie w granicach Lublina. Tel. 727 598 995.

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

•	 Prywatna	Poradnia	Medyczna	Multimed	w	Lu‑
blinie nawiąże współpracę z lekarzem stomato‑
logiem endodontą, praca w mikroskopie, czas 
pracy do uzgodnienia. Tel. 793 501 543.

•	 Gabinet	stomatologiczny	Awo‑dent	w	Puławach	
(30 min. drogi z Lublina) nawiąże współpracę 
z LEKARZEM DENTYSTĄ ORAZ ORTODONTĄ. No‑
woczesny sprzęt, pełen grafik pacjentów prywat‑
nych, korzystne warunki współpracy. Tel. 606 26 
84 29, e‑mail: awo.dent.pulawy@gmail.com 

•	 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.

•	 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.
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Zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej 
nr 27/14/VII z 5 września 2014 r. z dniem 1 stycz‑
nia 2015 r. zmieniła się wysokość składki człon‑
kowskiej na rzecz izby lekarskiej.

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

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

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

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

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

czasu nabycia prawa do zwolnienia z obowiązku 
opłacania składki.

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

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

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

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

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

Informacji dotyczących składek udziela pra‑
cownik rejestru składek członkowskich:

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

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

Składki członkowskie w 2020 r.

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

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.

•	 Zatrudnię	lek.	stomatologa	w	trakcie	specjaliza‑
cji z protetyki 2 razy w tygodniu, w przychodni 
w Lublinie. Pacjenci prywatni. Tel. 667 777 633.

•	 Lekarz	dentysta	kończący	 staż	podyplomowy	
w październiku podejmie pracę na terenie Lu‑
blina i okolic (do 50 km). Interesuje mnie praca 
na NFZ i prywatnie. Tel. 605 316 158.

•	 NZOZ	Esculap	w	Puławach	zatrudni	stomatolo‑
ga (mile widziana specjalizacja II stopnia). Pra‑
ca w ramach NFZ i prywatnie, email info@escu‑
lapsc.pulawy.pl tel. 501 220 614.

•	 Centrum	 Stomatologii	 nawiąże	współpracę	
z lekarzem dentystą z min. rocznym doświad‑
czeniem lub po stażu. Oferujemy pracę na no‑
wym sprzęcie, skaner cyfrowy CAD/CAM, no‑
we fotele, mikroskop itp. Pacjenci prywatni i na 
kontrakt NFZ. Miejsce pracy Puławy (30 min. 
samochodem od Lublina). Wymagania: chę‑
ci dalszego rozwoju, zaangażowania i precyzji. 
Tel. 698 608 724.

•	 Prężnie	działający	NZOZ	w	Lublinie	 zatrudni	
stomatologów specjalistów w zakresie protety‑
ki stomatologicznej i endodoncji lub stomato‑
logów chcących się specjalizować. Tel. 691 711 
242, 81 741 46 17.

•	 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.

•	 Lekarz	dentysta	kończący	 staż	podyplomowy	
podejmie pracę w zawodzie od 24.09.2020 r. 
Pełna dyspozycyjność (7 dni w tygodniu). Po‑
dejmę pracę w ramach NFZ i/lub prywatnie 
najchętniej w Lublinie lub do 40 km od Lublina. 
Tel. 723 519 551. 

•	 Młody	ambitny	stomatolog	szuka	pracy	na	tere‑
nie Lubelszczyzny, głównie okolice Lublina. Inte‑
resują mnie placówki komercyjne, endodoncja 
maszynowo, praca w lupach. Tel. 730 375 534.

•	 Zatrudnię	lek.	dentystę	na	1/2	etatu	w	Zamościu,	
tel. 697 139 589.

•	 Podejmę	współpracę	z	 lekarzem	dentystą	zaj‑
mującym się endodoncją w Centrum Stomato‑
logii Rodzinnej w Łukowie. Zgłoszenia prosimy 
wysyłać na adres: csr.lukow@gmail.com

•	 Zatrudnię	lekarza	dentystę	do	pracy	w	gabinecie	
w granicach Lublina. Tel. 727 598 995 oraz nawią‑
żę współpracę z lekarzem stomatologiem w za‑
kresie leczenia endodontycznego, praca pod mi‑
kroskopem. Tel. 727 598 995.

•	 Prywatny	Gabinet	Stomatologiczny	Abramed	
(miejscowość Abramów 30 km od Lublina 
i 30 km od Puław) poszukuje lekarza ortodon‑
ty (mile widziana Pani Doktor) ze specjalizacją 
jak również osoby zajmującej się ortodoncją po 
kursach. Na miejscu dostępna pracownia radio‑
logiczna, pantomograf z cefalostatem oraz rvg. 
Zapraszamy do kontaktu gabinet.abramed@
gmail.com tel. 507 968 945. 

