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Ani się obejrzeliśmy i już mamy jesień. Minęło upalne 
lato i pomimo szumnych zapowiedzi Pana Premiera i ko-
misarza wyborczego (czytaj ministra zdrowia) wirus nie 
osłabł, a ma się coraz lepiej. Osłabł za to minister i opu-
ścił okręt jako pierwszy (a podobno kapitan schodzi ostat-
ni). Na odchodne zapowiedział, że NFZ to jest nasz ubez-
pieczyciel. Powiało grozą, bo kto będzie płacił za lecze-
nie? Albo optymizmem, może będą jakieś odszkodowania? 
Ale chyba i ten problem mamy z głowy, bo owa instytu-
cja uległa pionizacji i tak naprawdę oddziały wojewódz-
kie są tylko pośrednikami w załatwianiu spraw, a składka 
rozpłynie się z czasem w budżecie. Zresztą jej szef został 
nowym ministrem i jak się okazuje również wiceministrem 
(wziął na barki cyfryzację w ochronie zdrowia, pole zarezerwowane dla wice). Jego 
następca w NFZ od razu przystąpił do obrażania i skłócania środowiska lekarskiego 
oraz psioczenia na lekarzy rodzinnych. Pojawiło się znane wyjaśnienie, że to, co na-
pisał w komunikatorze to nie to, co myślał i należy to czytać inaczej niż napisał. Mi-
nister zapowiedział opracowanie jasnych i klarownych zasad wynagradzania w ochro-
nie zdrowia. Ale powiedział o pielęgniarkach, ratownikach i fizjoterapeutach, o leka-
rzach ani słowa. Tak więc Naczelny Prezes Izby ma nowe kolejne zadanie. Jakby tego 
było mało Ministerstwo Finansów przygotowuje ustawę o oskładkowaniu wszystkich 
umów od 1 stycznia 2021 r. I nie ma na razie mowy o jakichkolwiek odstępstwach od 
zasady. Jeżeli to przejdzie zostanie nam tylko praca na jednym etacie ponieważ każda 
dodatkowa umowa będzie objęta ubezpieczeniem społecznym w całości (chorobowe, 
rentowe, emerytalne i jak dotychczas zdrowotne). Lekarz mający działalność gospo-
darczą, pracujący na kontrakcie w trzech różnych jednostkach płaci trzy razy. Eme-
ryt również będzie płacił od każdej zawartej umowy. I nie jak dotychczas od najniż-
szego wynagrodzenia, ale od wysokości umowy. Ale dość tych utyskiwań i biadoleń. 
Są w końcu i podwyżki. Trochę poprawiło się rezydentom. Był niewypał z apanażami 
poselskimi, ale dalej poszło składnie, wzrosną nakłady z budżetu na partie politycz-
ne. Jest powód do radości? Jest. Dla równowagi w prawodawstwie, aby bilans był na 
zero, w zamian za dołożenie lekarzom art. 37 a w ramach tarczy 4.0, w kolejnej usta-
wie chce się zwolnić urzędników państwowych z odpowiedzialności karnej za robie-
nie szwindli w ramach walki z koronawirusem. Proponuję uznać lekarzy za urzędni-
ków państwowych i wyposażyć każdego w rolls royce’a do walki z koronawirusem. 
No i oczywiście willa z garażem, i nie trzeba będzie pytać „pokaż lekarzu, co masz 
w garażu”. Wszyscy będą mieli to samo.

Leszek	Buk
prezes	LIL

11 września 2020 r. zmarł Profesor Marcin Olajossy. Ceniony specjalista psy-
chiatra o bogatym dorobku naukowym, niosący z oddaniem pomoc pacjentom. 
Wieloletni pracownik Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Szpitala Kli-
nicznego nr 1, aktywnie udzielający się w organizacjach i towarzystwach nauko-
wych, a także działacz samorządu lekarskiego, członek Okręgowej Rady Lekar-
skiej, Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego.

Pożegnanie Zmarłego odbyło się 18 września na cmentarzu przy ul. Lipowej 
w Lublinie. 

O życiu prof. Olajossego, Jego pracy i działaniach w Lubelskiej Izbie Lekarskiej 
– w następnym wydaniu Medicusa.

Pożegnanie



MEDICUS 10/20202

Wydarzenia www.oil.lublin.pl

To była chyba najdłużej rozłożona w czasie ce-
remonia wręczania absolwentom Uniwersytetu Me-
dycznego w Lublinie Prawa wykonywania zawodu. 
Trwała prawie tydzień – od 17 do 24 września, a za-
interesowani – około 300 osób – stawiali się po doku-
menty w alfabetycznym porządku, w maseczkach na 
twarzy i po uprzednim zmierzeniu ciepłoty ciała.

Tradycja musiała ugiąć się przed koronawiru-
sem…

Z powodu pandemii nie było uroczystej ceremonii, 
kiedy to młodzi, świeżo upieczeni lekarze i dentyści 
są wprowadzani do grona kolegów przez członków 
Okręgowej Rady Lekarskiej. Ale, jak napisał w spe-
cjalnym liście skierowanym do każdego z młodych 
lekarzy prezes ORL Leszek Buk: „żadne restrykcje, 
ani żadne okoliczności z nimi związane nie umniej-
szają rangi otrzymanego dokumentu”.

Prezes Buk przypomniał też, że odebrany doku-
ment nie kończy zawodowej edukacji, która musi to-
warzyszyć lekarzom i dentystom przez całą ich pa-
sjonującą, ale też trudną zawodową drogę. 

Obradom Okręgowej Rady Lekarskiej 
w dniu 16 września 2020 r. przewodniczył 
Grzegorz Pietras, wiceprzewodniczący 
Lubelskie Izby Lekarskiej. Przewodni-
czący delegatur lub ich zastępcy przed-
stawili informacje z działalności.

Delegatura Biała Podlaska

Koniec lutego przyniósł pierwsze za-
chorowania na Covid‑19. Od 22 kwietnia 
2020 r. do 31 grudnia 2020 r. LIL wynaję-
ła w Białej Podlaskiej mieszkanie dla le-
karza, z którego korzystali lekarze chcą-
cy wypocząć po kilkudniowym dyżurze, 
obawiający się zachorowania czy naraże-
nia własnej rodziny na chorobę. W ma-
ju z LIL wydano 160 kompletów środ-
ków ochrony osobistej dla lekarzy i leka-
rzy dentystów. Wielu lekarzy od kwiet-
nia do czerwca 2020 roku zawiesiło pacę 
w gabinetach prywatnych, gdyż nie by-
ło możliwości uzyskania środków ochro-
ny osobistej. 

W czerwcu zmarła doktor Władysła-
wa Saweczko‑Sołdacka. 

Obecnie praca w delegaturze odbywa 
się w dalszym ciągu w reżimie sanitarnym 
z zachowaniem wszelkich standardów. 

Delegatura Chełm

Na terenie delegatury chełmskiej od-
czuwa się coraz bardziej deficyt lekarzy 

Z obrad ORL – wrzesień 2020 r.

Przeprowadzono akcję przekazania le-
karzom i lekarzom dentystom środków 
ochrony indywidualnej, otrzymanych 
od Fundacji „Lekarze – Lekarzom” oraz 
środków zakupionych przez LIL (fartu-
chy ochronne).

Podjęto decyzję o wznowieniu obecnej 
subskrypcji – dostępu do publikacji LEX 
Ochrona Zdrowia Optimum (oferta Wol-
ters Kluwer) dla członków LIL na kolej-
ny okres 12 miesięcy.

Rozwiązano umowę z firmą Combo 
Marketing w sprawie prowadzenia news-
lettera, realizację tego zadania powierzo-
no firmie Studio R‑ka.

Wyrażono zgodę na zorganizowanie 
w styczniu 2021 r. XX jubileuszowego 

w oddziałach szpitalnych w Chełmie, 
Krasnymstawie, a najbardziej we Włoda-
wie, gdzie w marcu br. zamknięto oddział 
dziecięcy z uwagi na brak lekarzy.

25 lipca 2020 r., lekarz stomatolog 
Jadwiga Florek osiągnęła wiek 100 lat. 
W uroczystości z okazji jubileuszu brały 
udział władze miasta, na czele z prezy-
dentem Chełma, a także przedstawiciele 
delegatury chełmskiej.

Pożegnaliśmy – w Krasnymstawie le-
karz stomatolog Lidię Młynarczyk, któ-
ra zmarła 12 czerwca 2020 r., we Włoda-
wie lekarza chirurga Marka Ćwikłę, któ-
ry zmarł 30 czerwca 2020 r. 

Lekarze i stomatolodzy otrzymali ze-
stawy środków ochrony indywidualnej, 
które przyznała im LIL. W Chełmie za-
pewniono mieszkanie 2‑pokojowe dla le-
karzy, którzy chcieliby odbywać kwaran-
tannę – umowę podpisała LIL.

Delegatura Lublin

Od 17.03.2020 r. posiedzenia prezy-
dium odbywały się w formie telekonfe-
rencji oraz stacjonarnie. Podjęto m.in. na-
stępujące działania: 1. W związku z epi-
demią COVID‑19 podjęto akcję „Miesz-
kanie dla medyka”, która jest kontynu-
owana – w Lublinie i Białej Podlaskiej są 
mieszkania do dyspozycji lekarzy, którzy 
z powodu pandemii zmuszeni są wypro-
wadzić się z domu.

Po prawo do zawodu alfabetycznie
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Delegatura Zamość
W maju br. pracownica delegatury 

uczestniczyła w dystrybucji pakietów 
ochrony indywidualnej przekazanych 
z zakupów Fundacji „Lekarze‑Leka-
rzom”, lekarzom z powiatów zamojskie-
go, tomaszowskiego i biłgorajskiego, 
zgodnie z zasadami ustalonymi przez LIL. 
Nierozdysponowane w ustalonym termi-
nie 57 pakiety zostały przekazane do Ho-
spicjum Santa Galla w Łabuniach.

W dniach 3‑5 lipca odbył się zorga ni‑
zowany przez klub Return Zamość, pod 
patronatem LIL, Ogólnopolski Turniej 
Tenisowy Lekarzy – XII Memoriał dr. 
Tomasza Teresińskiego, poświęcony pa-
mięci zamojskiego lekarza, tenisisty, któ-
ry w 2008 r. zginął w wypadku. 

Komisje problemowe ORL

W okresie trwającej pandemii działal-
ność komisji problemowych ORL z po-
wodów sanitarnych jest bardzo utrudnio-
na lub wręcz niemożliwa. Mimo to część 
komisji musi pracować, ponieważ muszą 
być wykonane obowiązki statutowe. 
Komisja	 ds.	 Kultury	 i	 Komisja	

ds.	Rekreacji	 i	Sportu przełożyły pla-
nowane imprezy sportowe czy wystawy 
na późniejsze terminy. Imprezy, które 
udało się przeprowadzić, były omawiane 
w poprzednim numerze Medicusa.

Z obrad ORL – wrzesień 2020 r.

spotkania lekarzy seniorów na terenie 
działania delegatury LIL w Białej Podla-
skiej – pod warunkiem, że nie będzie za-
grożenia epidemicznego.

Objęto patronatem honorowym 9. Mi-
strzostwa Polski w Lekkiej Atletyce od-
bywające się równolegle z 30. Mistrzo-
stwami Polski w Lekkiej Atletyce Ma-
sters w sierpniu br. w Lublinie (na orga-
nizację mistrzostw udzielono wsparcia fi-
nansowego).

Zatwierdzono uchwały komisji pro-
blemowych.

Prezydium poparło opinie dotyczą-
ce 5 kandydatów na konsultantów woje-
wódzkich, w różnych specjalnościach.

Grzegorz Pietras został przedsta wi‑
cie lem LIL w Radzie Społecznej Woje-
wódzkiego Pogotowia Ratunkowego oraz 
w Radzie Społecznej SPSK nr 1.

Na prośbę najemcy Klubu Lekarza roz-
wiązano z nim umowę – podpisano umo-
wę z nowym najemcą.

Ze względu na epidemię, podjęto decy-
zję o odwołaniu w tym roku uroczystego 
wręczenia dokumentów Prawo wykony-
wania zawodu lekarza i Prawo wykony-
wania zawodu lekarza dentysty – wyda-
wanie dokumentów rozpoczęto 17 wrze-
śnia br. 

Przeprowadzono prace remontowe 
w budynku LIL – zakres prac szczegó-
łowo opisano w ostatnim numerze Me-
dicusa.

Komisja	Socjalno‑Bytowa – w 2020 r. 
jak dotychczas udzielono 126 pożyczek 
na kwotę 1 205 000 zł, okres oczekiwa-
nia na pożyczkę wynosi 3 miesiące. Wy-
płacono 32 zapomogi pośmiertne na kwo-
tę 69 020 zł. W rodzinach medycznych 
urodziło się 119 dzieci, a na przysługu-
jące z tego tytułu świadczenia wypłaco-
no 119 000 zł.
Komisja	Kształcenia	Medycznego	

–	zorganizowała	dwa szkolenia on‑line 
z zakresu bioetyki, prawa medycznego 
i orzecznictwa lekarskiego dla lekarzy 
stażystów rocznika 2019‑2020. Łącznie 
przeszkolono 165 osób. Planowane są 
jeszcze szkolenia w październiku i w li-
stopadzie. W systemie Monitorowania 
Kształcenia codziennie potwierdzamy 
tożsamości oraz uprawnienia niezbędne 
do posiadania konta w SMK. Po nadaniu 
uprawnień lekarze i lekarze dentyści mo-
gą składać kolejne wnioski (LEK, LDEK, 
PES, wniosek o potwierdzenie szkole-
nia specjalizacyjnego). Komisja skiero-
wała na staż podyplomowy:	260 lekarzy 
do 18 podmiotów leczniczych, 48 leka-
rzy dentystów do 21 podmiotów leczni-
czych. Dla wszystkich stażystów zostały 
przygotowane skierowania na staż, ksią-
żeczki stażowe, ramowe programy stażu 
oraz ankiety anonimowe. Od 17 września 
w sali konferencyjnej rozpoczęło się wy-
dawanie dokumentów na staż.

Jerzy	Jakubowicz

„Przypominam, że samorząd zawodowy, do któ-
rego należycie z mocy prawa, to nie tylko zadania 
i obowiązki z nimi związane, ale też możliwość ko-
rzystania z dostępnych form w zakresie edukacji, 
pomocy socjalnej czy też pomocy prawnej. To także 
możliwość rozwijania i prezentowania swoich róż-
norodnych pasji i zainteresowań np. w szeroko poję-
tej dziedzinie kultury, sportu czy rekreacji – do czego 
serdecznie zachęcamy” – czytamy w liście prezesa 
Buka, który cytując wybitnego lekarza Władysława 
Biegańskiego przypomniał młodym, że „nie będzie 
dobrym lekarzem, kto nie jest dobrym człowiekiem”, 
życzył wszystkim stojącym na progu zawodowej dro-
gi dużo zdrowia, wytrwałości i sukcesów. 

Młodzi medycy odbierając Prawo wykonywania 
zawodu otrzymali też imienne pieczątki, Kodeks ety-
ki lekarskiej a także książkę pt. „Słuch absolutny” 
– wywiad, jaki ze znakomitym profesorem medycy-
ny oraz miłośnikiem filozofii, literatury Andrzejem 
Szczeklikiem przeprowadził Jerzy Ilig.

Anna	Augustowska

Po prawo do zawodu alfabetycznie
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•	Jak bardzo pandemia zmieniła funk‑
cjonowanie tak dużego, liczącego 640 łó‑
żek, szpitala? 

– Pandemia COVID‑19 niewątpliwie 
wywróciła do góry nogami nasz dotych-
czasowy sposób funkcjonowania, ale pa-
radoksalnie nie uważam, że na gorzej. Te-
raz po upływie kilku miesięcy widać to 
bardzo wyraźnie. Przede wszystkim zmu-
szeni zostaliśmy do szybkiego przeorga-
nizowania systemu pracy. Nie mogliśmy 
przecież pozwolić sobie na pracę zdalną. 
W ciągu kilku, kilkunastu dni musieliśmy 
wdrożyć nowe metody działania, nowe 
procedury i zasady. Poza tym, zmianom 
uległy także potrzeby i zachowania pra-
cowników. W tej sytuacji wiele proble-
mów zaostrzyło się i wymagało szybkiej 
reakcji, a inne przestały istnieć. 

Pierwsze zderzenie z nową rzeczywi-
stością, zaraz po ogłoszeniu pandemii, 
to były masowe zwolnienia chorobowe, 
jakie złożyło wtedy wielu pracowników. 
Część faktycznie wpadła w panikę… 
w marcu liczba zwolnień lekarskich wzro-
sła o ponad 100 osób, ale pamiętam też 
inne postawy. Jedna z pielęgniarek, na co 
dzień pracująca w przychodni przyszpi-
talnej, na ochotnika zgłosiła się do pra-
cy w oddziale obserwacyjno‑zakaźnym. 
I nie tylko ona.

Tym najbardziej krytycznym dniem 
był dla nas 28 lutego br., kiedy otrzyma-
liśmy polecenie wojewody o postawie-
niu naszego szpitala w stan podwyższo-
nej gotowości… Tej nocy chyba wszyst-
kie służby pracowały prawie do rana. 

CHEŁM. SP Wojewódzki Szpital Specjalistyczny www.medicus.lublin.pl

Nie mogliśmy iść na pracę zdalną
z Kamilą Ćwik,  

dyrektor Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego  
Szpitala Specjalistycznego w Chełmie,  

rozmawia Anna Augustowska 

Niemal z godziny na godzinę trzeba by-
ło znaleźć sposoby rozwiązywania, wte-
dy hipotetycznych, sytuacji kryzysowych 
np.: jak postąpić z pacjentem urazowym 
z COVID‑19, z zakażoną ciężarną, czy 
z pacjentem z zawałem serca czy uda-
rem…? Przecież wtedy o wirusie nie wie-
dzieliśmy nic, był strach i silne emocje. 

•	Wszyscy pamiętamy atmosferę pa‑
niki, kiedy brakowało środków ochro‑
ny – Pani przypadło trudne zadanie. Na 
czym polega?

– Na początku pandemii brakowało 
wszystkiego, bo nigdy wcześniej nie po-
trzebowaliśmy tylu jednorazowych rę-
kawiczek, fartuchów, nie mówiąc już 
o kombinezonach czy środkach do de-
zynfekcji, itp.

Trudności były również związane z pa-
niką wśród naszych kontrahentów. Sytu-
acja nie była różowa, rosły obawy i nie-
pokój związany z odzyskaniem należno-
ści, jak również z utratą przychodów i ko-

niecznością ich odzyskania. 
Mając to wszystko na uwadze 
podjęliśmy odpowiednie kro-
ki, aby zaspokoić podstawowe 
potrzeby. Służy temu realiza-
cja dwóch projektów zainicjo-
wanych przez Urząd Marszał-
kowski w Lublinie. Otrzyma-
liśmy jako województwo na 
wsparcie systemu opieki zdro-
wotnej na rzecz walki z CO-
VID‑19 aż 19 mln zł (projekty 
są współfinansowane ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i budżetu woje-
wództwa lubelskiego). A szpi-
tal w Chełmie został liderem, 
koordynatorem prowadzącym 
te projekty. Mówiąc w skró-
cie: dbam, aby w 41 podmio-
tach leczniczych w wojewódz-
twie lubelskim – to m.in. szpi-
tale, poradnie, stacje pogoto-

wia ratunkowego – nie zabrakło nicze-
go, co jest potrzebne do walki z epidemią. 
To rzeczywiście duża odpowiedzialność 
i nie zawsze jest łatwo. Ostatnio boryka-
my się z brakiem rękawiczek jednorazo-
wych – producenci w nieprawdopodob-
ny sposób windują ich ceny… z 18 zł za 
200 sztuk ceny wzrosły do 100 zł!

•	Szpital w Chełmie to potężny pod‑
miot leczniczy. Obok 18 oddziałów szpi‑
talnych ma aż trzy zakłady opiekuń‑
czo‑lecznicze, w tym zakład opiekuń‑
czo‑leczniczy psychiatryczny, a w nich 
specyficznych pacjentów. Jak wygląda 
ich sytuacja?

– Ponieważ obowiązuje całkowity za-
kaz odwiedzin, los tych chorych jest trud-
ny… Musimy stosować się do obowią-
zujących przepisów – chociaż mam na-
dzieję, że to się zmieni, zostanie zmo-
dyfikowane. Na razie jedyne co mogłam 
zrobić, to umożliwić pacjentom w stanie 

Szpital w Chełmie ma 14 akredyto‑
wanych jednostek do prowadzenia spe‑
cjalizacji i dysponuje 43 wolnymi miej‑
scami rezydenckimi. W tym roku uzyskał 
wpis na listę jednostek organizacyjnych, 
prowadzących szkolenie specjalizacyj‑
ne w dziedzinie psychiatrii, uzyskując 
w ten sposób 4 miejsca specjalizacyjne. 
Ponadto są wolne miejsca specjalizacyj‑
ne w następujących specjalnościach: 10 
– choroby wewnętrzne, 3 – anestezjo‑
logia i intensywna terapia, 1 – chirurgia 
ogólna, 1 – choroby zakaźne, 2 – medy‑
cyna ratunkowa, 10 – neurologia, 2 – or‑
topedia i traumatologia narządu ruchu, 
2 – położnictwo i ginekologia, 1 – radio‑
logia i diagnostyka obrazowa, 3 – neo‑
natologia, 4 – pediatria. 

Udało się nam jednak opanować sytuację 
i teraz ważną sprawą staje się utrwalenie 
tych zmian.

•	Czyli są dobre strony pandemii? 
– Wybuch pandemii zmienił ochronę 

zdrowia w wielu obszarach, ale przede 
wszystkim przyspieszył wejście w wir-
tualną rzeczywistość. Przeprowadzona 
w skrajnie trudnych warunkach integracja 
ludzi i maszyn odbyła się bardzo spraw-
nie. Pracownicy i pacjenci błyskawicznie 
nauczyli się korzystać z narzędzi teleko-
munikacyjnych, aby móc się komuniko-
wać ze sobą. Korzyścią na pewno będzie 
przyspieszone ucyfrowienie, które zosta-
nie już z nami. 

Poza tym doświadczyliśmy niespoty-
kanej wcześniej solidarności ludzi, insty-
tucji, przedsiębiorców. Nasz szpital otrzy-
mał darowizny rzeczowe i pieniężne na 
kwotę ponad 2 mln zł. Wcześniej nic ta-
kiego nas nie spotkało.
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Nie mogliśmy iść na pracę zdalną
terminalnym spotkanie z bliskimi, a tak-
że dzieciom, które trafiły do szpitala a ich 
leczenie wymagało obecności opiekuna 
czy rodzica. To bardzo bolesna kwestia. 
Korzystanie z komunikacji na odległość 
nie w każdej sytuacji wystarcza.

•	Pandemia trwa, ale życie musi się to‑
czyć dalej. Szpital stale się rozwija – ja‑
kie są najważniejsze inwestycje i projek‑
ty realizowane obecnie?

– W tym roku udało się nam uzyskać 
ponad 60 mln złotych na rozwój. Naj-
większym projektem jest realizowana 
w partnerstwie z pięcioma innymi szpi-
talami wojewódzkimi „Poprawa efektyw-
ności działalności wojewódzkich pod-
miotów leczniczych w obszarach potrzeb 
zdrowotnych mieszkańców województwa 
lubelskiego”. Prowadzimy prace remon-
towo‑budowlane, dostosowujemy infra-
strukturę do potrzeb osób starszych i nie-
pełnosprawnych, a także dbamy o wy-
posażenie w sprzęt medyczny. Teraz re-
montujemy budynek pawilonu D („stary 
szpital”) na potrzeby Oddziału Rehabili-
tacji, Zakładu Rehabilitacji Leczniczej, 
Zakładu Opiekuńczo‑Leczniczego oraz 
Oddziału Medycyny Paliatywnej. Projekt 
przewiduje również zakup sprzętu me-
dycznego m.in. dla oddziału rehabilita-
cji, bloku operacyjnego oraz ZOL‑u. Szpi-
tal podpisał również umowę zapewniają-
cą 100% dofinansowania oszacowanego 
na ponad 800 tys. zł projektu „Borelioza 
w Lubelskiem i Podlaskiem – profilakty-
ka, badanie i leczenie”, który przewiduje 
m.in. przebadanie w kierunku boreliozy 

około 1500 osób. Chcemy też zmoder-
nizować nasze laboratorium mikrobio-
logiczne oraz stworzyć pracownię gene-
tyczną przeznaczoną do badań RT – PCR 
w kierunku SARS‑CoV‑2, co umożli-
wi wykonywanie w chełmskim szpitalu 
dziennie na razie około 40 testów w kie-
runku SARS‑CoV‑2.