Drobne

•	 Wynajmę	gabinety	lekarskie	przy	ul.	Jana	Sawy,	
pełne zaplecze, komfortowe wyposażenie i wa‑
runki pracy. Warunki wynajmu do uzgodnieniu 
na miejscu. Tel. 791 519 319.

•	 Wynajmę	pomieszczenie	w	działającym	NZO‑
Zie pod gabinet okulistyczny na terenie całego 
województwa. Możliwe różne formy współpra‑
cy. Tel. 533 778 897.

•	 Sprzedam	 kompletne	wyposażenie	 gabine‑
tu ginekologicznego w bardzo dobrym stanie. 
W skład wchodzi fotel, kolposkop z telewizo‑
rem, leżanka, krzesła do poczekalni (5 szt.), krę‑
cony taboret, fotel dla lekarza, 2 parawany, stolik 
zabiegowy, szafa metalowa, lampa. Krzesła, fo‑
tel i leżanka obite dermą w pięknym miętowym 
kolorze, praktycznie nowe. Cena do uzgodnie‑
nia. Kontakt: Daniela Czarkowska Łogwinienko, 
Lublin, tel. 601 273 000. 

•	 Sprzedam	aparat	USG	Sonix	O	P	trzy	głowice	(li‑
niowa, convex, endovaginalna) producent Kana‑
da – pierwszy właściciel, rok nabycia XII 2011, 
stan idealny. Aparat z certyfikatem, systematycz‑
nie 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.

•	 Kupię	działający	NZOZ	w	zakresie	medycyny	ro‑
dzinnej oraz specjalistyki. Tel. 609 522 306.

•	 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.

•	 Gabinety	lekarskie	do	wynajęcia	w	działającym	
ośrodku medycznym, pełne wyposażenie, luk‑
susowe warunki, atrakcyjna lokalizacja (boczna 
ul. Zana). Tel. 791 519 319.

•	 Sprzedam	unit	 stomatologiczny	Dentana	Exi‑
ma nowy – powystawowy z gwarancją fabrycz‑
ną. Cena 15200,00. Tel. 504 081 928.

•	 Wynajmę	komfortowy,	nieuciążliwy	gabinet	dla	
lekarzy różnych specjalności, psychologa, logo‑
pedy, Lublin, LSM. Tel. 603 374 053. 

•	 Wynajmę	mieszkanie	dwupokojowe	dla	rezyden‑
tów, studentek Uniwersytetu Medycznego, pra‑
cowników służby zdrowia w pobliżu PSK4. Miesz‑
kanie umeblowane, sprzęt AGD do uzgodnienia. 
Tel. 518 720 606.

•	 POZ	kupię	zdecydowanie.	Posiadam	specjaliza‑
cję z medycyny rodzinnej. Zapraszam do kontak‑
tu telefonicznego, gdzie będziemy mogli omó‑
wić szczegóły. Tel. 516 841 856.
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20‑079 Lublin, ul. Chmielna 4  
(siedziba Lubelskiej Izby Lekarskiej)
tel. 81 536 04 73, fax 81 536 04 70
e‑mail: medicus@oil.lublin.pl  
www.medicus.lublin.plmiesięcznik	Lubelskiej	Izby	Lekarskiej	

• biuro: tel. 81 536‑04‑50 (51),  
fax 81 536‑04‑70 
20‑079 Lublin, ul. Chmielna 4 
biuro@oil.lublin.pl 
poniedziałek, środa, czwartek: 8‑16, 
wtorek: 8‑17, piątek: 8‑15

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

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

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

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

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

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

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

Biura w delegaturach
• delegatura Biała Podlaska:  

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

• delegatura Chełm:  
tel. /fax 82 564‑35‑99, 605 502 280
ul. Ceramiczna 1,  
22‑100 Chełm
chelm@oil.lublin.pl
czynne: poniedziałek 8‑12,  
wtorek i czwartek 8‑14.30,  
środa 8‑11, piątek – nieczynne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uwaga! Zmiana 

Komisja 
Wykonywania 
Zawodu ORL 

w Lublinie
informuje

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

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

wodu w innym państwie
•	 rodzaju i stopnia posiadanej specja-

lizacji/tytułu specjalisty i daty jej 
uzyskania

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

•	 rodzaju i daty uzyskania stopnia 
i tytułu naukowego

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

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

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

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

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

•	 informacji o ograniczeniach w wy-
konywaniu zawodu lekarza

•	 informacji o zawieszeniu w wyko-
nywaniu zawodu lekarza

•	 informacji o podjęciu wykonywania 
zawodu lekarza na terytorium RP

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

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

•	 adresu do korespondencji
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