Liczymy również na realizację sześciu 
kolejnych projektów (w ramach Krajo-
wego Planu Odbudowy), które obejmu-
ją: budowę Centrum Pulmonologii, utwo-
rzenie Chełmskiego Kompleksu Opieki 
Okołoporodowej, informatyzację szpita-
la, zakup cyfrowego mammografu, mo-
dernizację Oddziału Obserwacyjno‑Za-
kaźnego oraz dostosowanie przychodni 

w celu zmniejszenia ryzyka epidemio-
logicznego.

•	Gdyby Pani miała zachęcić leka‑
rzy do pracy w chełmskim szpitalu, co 
by usłyszeli? 

– To dobre miejsce do pracy. Młodzi 
lekarze, odbywający tu szkolenia specjali-
zacyjne, szybko uzyskują samodzielność 
w pracy, bo szybko bezpośrednio mogą 
uczestniczyć w zabiegach, operacjach, 
opiekować się pacjentami. A to daje im 
możliwości rozwoju. Chełm to też dobra 
lokalizacja, odpowiednio daleko od du-
żej aglomeracji, aby móc stworzyć wła-
sny potencjał a jednocześnie na tyle bli-
sko Lublina czy Zamościa, żeby czuć się 
bezpiecznie współpracując z ośrodkami 
o wyższej referencyjności. Chełm to rów-
nież dobre miejsce do mieszkania, spo-
kojne i klimatyczne. Większość naszych 
lekarzy właśnie tu się osiedliła. W koń-
cu dojazd do czy z Lublina to 50 minut, 
mniej niż w Warszawie przejazd z pery-
ferii do centrum. 

Teraz pracuje tu ponad setka lekarzy. 
To daje pełne zabezpieczenie, jednak se-
zonowość, absencje, czas na przygoto-
wanie się naszych medyków do egzami-
nów, czy chociażby sytuacja pandemicz-
na powodują, że stale poszukujemy le-
karzy do współpracy. Dziś najbardziej 
potrzebujemy lekarzy chorób wewnętrz-
nych, chirurgów, neurologów i urologów, 
ale także lekarzy do pracy w SOR i oczy-
wiście lekarzy chorób zakaźnych. W na-
szej placówce w ciągu roku leczymy po-
nad 20 tysięcy pacjentów w szpitalu oraz 
udzielamy blisko 150 tysięcy porad am-
bulatoryjnych.
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Szpital w Puławach już nie 
jednoimienny

Zgodnie z nową strategią walki z epidemią koronawirusa 
w Polsce, Ministerstwo Zdrowia we wrześniu podało listę 9 szpi‑
tali wielospecjalistycznych, zaliczonych do trzeciego poziomu 
zabezpieczenia szpitalnego dla najciężej chorych pacjentów 
z COVID‑19.

Wśród tych placówek znalazł się SPZOZ w Puławach, który 
od ogłoszenia pandemii należał do grupy 22 szpitali jednoimien‑
nych. Obecnie, zgodnie z założeniami nowej strategii, przedsta‑
wionymi przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, lecznic‑
two szpitalne dla pacjentów z koronawirusem zostało podzie‑
lone na trzy poziomy. 

Poziom I – stworzenie wydzielonych miejsc we wszystkich 
szpitalach będących w sieci szpitali (PSZ), umożliwiających przy‑
jęcie pacjenta z podejrzeniem COVID‑19 do czasu otrzymania 
wyniku badania pod kątem COVID‑19 lub w razie konieczności 
wdrożenia zabiegów ratujących życie. W placówkach tych mają 
zostać przygotowane izolatki i przynajmniej jedno stanowisko, 
które pozwoli na udzielenie pomocy w razie zagrożenia życia.

Poziom II – zabezpieczenie miejsc leczenia pacjentów z CO‑
VID‑19 w oddziałach zakaźnych/obserwacyjno‑zakaźnych.

Poziom III – zredukowanie obecnej liczby szpitali wielospe‑
cjalistycznych dla pacjentów z COVID‑19 do dziewięciu w ca‑
łym kraju. Są w nich m.in. oddziały: internistyczny i chorób za‑
kaźnych, chirurgii ogólnej, położnictwa i neonatologii, kardio‑
logiczny, intensywnej terapii i ortopedyczny. Do tych placówek 
będą trafiali pacjenci z rozpoznanym koronawirusem, którzy wy‑
magają wysokospecjalistycznego leczenia. Jednak będzie moż‑
na w nich udzielać świadczeń także osobom, które nie są zaka‑
żone koronawirusem.

Szpitale wielospecjalistyczne zaliczone do trzeciego pozio‑
mu zabezpieczenia to:
•	 4.	Wojskowy	Szpital	Kliniczny	z	Polikliniką	SP	ZOZ	we	Wrocła‑

wiu 
•	 Regionalny	Szpital	Specjalistyczny	im.	dr.	Władysława	Biegań‑

skiego w Grudziądzu 
•	 SPZOZ w Puławach
•	 Szpital	Uniwersytecki	w	Krakowie
•	 Centralny	Szpital	Kliniczny	Ministerstwa	Spraw	Wewnętrz‑

nych i Administracji w Warszawie 
•	 SP	ZOZ	w	Kędzierzynie‑Koźlu
•	 SPZOZ	MSWiA	w	Białymstoku
•	 Megrez	sp.	z	o.o.	w	Tychach
•	 Wielospecjalistyczny	Szpital	Miejski	 im.	 J.	Strusia	w	Pozna‑

niu.
aa

Nowy i dla SOR‑u
Szpital w Białej Podlaskiej wzbogacił się o nowoczesny 

64‑rzędowy tomograf komputerowy, który został zakupiony 
w ramach realizacji projektu: „Poprawa efektywności dzia-
łalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach 
potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskie-
go”. Wartość inwestycji wyniosła ponad 3 mln 764 tys. zł (to-
mograf wraz z zabudową kontenerową) i została sfinansowa-
na w 15 proc. ze środków własnych a w 85 proc. ze środków 
UE (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

– Tomograf komputerowy będzie służył przede wszystkim 
pacjentom Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Urządzenie 
posłuży do szybkiej diagnostyki osób z podejrzeniem cho-
roby Covid‑19. Lokalizacja aparatu w Szpitalnym Oddziale 
Ratunkowym pozwoli na stworzenie bezpiecznych warun-
ków epidemiologicznych w celu minimalizacji ryzyka roz-
przestrzeniania się wirusa SARS‑COV‑2 – informuje rzecz-
niczka szpitala Magdalena Us.

To trzeci tomograf w bialskim szpitalu.  aa

Bialska Onkologia zaraz gotowa
W listopadzie powinno odbyć się otwarcie nowego bu-

dynku Bialskiej Onkologii, na który czekają już lekarze 
i pacjenci.

Budowa pawilonu onkologicznego w Białej Podlaskiej 
rozpoczęła się w 2018 roku. Nowy obiekt będzie dyspono-
wał 54 łóżkami dla oddziału onkologii klinicznej i 25 dla od-
działu hematologii. Koszt inwestycji wyniósł ponad 60 mln zł 
i został zrealizowany ze środków własnych szpitala. Obec-
nie dobiega końca wyposażanie budynku i kompletowanie 
zespołu Bialskiej Onkologii. Onkologia będzie dysponować 
m.in. rezonansem magnetycznym i pozytonową tomografią 
emisyjną PET/CT.

aa

Zgodnie z nowymi zasadami, od września każdy szpital mu‑
si mieć wyznaczone izolatki dla pacjentów z Covid‑19. W wo‑
jewództwie zwiększa się też liczba punktów pobrań wyma‑
zów z dotychczasowych 13 do 32 (mają działać w każdym 
powiecie).
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Ogólnopolskie kursy chirurgii kości skroniowej i wszczepiania implantów ślimakowych www. medicus.lublin.pl

Doskonalić laryngologiczną precyzję
z prof. Marcinem Szymańskim,  

kierownikiem Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej  
SP PSK4 w Lublinie  

i kierownikiem Polskiego Oddziału Fundacji Mikrochirurgii Fischa,  
rozmawia Anna Augustowska

w czasie których uczestnicy mogli obser-
wować prowadzone operacje na żywo, 
oraz wziąć udział w zajęciach praktycz-
nych na preparatach kości skroniowych. 
Dla uczestników tych kursów bardzo 
cenna była możliwość obserwacji ope-
racji wszczepiania implantów ślimako-
wych w nowoczesnych pomieszczeniach 

bloku operacyjnego naszego szpitala. 
Podczas zajęć praktycznych uczestni-
cy mogli przetestować swoje umiejęt-
ności oraz sprawdzić się w symulowa-
nych trudnych chirurgicznie sytuacjach 
na preparatach kości skroniowych.

Bardzo cenny był kurs chirurgii en-
doskopowej zatok prowadzony 
przez dr.	hab.	Józefa	Mierz‑
wińskiego	z	Bydgoszczy, eks-
perta i w dziedzinie endoskopo-
wego leczenia nosa i zatok oraz 
chirurgii kości skroniowej. Jego 
wspaniałe wykłady i wskazów-
ki dydaktyczne zapadną uczest-
nikom w pamięć.

•	Skąd pomysł zorganizowa‑
nia kursów w Lublinie?

– W ubiegłych latach prowa-
dziłem warsztaty chirurgiczne 
3D w Łodzi oraz pokazy chi-
rurgii kości skroniowej na żywo 
z transmisją 3D we Wrocławiu. 
Zainteresowanie było tak duże, 
że postanowiłem kontynuować 
szkolenia chirurgiczne w Lu-
blinie. Przeprowadzenie kur-
sów w Lublinie było możliwe 
między innymi dzięki wsparciu 
zespołu prof.	Kamila	Torresa 

z Centrum Symulacji Medycznej UM oraz 
prof.	Grzegorza	Teresińskiego z Zakła-
du Medycyny Sądowej. 

•	Kurs mikrochirurgii kości skronio‑
wej przeprowadzony został pod patrona‑
tem Międzynarodowej Fundacji Mikro‑
chirurgii Fischa. Co to za organizacja?

– Miałem szczęście szkolić się między 
innymi w Lucernie i Zurychu pod okiem 
prof.	Ugo	Fischa – niepodważalnego 
autorytetu i ikony chirurgii kości skro-
niowej i podstawy czaszki. Kolejne sty-
pendia odbyłem pod okiem jego ucznia 
prof. Lindera. Dzięki tym kontaktom od 
2007 r. jestem co roku wykładowcą na 
Międzynarodowym Kursie Mikrochirur-
gii Ucha oraz na elitarnym Kursie Chi-
rurgii Podstawy Czaszki w Zurychu. Od 
kilku lat jestem też kierownikiem Pol-
skiego Oddziału Fundacji Mikrochirurgii 
Fischa, której głównym celem jest prze-
prowadzanie szkoleń zgodnie z techni-
kami operacyjnymi z Zurychu. Właśnie 
bazując na tym doświadczeniu zorgani-
zowaliśmy kursy lubelskie. Uczestnicy 
obserwowali etapy operacji na prepara-
cie pokazowym, a następnie powtarzali 
je pod nadzorem prowadzącego. Dzięki 

•	We wrześniu 2020 roku zorganizo‑
wał Pan i poprowadził 4 ogólnopolskie 
kursy chirurgiczne dla otolaryngologów. 
Czego dotyczyła tematyka kursów?

– Kursy chirurgiczne dotyczyły 
wszcze piania implantów ślimakowych, 
chirurgii endoskopowej nosa i zatok oraz 
mikrochirurgii kości skroniowej.

Dwa kursy dotyczyły chirurgii wszcze-
piania implantów ślimakowych i uczest-
niczyli w nich doświadczeni chirurdzy 
z całego kraju, którzy zaczynają zajmo-
wać się implantami ślimakowymi. W lu-
belskiej klinice program leczenia głucho-
ty za pomocą implantów ślimakowych 
rozpoczął już 15 lat temu prof. Wiesław 
Gołąbek. Od tamtej pory kilkuset cho-
rych korzysta z różnego rodzaju implan-
tów słuchowych, a nasza klinika jest jed-
nym z niewielu ośrodków w Polsce, gdzie 
wszczepiana jest cała gama implantów 
słuchowych: implanty ślimakowe, kilka 
typów implantów ucha środkowego oraz 
implanty na przewodnictwo kostne. Na-
si pacjenci otrzymują najnowsze urządze-
nia dostępne na świecie, a jeden z typów 
implantu ślimakowego został wszcze-
piony po raz pierwszy w Polsce, właśnie 
w Lublinie.

Te doświadczenia umożliwiły nam 
zorganizowanie kursów implantowych, 
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Doskonalić laryngologiczną precyzję
temu mogli krok po kroku wykonać wie-
le procedur chirurgicznych.

Uczestnicy mieli do dyspozycji naj-
nowsze modele wiertarek chirurgicz-
nych, mikroskopów, zestawów narzędzi 
oraz endoskopów. Pracowali na prepara-
tach głów ludzkich, dzięki temu warun-
ki pracy były zbliżone do pracy na sali 
operacyjnej.

•	Jakie były wrażenia uczestników?
– Po każdym kursie przeprowadzamy 

ankiety oceniające różne aspekty kursu, 
a uczestnicy nie otrzymują certyfikatu 
dopóki nie wpiszą od siebie uwag odno-
śnie kursu. Wszyscy uczestnicy byli za-
chwyceni wartością merytoryczną kur-
sów, dogodną lokalizacją oraz dostępno-
ścią do wykładowców. Takie oceny zachę-
cają do prowadzenia podobnych szkoleń 
w przyszłości.

•	Jak dużo osób potrzebuje leczenia za 
pomocą implantów ślimakowych?

– W naszej klinice wszczepiamy oko-
ło 20 implantów rocznie i prawie pokry-
wa to potrzeby osób dorosłych z głębo-
kim niedosłuchem i głuchotą z naszego 
województwa. Jednak do Lublina przy-
jeżdżają pacjenci z innych województw: 
świętokrzyskiego, podkarpackiego, ma-
zowieckiego i podlaskiego oraz innych, 
gdy wymagają szczególnej techniki chi-
rurgicznej, niestosowanej w rodzimych 
ośrodkach. 

•	Kim są kandydaci do wszczepu śli‑
makowego?

– To osoby dorosłe, które straciły 
słuch lub dzieci już w pierwszym roku 
życia, które urodziły się głuche. Osoby 
dorosłe zgłaszają się z postępującym nie-
dosłuchem i gdy aparat słuchowy prze-
staje pomagać decydują się na implant 
ślimakowy. Przyczyną głuchoty może 

być też zapalenie ucha, zapalenie opon 
mózgowo‑rdzeniowych, uraz akustycz-
ny, stosowanie leków ototoksycznych, 
uraz głowy, otoskleroza, choroba Me-
niere’a, czy pogorszenie słuchu zwią-
zane z wiekiem. 

•	Gdzie jeszcze w Polsce wykonuje się 
takie operacje?

– Kiedy w 2005 roku wprowadzaliśmy 
tę metodę leczenia byliśmy 4 ośrodkiem 

w Polsce po Kajetanach, Poznaniu i War-
szawie. Obecnie implanty ślimakowe 
wszczepiane są w mniejszej lub większej 
liczbie w większości ośrodków klinicz-
nych. W zakończonym kursie brali udział 
chirurdzy z Katowic, Wrocławia, Pozna-
nia, Białegostoku, Bydgoszczy, Olszty-
na, Tychów oraz Łodzi. To osoby które 
już mają własne doświadczenia oraz ta-
kie, które dopiero planują wprowadzenie 
u siebie tej metody leczenia.
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• Pandemia kompletnie zmieniła re‑
lacje lekarz – pacjent. Szczególnie widać 
to u lekarzy POZ. Czy brak badań fizy‑
kalnych, normalnych spotkań w gabine‑
cie nie jest obarczone zbyt dużą odpowie‑
dzialnością przy stawianiu diagnozy?

– Jeszce kilka miesięcy temu nikt z nas 
nie myślał, jak bardzo zmieni się nasza 
praca, a systemy informatyczne staną się 
podstawową drogą komunikacji z naszy-
mi pacjentami: e‑porady, e‑skierowania 
e‑recepty i e‑zdrowie… Tysiące odebra-
nych telefonów, długie rozmowy z pa-
cjentami, zbieranie wywiadu, szukanie 
„czerwonych flag”, oglądanie przesła-
nych zdjęć, plików, skanów badań i kon-
sultacji specjalistycznych, analiza do-
tychczasowej dokumentacji medycznej. 
A z drugiej strony niezwykle pomocne 
rozmowy i konsultacje z lekarzami spe-
cjalistami, pracującymi na oddziałach 
szpitalnych (ogromne dzięki za Wasze 
wsparcie, cierpliwość, wyjaśnienia, mery-
toryczną pomoc i zrozumienie). Kompe-
tencje lekarzy rodzinnych/POZ, są ogra-
niczone, stąd niezbędnie pomocny „tele-
fon do przyjaciela”, za co z całego serca 
dziękujemy.

W pierwszych dniach pandemii wszy-
scy byliśmy zagubieni, każdy sam musiał 
wypracować schemat pracy w nowych, 
niecodziennych warunkach. Teraz, po 
kilku miesiącach jest inaczej, chociaż nie 
znaczy, że łatwiej. Komunikacja lekarz 
– pacjent, drastycznie zmieniła formę, ale 
też nabrała jeszcze większego znaczenia. 
Stale należy pamiętać, aby w czasie tele-
porady zachować i przestrzegać jej reguł 
(np. według schematu Calgary Cambrid-
ge lub innych).

Warto też pamiętać, że teleporada ma 
na celu dokonanie przez lekarza rodzin-
nego/POZ wstępnego postawienia hi-
potezy diagnostycznej i zakwalifikowa-
nie pacjenta do odpowiedniej struktury 
systemu opieki zdrowotnej: hospitaliza-
cja, konsultacja w warunkach ambulato-
ryjnych POZ/AOS, czy nadal teleporada 
i dalsza obserwacja pacjenta. 

• Ile dziennie (średnio) odbywa się ta‑
kich telefonicznych „wizyt”? 

– Niestety zbyt często słyszymy, że 
jesteśmy zamknięci i nie pracujemy. 
Otóż pracujemy i nie było ani jednego 
dnia „przestoju”. Codziennie od ponie-
działku do piątku udzielamy w naszej 

Stale słyszymy: „Powariowaliście z tym wirusem”!
z Elżbietą Ganczarską,  

lekarzem rodzinnym i wiceprezes Lubelskiego Oddziału 
Wojewódzkiego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce,  

rozmawia Anna Augustowska

niewielkiej praktyce ok. 100‑150 porad. 
W pierwszych dniach lockdownu telepo-
rad było mniej, ale już po dwóch tygo-
dniach – wszystko było jasne dla pacjen-
tów. Wiedzieli jak pracujemy i dzwonili 
częściej. Co tu kryć, na początku w na-
szych kontaktach było więcej życzliwości 

wszystkich mamy sposoby do komuni-
kacji – znamy naszych pacjentów i jeste-
śmy zawsze blisko. 

Wizyty domowe, a także patronażowe 
u noworodków, stały się wieloetapowym 
wyzwaniem: najpierw dokładny wywiad 
telefoniczny, potem specjalne zabezpie-
czenie: fartuchy, maseczki, rękawiczki, 
okulary i procedury dezynfekcji – szyb-
ka wizyta maks. do 15 minut w domu pa-
cjenta – i zalecenia, już po wizycie w roz-
mowie telefonicznej z rodzicem/opieku-
nem lub samym pacjentem. Przesłanie za-
leceń, e‑recepta czy e‑skierowanie, plan 

i zrozumienia ze strony pacjentów. Dzisiaj 
jest trochę inaczej – niepokój, lęk, brak 
stabilizacji i pozytywnych prognoz – po-
woduje, że mamy więcej „krzyczących”, 
roszczeniowych pacjentów, którzy przy-
chodzą do nas bez maseczek („konstytu-
cja daje mi takie prawo”), podważających 
istnienie pandemii: „bo nie ma umierają-
cych na ulicach”, „powariowaliście z tym 
wirusem” – i takiej komunikacji, musimy 
także „stawić czoła” – a w tym niewątpli-
wie pomaga empatia.

• A wizyty domowe? Przecież są chorzy 
np. leżący, z demencją itd., z którymi nie 
ma mowy o rozmowie przez telefon. 

– W naszej praktyce są pacjenci z nie-
pełnosprawnościami: głuchoniemi, niewi-
domi, starsi, samotni. Nikogo nie pozo-
stawiamy w tych trudnych czasach, dla 

dalszego postępowania diagnostycznego 
i leczniczego. Jednak inaczej się nie da.

• Co ze szczepieniami dzieci? Trudno 
je zlecić i wykonać bez badania – co ze 
szczepieniami przeciwko grypie? 

– Po przygotowaniu procedur wykony-
wania szczepień w czasie pandemii, roz-
poczęliśmy nasze działania. W pierwszej 
kolejności szczepiliśmy noworodki i naj-
młodsze dzieci, stopniowo uwzględnia-
jąc 6‑ i 10‑latki w szczepieniach przeciw 
MMR – w tym, wciąż groźnej dla malu-
chów odrze (ok. 1 500 przypadków w Pol-
sce w 2019 r.!), a następnie także pozo-
stałe grupy wiekowe, wymagające za-
bezpieczenia wg obowiązującego kalen-
darza szczepień.

Szczepienia przeciw grypie to kolejne 
wyzwanie. Po pierwsze brak szczepionki 
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Dzień z pracy lekarza POZ

Wtorek
Stale słyszymy: „Powariowaliście z tym wirusem”!

(„zapisy kolejkowe” w aptekach). 
Pacjent, który zdobędzie szcze-
pionkę, musi zgłosić się w określo-
ny, ustalony wcześniej dzień, na wy-
znaczoną godzinę, wtedy jest kwali-
fikowany do szczepienia przez leka-
rza i ma je wykonane.

Wszystko to musi uwzględniać 
harmonogram pracy przychodni 
– teleporady, planowane wizyty cho-
rych i „zdrowych” – kwalifikacje do 
zabiegów operacyjnych, wykony-
wanie zabiegów (iniekcji), szcze-
pień i bilansów dzieci – jest ciężko. 
Przy przestrzeganiu procedur epide-
micznych (zmiana fartuchów, ręka-
wiczek, maseczek, przyłbic, dezyn-
fekcja powierzchni, stetoskopów, 
otoskopów, wietrzenie pomiesz-
czeń, załączanie /wyłączanie lamp, 
itp.), mimo że zawsze przestrzegali-
śmy podobnych procedur – teraz jest 
znacznie trudniej. 

• Co jest największym problemem 
dla lekarza POZ w dobie trwającej 
już pół roku pandemii?

– Wszechobecny stres – lęk od-
powiedzialności za zespół współpra-
cowników i za pacjentów. Obawa, że 
ktoś z nas przeoczy ten jeden szcze-
gólny objaw, stan pacjenta…

• Nowy minister zdrowia wpro‑
wadza od września nowe rozwią‑
zania – ustawia lekarzy POZ na 
pierwszej linii walki z pandemią. 
Czyli o skierowaniu na test ma de‑
cydować lekarz POZ – chyba kar‑
kołomny pomysł, ale…?

– To dzięki tej decyzji w ostat-
ni poniedziałek miałam do „opra-
cowania” dodatkowo – poza chory-
mi, potrzebującymi konsultacji pa-
cjentami – 15 osób na kwarantan-
nie i w izolacji domowej. Niektórzy 
pacjenci zgłaszali sami ten fakt te-
lefonicznie, innych „zdiagnozowa-
łam” z listy przekazanej w godzi-
nach popołudniowych – po nume-
rach PESEL. Udzielone teleporady 
– z ustaleniem ogniska epidemiolo-
gicznego, w tym miejsc pracy, na-
uki (do ew. zgłoszenia choroby za-
kaźnej), objawów, procedur i ewen-
tualnych skierowań na badania dia-
gnostyczne w kierunku COVID‑19 
– trwały kilka godzin… 

Aby jednak nie kończyć pesymi-
stycznie – pragnę pozdrowić wszyst-
kich lekarzy i personel medyczny 
– wspierajmy się w tych trudnych 
czasach, życząc sobie i naszym pa-
cjentom DUŻO ZDROWIA. 

Kiedyś usłyszałam, że życie staje się 
bardzo nudne i monotonne, jak nic nas już 
nie zaskakuje i nie dziwi. Moje życie na 
razie takie na pewno nie jest, bo ciągle coś 
mnie zaskakuje. Na przykład dzisiaj rano 
pacjentka wychodząca od kolegi z gabi-
netu pyta, kiedy będzie otwarta przychod-
nia. Odpowiadam, że przecież jest otwar-
ta skoro została przyjęta. Pani na to, że py-
ta o to, kiedy będzie można przyjść, posie-
dzieć, pogadać z ludźmi, tak jak teraz jest 
jej się nie podoba, pusta przychodnia, przy-
szła 15 minut przed wizytą i musiała cze-
kać na zewnątrz, z nikim nie pogadała. Na 
moją sugestię, że normalnie jest wtedy, kie-
dy pacjent przychodzi na umówioną godzi-
nę, jest punktualnie przyjęty, nie czeka i nie 
marnuje czasu – wyszła obrażona.

Zastanawiam się, czy tak samo jak ta 
pacjentka myślą znamienici profesorowie 
wypowiadający się w różnych mediach, 
krytykujący lekarzy rodzinnych i wzy-
wający do powrotu do normalnej pracy, 
oczywiście w warunkach reżimu sanitar-
nego. Szanowny Pan Profesor, który nie 
wiem kiedy przyjmuje pacjentów, bo cią-
gle jest w telewizji i chyba nigdy nie był 
w przeciętnej przychodni podstawowej 
opieki zdrowotnej. Taka przychodnia ma 
najczęściej jedno wejście, 100‑200 mkw., 
2‑3 gabinety i korytarz. Przed pandemią 
w przychodni było ok. 3 proc. zapisanych 
pacjentów dziennie, u lekarzy, pielęgnia-
rek i położnych (ktoś taką średnią wyli-
czył). W przychodni, gdzie jest zapisanych 
4‑5 tys. pacjentów to około 120‑150 osób. 
Jak można tyle osób przyjąć w reżimie sa-
nitarnym od 8 do 18? Nikt oczywiście nie 
da rady. Musi być mniej pacjentów, dla-
tego sprawy, które można, należy zała-
twiać przez telefon. Przedłużanie leków 
na choroby przewlekłe, pampersy, worki 

stomijne, skierowania 
do okulisty, derma-
tologa, na rehabilita-
cje i wiele innych pro-
blemów nie wymaga 
wizyt osobistych. Po-
wtarzanie w mediach 
przez szacownych na-
szych kolegów, że na-
leży szeroko otworzyć drzwi przychod-
ni jest według mnie co najmniej nieodpo-
wiedzialne, żeby nikogo nie obrazić. Ta-
kim postępowanie narazimy na potencjal-
ne zakażenie przede wszystkim osoby star-
sze i schorowane, które najczęściej korzy-
stają z naszych porad. 

Nasi pacjenci znowu słyszą, że lekarz 
rodzinny może wszystko. I często w to 
wierzą. Kilka dni temu pod drzwiami po-
radni stał pacjent umówiony do koleżan-
ki za godzinę na teleporadę, ale domagał 
się natychmiastowej wizyty. Zapytany co 
się stało, pokazał zdjęcie pokoju, w któ-
rym jest bałagan. Okazało się, że proble-
mem jest jego matka, która robi w domu 
taki bałagan i trzeba jej załatwić mieszka-
nie socjalne, bo on przez to ma nerwicę 
a jak tak dalej będzie to wyląduje w Abra-
mowicach i to jest jak najbardziej problem 
zdrowotny. W telewizji mówili, że lekarz 
rodzinny wszystko może i on domaga się 
wizyty. W czasach mojej młodości mówi-
ło się, że telewizja kłamie, ale wtedy była 
jedna a teraz kłamią wszystkie?

Modne jest też ostatnio powoływa-
nie się na konstytucję, dzisiaj matka, któ-
ra przyszła z dzieckiem na szczepienie, 
stwierdziła, że nie założy maski ani przy-
łbicy bo konstytucja gwarantuje jej wol-
ność i nie musi. Stwierdziłam, że mnie też 
gwarantuje to samo i nie muszę jej przyj-
mować, a z dzieckiem na szczepienie w in-

nym umówionym termi-
nie może przyjść tata. 

Ograniczyła sobie 
wolność i dziecko 
zaszczepione. Ab-
surdy gonią absur-
dy, ograniczenia 

powodują u wielu 
osób frustrację, a le-

karze rodzinni stają się ofiarami agresji na 
pierwszej linii.

Czas już kończyć, bo do przeczytania 
jeszcze kilkanaście rozporządzeń ministra 
zdrowia i zarządzeń prezesa NFZ, produ-
kowanych ostatnio w tempie godnym po-
dziwu. A może zrobię to później? W koń-
cu jutro też jest dzień!

Wioletta	Szafrańska‑Kocuń
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• To będzie pytanie z gatunku: „co 
by było gdyby”, ale chyba nie sposób go 
uniknąć, bo Pani życie ułożyłoby się pew‑
nie inaczej gdyby… nie utrata słuchu?

– Można tak przypuszczać. Zdecydo-
wanie nagła i w zasadzie do dzisiaj nie-
wyjaśniona utrata słuchu, odmieniła mo-
je życie, tym bardziej że kiedy to się zda-
rzyło, byłam uczennicą szkoły muzycznej 
w klasie fortepianu. Miałam 13 lat, koń-
czyłam szkołę podstawową i planowałam 
dalszą edukację muzyczną. 

• Szukanie ratunku?
– Oczywiście, bo najpierw straciłam 

słuch całkowicie w jednym uchu, a w dru-
gim tylko częściowo. Zaczęły się więc wi-
zyty u lekarzy, szukanie przyczyn, jeż-
dżenie po różnych ośrodkach laryngolo-
gicznych w Polsce. Niestety, bez rezulta-
tów. Ostatecznie w zupełnej ciszy – bo na 
drugie ucho też przestałam słyszeć – spę-
dziłam prawie 2 lata. To bardzo mocne 
doświadczenie wykluczenia ze świata 
dźwięków, izolacji i zamknięcia w ciszy. 
Tkwi się w pustce. Bardzo więc cenię so-
bie wsparcie i zrozumienie mojej sytuacji, 
jakiego udzielili mi najbliżsi i przyjaciele. 

Lekarz z pasją www. medicus.lublin.pl

I muzyka do mnie wróciła
z dr n. med. Małgorzatą Strycharz‑Dudziak,  

adiunkt w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej 
z Endodoncją UM w Lublinie,  

rozmawia Anna Augustowska

To pozwoliło mi przetrwać ten czas, kon-
tynuować naukę, chociaż musiałam roz-
stać się ze szkołą muzyczną (zdążyłam 
ją mimo wszystko ukończyć na poziomie 
podstawowym) – i nigdy, nawet już nie 
słysząc, nie przestawałam grać. 

• Wtedy pojawiła się szansa?
– Powiedziałabym nawet, że zda-

rzył się cud! Trafiłam do prof. Henryka 
Skarżyńskiego, który wtedy pracował 
w warszawskim szpitalu przy ul. Bana-
cha. To spotkanie odmieniło moją sytu-
ację. Zostałam zakwalifikowana do ope-
racji wszcze pienia implantu ślimakowe-
go. Profesor Skarżyński miał już za sobą 
ponad 30 takich operacji przeprowadzo-
nych w Polsce, ja byłam jego 36 implan-
towanym pacjentem. Dodam, że skom-
plikowanym, bo już w czasie operacji 
okazało się, że nieprawidłowa struktura 
tkanek miękkich w uchu wewnętrznym 
uniemożliwiała wprowadzenie elektrody 
do ślimaka i tylko mistrzostwo Profeso-
ra sprawiło, że jednak udało się umiej-
scowić implant, który zresztą noszę do 
dziś i do dziś dzięki niemu słyszę. Po 
13 latach od pierwszej operacji, tym 

razem już w Instytucie Fizjologii i Pa-
tologii Słuchu w Kajetanach, Profesor 
wszcze pił mi implant także do drugiego 
ucha – bardziej nowoczesny, bo te urzą-
dzenia są wciąż udoskonalane. I dzisiaj 
słyszę obustronnie!

• Ta druga operacja została przepro‑
wadzona, kiedy była już Pani po studiach 
– dlaczego zdecydowała się Pani na sto‑
matologię?

– To nie był trudny wybór – jeszcze 
przed utratą słuchu, brałam pod uwagę 
nie tylko studia muzyczne, ale też me-
dyczne. Medycyna była mi bliska dzięki 
Mamie, która jest lekarzem (a także pia-
nistką, ukończyła bowiem średnią szko-
łę muzyczną). Ostatecznie jednak musia-
łam wykluczyć medycynę, gdyż wymaga 
używania stetoskopu, osłuchiwania ser-
ca, czy szmerów oddechowych. Dlatego 
wybrałam kierunek pokrewny i zostałam 
lekarzem stomatologiem. Stomatologia 
okazała się fascynującą dziedziną nauki. 
Obroniłam doktorat, ukończyłam specja-
lizację, prowadzę zajęcia kliniczne ze stu-
dentami polskimi i anglojęzycznymi i zu-
pełnie nie czuję się osobą, której deficyt 
słuchu przeszkadza w życiu.

• Mało tego – jest Pani pianistką, która 
nie tylko gra dla swojej przyjemności, ale 
też koncertuje! I to nie z byle kim!

– To zasługa prof. Skarżyńskiego, któ-
ry jest nie tylko doskonałym lekarzem, ale 
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I muzyka do mnie wróciła
też przyjacielem swoich pacjentów. Od 
początku, kiedy tylko zostałam zopero-
wana, po okresie gojenia rany i rehabili-
tacji, zostałam poproszona o prowadze-
nie pewnego rodzaju dziennika, w któ-
rym zapisywałam, co i jak słyszę, także 
w czasie gry na pianinie. Pół roku po ope-
racji zostałam zaproszona na konferencję 

laryngologiczną organizowaną przez Pa-
na Profesora – miałam wystąpić w czę-
ści artystycznej z wybranymi utworami 
na fortepian jako pacjentka, która dzięki 
implantom odzyskała słuch. Był to dla 
mnie wielki zaszczyt, ale również przygo-
da, radość i wyzwanie. Pamiętam, że mój 
występ wywołał zaskoczenie i niezwykłe 
poruszenie wśród obecnych lekarzy, na-
ukowców, osób, dla których problem za-
burzeń słuchu był nieobcy. Na przestrze-
ni kolejnych lat miałam możliwość za-
grania w wielu wspaniałych miejscach, 
w których Profesor Skarżyński organi-
zował kongresy naukowe lub ważne ju-
bileusze związane ze swoją działalnością 
– m.in. dwukrotnie w Filharmonii Naro-
dowej w Warszawie, w Starej Pomarań-
czarni w warszawskich Łazienkach Kró-
lewskich, w Studiu Koncertowym Pol-
skiego Radia im. Witolda Lutosławskie-
go w Warszawie, w sali koncertowej Sin-
fonia Varsovia, czy w Teatrze Palladium 
w Warszawie oraz wielokrotnie w Kaje-
tanach w Światowym Centrum Słuchu. 
Występowałam także w Wiedniu na Fe-
stiwalu Pianistycznym dla osób niepełno-
sprawnych oraz w Innsbrucku, gdzie ode-
brałam nagrodę „Life Award” w kategorii 

kultura i sztuka, przyznawaną osobom lub 
instytucjom przełamującym bariery w co-
dziennym życiu.

• A jak doszło do spotkania z Janu‑
szem Olejniczakiem, światowej sławy 
pianistą, laureatem Konkursu Chopi‑
nowskiego? 

– Od kilku lat Profe-
sor Skarżyński w rocz-
nicę przeprowadzo-
nych przez siebie ope-
racji – pierwszej w Pol-
sce operacji wszczepie-
nia implantu ślimako-
wego osobie niesły-
szącej (w 1992 roku) 
oraz pierwszej w świe-
cie operacji przywra-
cającej słuch osobie 
z częściową głucho-
tą (w 2002 roku), or-
ganizuje festiwal mu-
zyczny „Ślimakowe 
Rytmy” dla uzdolnio-
nych muzycznie osób 
z całego świata, które 
mają zaburzenia słu-
chu i korzystają z im-
plantów słuchowych. 
Ta impreza cieszy się 

ogromnym zainteresowaniem – co ro-
ku napływają zgłoszenia od ponad stu 
osób nie tylko z Europy, ale też Azji, 
obu Ameryk, Australii i Nowej Zelandii, 
aczkolwiek w koncercie finałowym biorą 
udział tylko ci, którzy zostaną zakwalifi-
kowani w czasie przesłuchań prowadzo-
nych przez takie gwiazdy, jak m.in. wir-
tuoz skrzypiec – Vadim Brodski, wybit-
ni polscy pianiści – prof. Janusz Olejni-
czak i prof. Anna Jastrzębska‑Quinn, je-
den z najwybitniejszych polskich śpie-
waków operowych – prof. Ryszard Kar-
czykowski, polska śpiewaczka, dyrektor 
Warszawskiej Opery Kameralnej – Ali-
cja Węgorzewska‑Whiskerd, a także zna-
ni aktorzy – Jacek Wójcicki, Hanna Śle-
szyńska, Jerzy Stuhr oraz piosenkarze 
– Irena Santor, Grzegorz Wilk. Przewod-
niczącym jury jest prof. Ryszard Zimak, 
dyrygent, wieloletni rektor Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Chopina w War-
szawie. Wybrańcy – ok. 15 osób – wystę-
pują na dużej scenie, np. w Studiu Kon-
certowym Polskiego Radia w Warsza-
wie, czy w Sali Koncertowej Uniwersy-
tetu Muzycznego im. Fryderyka Cho-
pina w Warszawie. W pierwszej edycji 
festiwalu zostałam jego laureatką, a rok 

temu zaproponowano mi niezwykły wy-
stęp – miałam zagrać w duecie z Janu-
szem Olejniczakiem w ramach koncertu 
pacjentów muzyków z mistrzami.

• Trema?
– Z pewnością tak, ale z drugiej strony 

wiedziałam, że to propozycja nie do od-
rzucenia. Profesor Olejniczak zasugero-
wał, abyśmy zagrali jeden z Tańców sło-
wiańskich Antoniego Dworzaka. Pierw-
sza myśl to, czy uda mi się odpowiednio 
przygotować – występ z takim Mistrzem 
to wielkie wyzwanie. Druga sprawa, któ-
ra mnie nurtowała, to jak będę słyszała 
wszystkie współbrzmienia w duecie, po-
nieważ ćwicząc samodzielnie w domu 
grałam tylko swoją partię. Na przygoto-
wanie się miałam ok. miesiąca, a na pró-
bę z Mistrzem… dosłownie chwilę! Za-
graliśmy razem na dzień przed występem 
u Mistrza w domu. Nie wiem, czy ta nasza 
próba trwała dużo więcej niż godzinę, ale 
na scenie poszło pięknie. Tak naprawdę 
Profesor niewiele mówił, w jaki sposób 
mamy zagrać, tylko swoim wykonaniem, 
sposobem ekspresji, przekazywał mi, ja-
ki kształt nadajemy temu utworowi. Było 
to naprawdę fantastyczne doświadczenie. 
I co najważniejsze – Profesor Olejniczak 
był bardzo zadowolony z naszego wspól-
nego występu.

• Czym jest dla Pani muzyka? Gra na 
fortepianie?

– Jest moją pasją i radością. Powrót do 
świata dźwięków dał mi szansę nie tyl-
ko na normalne życie, ale też na aktyw-
ne przeżywanie kontaktu z muzyką. Od 
kilku lat dzielę się tą radością też z moim 
synkiem, który jest uczniem szkoły mu-
zycznej. Gramy czasami utworki na czte-
ry ręce, może kiedyś wystąpimy wspól-
nie na jakimś koncercie?

Pasjonaci mile widziani!
Już szósty rok w Medicusie publikuje‑

my cykl teksów pt. „Lekarz z pasją”, w któ‑
rym prezentujemy sylwetki lekarzy i leka‑
rzy dentystów, którzy nie tylko pasjonują 
się medycyną ale mają też niezwykłe, in‑
spirujące, czasem wręcz zaskakujące pa‑
sje, które uprawiają „po godzinach”. Stale 
czekamy na nowe zgłoszenia! Zarażajmy 
innych, inspirujmy, pokazujmy, że war‑
to mieć pasje!

Zapraszamy do kontaktu z redakcją: 
august@oil.lublin.pl lub tel. 81 53 406 
73/50.

mailto:august@oil.lublin.pl
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Izolatoria – od września
W celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się COVID‑19 wo-

jewoda lubelski, Lech Sprawka, zarządził publikację listy poni-
żej wskazanych obiektów przeznaczonych dla utworzenia izo-
latorium na terenie województwa lubelskiego: 
1. Hotel Huzar, ul. Spadochroniarzy 9 w Lublinie; 
2. Hotel Delfin, Al. Jana Pawła II nr 11 w Białej Podlaskiej; 
3. Budynek przy ul. Wyzwolenia 138 w Tomaszowie Lubel-

skim.
4. Specjalny Ośrodek Szkolno‑Wychowawczy im. Janusza Kor-

czaka, ul. Wesoła 1 w Tomaszowie Lubelskim.

Zamojska kardiologia urosła
W Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Zamościu 

zakończono prace budowlane i remontowe związane z przy-
gotowaniem trzykondygnacyjnego budynku, w którym bę-
dzie mieścił się oddział kardiologii. 4 września odbyło się 
otwarcie nowego budynku. 

Z zaćmą się rozprawią 
Od września w Klinice Oku-

listyki Ogólnej UM w Lubli-
nie operacje zaćmy odbywają 
się na dwie zmiany – od rana 
do godz. 20. To konieczne, aby 
nadrobić zaległości związane 
z lockdownem i bezpieczeń-
stwem epidemicznym – infor-
muje prof. Robert Rejdak, szef 
kliniki. Poza tym klinika jest pierwszą placówką w Eu-
ropie, w której przeprowadzono zabiegi usuwania zaćmy 
metodą 3D. Pierwsi pacjenci zostali poddani zabiegowi 
10 września.

Stomatolodzy się przeprowadzili
Na tydzień przed rozpoczęciem roku akademickiego odbyło 

się uroczyste otwarcie nowej siedziby Uniwersyteckiego Cen-
trum Stomatologii, które ma pełnić funkcję dydaktyczną, kli-
niczną oraz usługową. Nowy obiekt przy ul. Chodźki 6 ma słu-
żyć pełnemu zachowaniu oraz rozszerzeniu funkcji dotychcza-
sowych budynków UCS mieszczących się przy ulicy Karme-
lickiej 7 oraz ulicy Lubartowskiej 58 w Lublinie.

Centrum docelowo wyposażone ma być w 136 jednostek 
leczniczych (unitów stomatologicznych). Nowa siedziba UCS 
to obiekt o kubaturze ok. 35 000 m3, powierzchni całkowitej 
ok. 9000 m2, 6 kondygnacjach nadziemnych i 1 kondygnacji 
podziemnej (parking podziemny). Całkowity koszt inwestycji 
to kwota 52 mln zł.

Zaprezentowano lek na Covid‑19 
Wyprodukowano ponad trzy tysiące ampułek immunoglo-

buliny anty SARS‑CoV‑2, które po zakończeniu wymaganych 
badań jakościowych zostaną przekazane do badań klinicznych 
w czterech ośrodkach: w Lublinie, Bytomiu, Białymstoku i War-
szawie – poinformował prezes zarządu Biomedu, lubelskiej fir-
my, która 23 września br. zaprezentowała na konferencji praso-
wej pierwszą partię preparatu. Będzie on służył osobom cho-
rym na COVID‑19.

Lek wytworzony został w wyniku procesu frakcjonowania 
osocza pobranego od ozdrowieńców lub od osób, które prze-
szły COVID‑19 bezobjawowo. Preparat zawiera immunoglo-
buliny specyficzne anty SARS‑CoV‑2.

Biomed Lublin to polska firma biotechnologiczna, która 
dysponuje laboratorium frakcjonowania osocza. Zakończono 
właśnie proces rozlewu immunoglobuliny anty SARS‑CoV‑2, 
pierwszej serii polskiego leku na koronawirusa i rozlany do am-
pułek preparat został właśnie zaprezentowany.
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Ambulans dla Hospicjum Dobrego 
Samarytanina

Nowy ambulans trafił do Hospicjum Dobrego Samarytanina 
w Lublinie. Został zakupiony ze środków zebranych podczas 
internetowej zbiórki „Jazda dla Hospicjum”. Dzięki hojności 
darczyńców udało się zebrać ponad 136 tys. zł. W uroczystości 
przekazania pojazdu wziął udział ks. prof. Mirosław Kalinow-
ski, prezes Zarządu Hospicjum Dobrego Samarytanina, który 
podkreślił, że ambulans nie tylko będzie służył medycznej po-
mocy, ale też pozwoli zawieźć podopiecznych do miejsc, które 
chcieliby zobaczyć np. na plac Litewski. Arcybiskup Stanisław 
Budzik dokonał poświęcenia nowego ambulansu.

Honorowo w PTD
Prof.	Andrzej	Nowakowski, 

twórca endokrynologii lubel-
skiej, wieloletni kierownik Kli-
niki Endokrynologii UM w Lu-
blinie dołączył do grona Hono-
rowych Członków Polskiego To-
warzystwa Diabetologicznego 
podczas XXI Ogólnopolskiego 
Zjazdu Polskiego Towarzystwa 
Diabetologicznego.

Po remontach wypiękniały
W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kar-

dynała Wyszyńskiego w Lublinie zakończyła się przebudowa 
Oddziału	Ginekologii	i	Położnictwa oraz pomieszczeń Ośrod‑
ka	Rehabilitacji	Leczniczej. To pierwsze od niemal 40 lat re-
monty, które przeszły oba oddziały. Dzięki nim dostosowano 
budynki do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymieniono in-
stalacje m.in. wodno‑kanalizacyjną, elektryczną, centralnego 
ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Prace zostały dofinan-
sowane z funduszy unijnych na kwotę ponad 22 mln złotych. 
Na Oddziale Ginekologii i Położnictwa oraz Oddziale Neona-
tologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka odrestau-
rowano dwie sale operacyjne, a trakt porodowy wyposażono 
m.in. w wanny do porodów. A dzięki przebudowie pomiesz-
czeń w Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej powstało więcej ga-
binetów zabiegowych. Zainstalowano nowoczesny sprzęt do 
masażu wirowego i wodnego oraz basen.

Miastenia badana i leczona 
skutecznie 

Przełomową metodę leczenia miastenii gravis będzie ba-
dał zespół Kliniki Neurologii, której szefem jest prof. Kon-
rad Rejdak. Projekt uzyskał 26 mln zł grantu od Agencji Ba-
dań Medycznych. W leczeniu tej choroby zastosowano kla-
drybinę, co okazało się skuteczną metodą. W Polsce na mia-
stenię choruje ponad 10 tysięcy osób, a szczególny wzrost 
zachorowań widać u osób w wieku dorosłym i podeszłym 
z chorobami współistniejącymi.

Wątrobus w Lublinie
W ramach ogólnopolskiej akcji „Zbadaj wątrobę” 19 sierp-

nia w Lublinie można było wykonać bezpłatne i bezinwazyjne 
badania mierzące poziom zwłóknienia wątroby. Badanie wyko-
nywano przy pomocy urządzenia FibroScan, które pokazywa-
ło stan wątroby pod kątem stłuszczenia bądź zwłóknienia, tak-
że w wyniku niealkoholowego stłuszczenia wątroby (NAFLD). 
Według ekspertów to choroba, która może dotyczyć nawet 9 mi-
lionów Polaków. 

Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i trwała 
od godz. 10 do 20 na placu Teatralnym.

– Wykonujemy dziesięć pomiarów, którymi sprawdzamy 
sztywność wątroby oraz jej ewentualne włóknienie. Jeśli chodzi 
o dokładność, to mamy powyżej 93 procent zgodności pomię-
dzy fibroskanem a biopsją. Nie ma takiej sytuacji, że na biop-
sji wątroby jest marskość, a my jej nie zauważymy – informo-
wali diagności przeprowadzający badania.
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Włosy na głowie, wąsy i faworyty są 
po to, by ochraniać mózg, płuca i gru-
czoły. To jeden z wniosków płynących 
z lektury XIX‑wiecznej broszurki. Leon 
Hermenegildus Żuławski omawia w niej 
zalety męskiego zarostu, analizując wie-
le aspektów fizjologii, kultury i zdrowia. 
Dedykuje publikację czcigodnym wąsa-
czom całego świata. Autor, sam wąsaty, 
był kształconym w Wiedniu, praktykują-
cym doktorem.

To będzie jedna z bardziej kontrower-
syjnych lektur, jakie przypominamy w tej 

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

Powinni nosić wąsy, gdy im na zdrowiu zależy
Wąsy a pochodzenie

Gdy pewien student z Poznania przy-
szedł do kliniki słynnego wówczas 
prof. Wattmanna w Wiedniu, został za-
pytany przez profesora jakiej jest naro-
dowości. – Co? Polak? Toć jeżeli ja my-
ślę o Polaku, przedstawiam go sobie ja-
ko tęgiego człowieka, a ty wyglądasz 
jak liść kapuściany co wyrósł w piwni-
cy – zareagował profesor, ponieważ stu-
dent ten nie miał wąsów i wyglądał na 
wynędzniałego. 

Taką to historię, która 
wydarzyła się w 1839 ro-
ku przypomina autor. Dziś 
już nie dowiemy się, czy 
był jej świadkiem, czy 
znał ją tylko z relacji. 
Na pewno nie mógł być 
jej bohaterem, bo Leon 
Hermenegildus Żuławski 
nie pochodził z Poznania 
ale z okolic Limanowej, 
a po drugie na niewielkiej 
fotografii, jaka się zacho-
wała widać, że ma solid-
ne wąsy.

Leon Żuławski uro-
dził się w 1816 roku. 
On i brat Juliusz zapo-
czątkowali rozgałęzienie 
rodu na lekarzy i arty-
stów. Skojarzenie z pisa-
rzem Jerzym Żuławskim 
i reżyserami Andrzejem 
i Xawerym jest jak naj-
bardziej słuszne. To po-
tomkowie Juliusza. 

Leon studiował medy-
cynę w Wiedniu, wrócił 
w rodzinne strony i został 
jedynym lekarzem rządo-
wym w Limanowej. W je-
go biografii jest okres, 
gdy pracował jako na-
czelny lekarz uzdrowi-

skowy w Krynicy. 
Oprócz publikacji o wąsach, w zbio-

rach Biblioteki Narodowej można zna-
leźć jego wcześniejszą pracę „Wody kwa-
śno‑żeleziste w Krynicy pod względem 
przyrodzonych własności fizycznych, 
chemicznych i lekarskich: dla lekarzy 
i dla chorych”. 

Wąs a zdrowie 

– Wąs na górnej położony wardze 
między ustami i nosem, utrzymując 

tęgość i elastyczność twarzy, i tworząc 
jakoby ganek dla zabezpieczenia wcho-
du do domu od wiatrów i zamieci, jest 
ochroną dla oddechu, czy ten otworem 
ust czy otworami nosa wciągamy. Wąs 
zatem jest jako baszta fortecy płuc, chro-
niąca oddech i płuca; broni wąs oddechu 
od kurzów, prochów, broni od mrozu, 
broni przez to płuca od chorób – wyli-
cza znachor i dodaje – Jak urzędnicy, li-
teraci, podróżni, żołnierze, górnicy, faj-
czarze i wszelacy mieszkańcy miast: tak 
piekarze, kamieniarze, młynarze, mu-
rarze, kominiarze, garbarze, siodlarze, 
nosić powinni wąsy, gdy im na zdro-
wiu zależy.

Gdyby któryś ze współczesnych czy-
telników zastanawiał się nad zapuszcze-
niem wąsów, za doktorem Żuławskim wy-
liczamy kolejne argumenty dlaczego zde-
cydowanie powinien to zrobić!

Otóż, wąsy nadają mężczyźnie urok 
godności, powagi, urok prawdziwej mę-
skości. Jak kobietę zdobią włosów piękne 
sploty, tak dla mężczyzny nie ma piękniej-
szej naturalnej ozdoby nad wąsy.

Faworyty a zdrowie

Natomiast faworyty, czyli pasma zaro-
stu pozostawione na policzku, okrywają, 
zdaniem Żuławskiego, między innymi: 
krtań i gruczoły ślinne (parę podjęzycz-
nych i podszczękowych, a także parę po-
duchowych). 

– Chronią wielkie żyły i nerwy, utrzy-
mują te części w potrzebnej wilgotności, 
są pośrednikami siły elektrycznej mię-
dzy istotą człowieka i parokręgiem (at-
mosferą – red.). Stąd łatwiejsze przy go-
lonej lub gładkiej twarzy i szyi bole gar-
dła, bole zębów, puchnięcia gruczołów, 
stąd też powinność noszenia faworytów, 
szczególnie dla tych, co chorują na gar-
dło – radzi doktor.

Wąsy a kobiety

Gdyby ktoś szukał argumentów, dla-
czego kobiety są stworzone do siedze-
nia w domu – stosowny cytat z broszur-
ki znachora. 

– Kobiety nie mają wąsów ni fawory-
tów od przyrody danych, a tym samym 
podlegają wpływom co mężczyźni: zważ-
my atoli, iż sama przyroda już więcej spo-
sobiła kobietę do domowego zacisza, niż 
do uganiania po kurzach i wiatrach – tłu-
maczy Żuławski. I zauważa, że kobiety 
mogą nosić chroniące je niczym faworyty 

rubryce. Tak jawnie szowinistycznego 
tekstu jeszcze nie było. Ale temat wy-
danej w Krakowie w 1895 roku publika-
cji jest jednoznacznie męski, a jej tytuł 
brzmi: „Wąsy pod względem przyrodzo-
nym, ekonomicznym, estetycznym, poli-
tycznym i fizyologiczno‑lekarskim” napi-
sanej przez Leona Żuławskiego znachora 
w obwodzie sądeckim.

I tu uwaga – Żuławski na stronie 6 robi 
przypis i wyjaśnia: „znachor” wyraz leka-
rza oznaczający, w Polsce już od 800 lat 
używany i trafniejszy. 
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Powinni nosić wąsy, gdy im na zdrowiu zależy
– loki. Fryzurę, niestety, 
już w czasach autora za-
pomnianą, oraz rozma-
ite, strojne podpinki. 

Rzęsy 
a strumienie 

nawalnych łez

– Brwi i rzęsy za-
słaniają wzrok od zby-
tecznego światła, bro-
nią przystępu wilgoci 
od czoła nagle spadają-
cej; brwi nadają części 
pokrytej moc i tęgość; 
rzęsy bronią przystępu kurzom i robacz-
kom natrętnym, stąd np. muchy rzadko 
na powieki, a częściej na nos siadają, rzę-
sy dają tęgość powiekom, i chronią brze-
gi powiek od spustoszeń strumieni na-
walnych łez w strapieniu żalu i rozpaczy 
– wylicza autor.

Kołtun a zdrowie 

– Włos głowy broni mózg od przepa-
lenia słonecznych promieni w lecie, od 
odrętwienia mrozem w zimie, nadaje tę-
gość i elastyczność skórze, utrzymuje wil-
gotność tej skóry i jest pośrednikiem si-
ły elektrycznej między całą istotą czło-
wieka i parokręgiem. Czyż nie widzimy 
często, jak nagle włosów obcięcie u de-
likatnych dzieci pociąga za sobą słabość 

reumatyczną, kataral-
ną, zdrażnienie mózgu? 
– czytamy w publikacji.

Znachor a życie

Z przekazów rodzin-
nych wynika, że Leon 
Żuławski mógł prakty-
kować w Wiedniu lub 
robić karierę nauko-
wą na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Miał wró-
cić do Limanowej, aby 
opiekować się dziad-
kiem, z powodu nadwą-

tlonego własnego zdrowia i z pobudek 
politycznych. 

O sobie pisał „doktor choć smutny do 
tego kulawy”, bo miał problemy z noga-
mi. Postępujący paraliż sprawił, że poru-
szał się na specjalnie skonstruowanym 
wózeczku. Zmarł mając 53 lata, a przez 
ostatnich 13 lat życia do pacjentów no-
szono go albo wożono. 

Zginął w wypadku, nie przeżył upadku 
po tym, jak wywróciła się bryczka, którą 
wracał od chorego. 

Znachor a historia

Dziś trudno stwierdzić, czy broszur-
ka poświęcona wąsom miała być żartem 
i lekką formą na pograniczu nauki i lite-
ratury. Z pewnością jej język odbiega od 

tego stosowanego w akade-
mickich publikacjach. 

Nic dziwnego. Z oso-
bą doktora z Lima nowej 
związana jest ciekawa hi-
storia literacka. Kilka po-
koleń po śmierci Leona 
Żuławskiego rodzina natra-
fiła na wszyte w niemiecką 
publikację naukową dla le-
karzy zapiski doktora. Tak 
został odnaleziony poemat 
„Oblężenie Limanowy, czy-
li Rzeź Galicyjska 1846”. 
Autor spisał wydarzenia, któ-
rych był naocznym świad-
kiem. Jak chłopi napadali na 
dwory i mordowali szlachtę. 
A mieszczanom limanow-
skim i garstce żołnierzy woj-
ska cesarskiego cudem uda-
ło się odeprzeć ataki chło-
pów i uratować miasto przed 
spaleniem.

Janka	Kowalska

Lekarz się szczepi 
– LIL dopłaca

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

Okręgowa Rada Lekarska podjęła 
uchwałę o dofinansowaniu przez Lu-
belską Izbę Lekarską swoim członkom 
szczepień za rok 2020 poprzez zwrot 
90% poniesionych kosztów, do łącz-
nej maksymalnej kwoty 200 zł rocz-
nie na jednego członka LIL.

Warunki otrzymania zwrotu:

– brak zaległości w opłacaniu składek 
członkowskich na rzecz samorządu 
lekarskiego,

– złożenie odpowiedniego wniosku 
wraz z zaświadczeniem o szczepie-
niu w roku 2020 oraz oryginału do-
kumentu potwierdzającego ponie-
sione koszty szczepienia. 

UWAGA!	Obowią‑
zuje	nowy	wzór	wnio‑
sku	(dostępny	na	stro‑
nie	 internetowej	LIL)	
oraz	 dwa	 załączniki:	
ZAŚWIADCZENIE	
z	 przeprowadzonego	 szczepienia	
i	ORYGINAŁ	dokumentu	potwier‑
dzającego	poniesione	koszty	 szcze‑
pienia	(paragon, rachunek, faktura)!

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

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

https://nowa.oil.lublin.pl/dokument/27802
https://nowa.oil.lublin.pl/dokument/27802
https://nowa.oil.lublin.pl/dokument/27802
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Wszystkie imprezy organizowane przez Komisję Kultury 
LIL do końca listopada są odwołane. 

Bieżące informacje prosimy śledzić na stronach 
internetowych izby (przypominamy je na 2. str. okładki)

LiterackOLekarka  
– skandalistka sprzed wieku

Była pierwszą lekarką w Polsce, która uzyskała tytuł dok-
tora nauk medycznych w Imperium Rosyjskim. „Panna dok-
tór Sadowska” – pisali o niej dziennikarze. Zaangażowana fe-
ministka, która poszła do Piłsudskiego upomnieć się o prawa 
wyborcze dla kobiet. Działaczka społeczna i naukowczyni. 
Ceniona przez pacjentów internistka. Niosła pomoc w czasie 
pierwszej wojny światowej i poszkodowanym w powstaniu 
warszawskim. Właścicielka kopalni ropy naftowej i przed-
siębiorczyni inwestująca w budowę osiedla. Automobilist-
ka. Zawsze w męskiej marynarce, pod krawatem, w bino-
klach na nosie. 

Kiedy 28 listopada 1918 roku ukazuje się dekret Józe-
fa Piłsudskiego o ordynacji wyborczej: „Wyborcą do Sejmu 
jest każdy obywatel państwa bez różnicy płci, który do dnia 
ogłoszenia wyborów ukoń-
czył 21 lat” – tylko nielicz-
ni wiedzą, że do tego wpi-
su przyczyniła się mająca 
wtedy zaledwie 32 lata le-
karka, wschodząca gwiazda 
stołecznej medycyny. Do jej 
gabinetu przy ul. Mazowiec-
kiej 7 przychodzą gwiaz-
dy teatru, panie z towarzy-
stwa, ziemianki przyjeżdża-
jące do Warszawy za inte-
resami. To elegancki adres, 
przy Mazowieckiej znajdu-
je się też słynna księgarnia 
Mortkowicza i legendarna 
Ziemiańska. 

Sadowska leczy, ale też 
podejmuje pracę naukową 
w Katedrze i Zakładzie Ana-
tomii Patologicznej Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Oprócz nauki i leczenia pociąga ją 
biznes. Już w 1920 roku przystępuje do Pierwszego Polskie-
go Towarzystwa Kąpieli Morskich i kupuje pod Gdynią ma-
jątek, gdzie wkrótce rusza potężna inwestycja – budowa kil-
kunastu kilometrów ulic, fabryka cegły, tartak, kuźnia, ślu-
sarnia i powstaje 20 willi i hotel. To nie koniec – w 1923 ro-
ku Sadowska wchodzi do zarządu spółki kopalni ropy naf-
towej „Zofia”, która przez lata utrzymuje wydobycie na wy-
sokim poziomie.

Dlaczego Zofia Sadowska mimo tylu zasług przez lata wal-
czyła o dobre imię? Wojciech Szot, autor jej biografii, odtwa-
rza mechanizmy zaszczuwania lekarki przez prasę i przywraca 
jej miejsce w historii. – Zaciekawiła mnie przede wszystkim 
dlatego, że była jedną z niewielu nieheteronormatywnych po-
staci spoza świata literackiego i artystycznego, o której pra-
wie nie zachowały się jakiekolwiek wspomnienia. To był po-
czątek mojej przygody z panną doktór. Postanowiłem poznać 
ją bliżej – mówi Wojciech Szot, autor książki „Panna doktór 
Sadowska”, która ukazała się w tych miesiącach, chociaż jej 
autor pracował nad nią od 10 lat. Warto sprawdzić, co było 
przyczyną, dla której historia tak bezwzględnie obeszła się 
z tą dzielną, bezkompromisową i bardzo odważną lekarką, 
która do śmierci żyła z piętnem „tej Sadowskiej”. 

Anna	Augustowska
Wojciech	Szot,	Panna Doktór Sadowska,		
Dowody	na	Istnienie,	Warszawa	2020

X Ogólnopolski Konkurs 
Fotograficzny  

Lekarzy i Studentów Medycyny
Lubelska	Izba	Lekarska	i	Uniwersytet	Medyczny	w	Lublinie	we	

współpracy	z	Lubelskim	Towarzystwem	Fotograficznym	i	Związ‑
kiem	Polskich	Artystów	Fotografików	Okręg	Lubelski	ogłasza‑
ją	X	Ogólnopolski	Konkurs	Fotograficzny	Lekarzy	 i	Studentów	
Medycyny.

Honorowy patronat nad konkursem objęli prezes Naczelnej 
Izby Lekarskiej prof. Andrzej Matyja, prezes Lubelskiej Izby Le‑
karskiej	Leszek	Buk	i	rektor	Uniwersytetu	Medycznego	w	Lubli‑
nie prof. Andrzej Drop.

•	 Nadsyłanie	prac	do	 
31 października 2020 r.

•	 Rozstrzygnięcie	konkursu	do	 
22 listopada 2020 r.

•	 Wernisaż	z	wręczeniem	nagród	 
12 grudnia 2020 r.

Regulamin	konkursu:	 
http://kultura.oil.lublin.pl/konkurs‑2020/ 
i dodatkowe informacje na stronie:  
http://kultura.oil.lublin.pl/category/ 
konkurs‑fotograficzny/konkurs‑2020/

Nie ma pleneru – jest wystawa
Od	7	lat	w	Kazimierzu	Dolnym	odbywają	się	Ogólnopolskie	Ple‑

nery	Fotograficzne	Lekarzy.	Organizuje	 je	działająca	w	Lubelskiej	
Izbie	Lekarskiej	Komisja	Kultury.	

W tym roku, z powodu zagrożenia Covid‑19, plener się nie od‑
będzie. Nie oznacza to jednak, że nie możemy wrócić pamięcią do 
najciekawszych	zdjęć,	powstałych	w	minionych	latach.	Kilkanaście	
najlepszych fotografii, które wykonali uczestniczący w poprzednich 
edycjach pleneru lekarze, zaprezentujemy na wystawie „kazimierz 
Dolny w obiektywie”,	która	będzie	prezentowana	w	gościnnej	Kun‑
cewiczówce. Możliwość selekcji prac sprawi, że oprócz znanych mo‑
tywów fotograficznych, na ekspozycji pojawią się również nieoczy‑
wiste fotonotatki z miasteczka. 

Wystawa będzie czynna od 3 października do 29 listopada w ga‑
lerii	„Pracownia”	Domu	Kuncewiczów,	w	godzinach	9.00‑16.00.

 aa

Kazimierz Dolny kultura.oil.lublin.pl

http://kultura.oil.lublin.pl/konkurs-2020/
http://kultura.oil.lublin.pl/category/konkurs-fotograficzny/konkurs-2020/
http://kultura.oil.lublin.pl/category/konkurs-fotograficzny/konkurs-2020/
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ARTYSTYCZNIE

DYSKUSYJNIE

WYDARZENIEMiastoczułość jesienna
To	będzie	eksperyment.	

Trzynaście	edycji	Nocy	Kul‑
tury było w czerwcu, tego‑
roczna czternasta została 
przełożona na paździer‑
nik. W chwili, gdy zamy‑
kaliśmy to wydanie gazety 
nadal była wiadoma tylko 
data	–	Noc	Kultury	będzie	
między 9 a 11 paździer‑
nika. Jej motywem prze‑
wodnim będzie „Miasto‑
czułość”, a wszystkie wyda‑
rzenia mają być jak zwykle 
gratis. Organizatorem fe‑
stiwalu	 są	Warsztaty	Kul‑
tury w Lublinie i to na ich 
stronie trzeba szukać infor‑
macji o programie.

Mistrz Wilkoń dla wszystkich 
W	Centrum	Spotkania	Kultur	trwa	jeszcze	wystawa	jubileuszo‑

wa „Piękno relacji w sztuce Józefa Wilkonia”, prezentująca przekro‑
jowo twórczość tego wybitnego artysty. Zorganizowana została 
z	okazji	wrześniowego	Międzypokoleniowego	Festiwalu	Litera‑
tury	Dziecięcej	–	Ojce	i	Dziatki.	To	niezwykła	okazja,	by	przyjrzeć	
się ilustracji książkowej wykonanej w różnych technikach, od pa‑
steli poprzez rzeźbę w drewnie i metalu. Ilustracji, która zachwy‑
ca i inspiruje trzecie pokolenie.

– Moja ilustracja nie powinna być dosłowna. Dopowiadam rze‑
czy zaledwie w literaturze zaznaczone. Jest to rodzaj akompania‑
mentu. Dwie ścieżki biegną obok siebie równolegle – mówi Jó‑
zef Wilkoń (rocznik 1930).

Ekspozycję w Galerii Wystaw Czasowych +1 można oglądać 
do 18. października. Wśród prac są zaprezentowane dzieła nie‑
znane polskiej publiczności. Wstęp wolny. MUZYCZNIELeciutko na palcach

Duety i wariacje solowe z takich kanonicznych baletów jak 
„Jezioro łabędzie”, „Śpiąca królewna” czy „Dziadek do orzechów”. 
26	października	o	godz.	19	w	Centrum	Spotkania	Kultur	wystą‑
pią	tancerze	Polskiego	Baletu	Narodowego	na	czele	z	międzyna‑
rodowymi sławami, m.in. z Vladimirem Jaroshenko. Choreografia: 
Marius	Petipa,	Michaił	Fokin,	Jean	Coralli,	Jules	Perrot,	Lew	Iwa‑
now,	Lorenzo	Alberti,	Eduard	Bablidze,	Antonio	Lanzo.	Gala	trwa	
2	i	pół	godziny	z	jedną	przerwą.	Bilety	50‑150	zł.	

Pan kryminał 
Czy powieść kryminalna przywraca wiarę w istnienie ładu? 

13	października	o	godz.	18	w	Teatrze	Starym	rozmawiać	o	tym	
będą Jerzy Sosnowski i Mariusz Czubaj. 

Mariusz Czubaj – pisarz, antropolog kultury i autor dziesięciu 
powieści.	Dwukrotny	zdobywca	Nagrody	Wielkiego	Kalibru	za	naj‑
lepszą polską powieść kryminalną i sensacyjną („21:37” w 2009 r. 
oraz	„R.I.P.”	w	2017).	Autor	m.in.	monografii	„Etnolog	w	Mieście	
Grzechu. Powieść kryminalna jako świadectwo antropologicz‑
ne”, „Postfutbol. Antropologia piłki nożnej”. 

Spotkanie	w	ramach	Bitwy	o	kulturę,	wstęp	wolny,	obowiązu‑
ją bezpłatne wejściówki. 

250. 
rocznica urodzin 

Ludwiga 
van BEETHOVENA
ORKIESTRA SYMFONICZNA 
FILHARMONII LUBELSKIEJ

FILHARMONIA LUBELSKA
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MUZYCZNIE

(oprac.	JKG)

Ryszard R. 
12	października	o	godz.	19	w	Centrum	Spotkania	Kultur	kon‑

cert	„Wspomnienie	o	Ryszardzie	Riedlu”.	„Czerwony	jak	cegła”,	„List	
do	M.”,	„Sen	o	Victorii”	i	inne	hity	wykonane	przez	Sebastiana	Rie‑
dla i zespół Cree przywołają klimat pierwszych lat działalności 
grupy	Dżem.	W	25.	rocznicę	śmierci	Ryszarda	Riedla	jego	syn	Se‑
bastian wspólnie z zespołem Cree ruszył w trasę upamiętniającą 
legendarnego artystę. 

Zespół	Cree	został	założony	w	1993	roku	w	Tychach	przez	Se‑
bastiana	Riedla	i	Sylwestra	Kramka.	Muzycy	nie	ukrywają,	że	Ry‑
siek	Riedel	wywarł	na	nich	silny	wpływ.	Skład	zespołu:	Sebastian	
Riedel	–	gitara,	śpiew,	harmonijka;	Bartłomiej	Miarka	–	gitara;	Lu‑
cjan	Gryszka	–	gitara	basowa;	Kuba	Majerczyk	–	perkusja;	Adam	
Lomania	–	instr.	klawiszowe.	Bilety	50‑130	zł.

WIDOWISKOCyrkulacje cyrkowe
Festiwal	Cyrkulacje	to	zawsze	gwarancja	widowiskowych	spek‑

takli i niesamowitych wrażeń, dzięki wykorzystaniu przez artystów 
całego	spektrum	możliwości	nowego	cyrku.	W	ramach	Konkur‑
su Etiud Nowocyrkowych umiejętności prezentują najlepsi sztuk‑
mistrze z Europy Środkowo‑Wschodniej. Spektakle finałowe bę‑
dą	prezentowane	w	CSK	9,	10	i	11	października.	Ostatniego	dnia	
finał i ceremonia wręczenia nagród.

Ale	już	1	października,	o	godz.	19	w	CSK	będzie	można	zoba‑
czyć widowisko „Gradient” (akrobatyka naziemna, powietrzna, 
żonglerka	i	iluzja	optyczna).	4	października	o	godz.	17	i	20	w	CSK	
zorganizowane zostaną dwa pokazy premierowe spektaklu 
„9.811”, nawiązującego do prozy Gombrowicza. Zaś 8 paździer‑
nika	o	godz.	19,	w	Teatrze	Starym	spektakl	„Tangram”	z	udziałem	
tancerki baletowej Cristiany Casadio i artysty Stefana Singa.

Bilety	w	salonach	Empik	oraz	za	pośrednictwem	platform	in‑
ternetowych Going. i Empik, 10‑40 zł. 

DYSKUSYJNIEAlfabet aktora 
A – jak aktor, M – jak mistrzostwo, 

O – jak odpowiedzialność… Z jakich 
słów składa się słownik Andrzeja Sewe‑
ryna, za pomocą którego aktor, reżyser 
i	dyrektor	Teatru	Polskiego	w	Warsza‑
wie od ponad pięćdziesięciu lat budu‑
je relacje z widzami, z bliskimi, z samym 
sobą? 20 października o godz. 18 w ra‑
mach	Bitwy	o	kulturę	w	Teatrze	Starym	
będzie spotkanie z Andrzejem Sewery‑
nem. Z aktorem i reżyserem teatralnym 
oraz	filmowym;	pedagogiem	rozmawiać	
będzie Grażyna Lutosławska. 

Wstęp wolny, za okazaniem bezpłat‑
nej wejściówki. 

MUZYCZNIELemON akustycznie
– Zawsze wiedziałem, że 

kiedyś zagramy taką trasę. 
Staromodnie.	 Prosto.	 Blisko	
Was. Czekałem na właściwy 
moment. I właśnie teraz nad‑
szedł. Na bębnach zagra Harry. 
Na	pianinie	–	Tomasz	Świerk,	
na gitarze akustycznej, jego 
brat, a trochę też mój brat już 
– Przemek Świerk i niezastą‑
piony	Piotr	Kołacz.	 Ja	zaśpie‑
wam, a może też coś zagram. 
Najpiękniej jak umiem! Wy po 
prostu bądźcie. Oddychajcie 
z nami tą muzyką. Wsłuchajcie 
się w drewno, metal, młotecz‑
ki, struny, pudła rezonansowe 
i wszystko to, na czym da się 
wystukać rytm – cytują organi‑
zatorzy koncertu Igora Herbu‑
ta, lidera zespołu LemON.

W	Centrum	Spotkania	Kul‑
tur, 4 października, godz. 19,  
w akustycznych aranżacjach 
zabrzmią najpiękniejsze utwo‑
ry zespołu ze wszystkich albu‑
mów studyjnych.

Ceny biletów od 89 zł. 
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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”.

Epidemie od wieków były ważną czę-
ścią życia Lublina. Budziły lęk, dotyka-
ły wszystkich mieszkańców, niezależnie 
od ich statusu i religii. Zaburzały funk-
cjonowanie miasta w wymiarze politycz-
nym, gospodarczym, społecznym i kul-
turowym.

O historii lubelskich epidemii będzie 
można się dowiedzieć dzięki projekto-
wi Lubelskiej Trasy Podziemnej „Histo-
ryczny obraz Lublina w czasach zara-
zy”, którego premiera odbędzie się 7 paź-
dziernika. 

– Portal edukacyjny „Lublin w czasach 
zarazy”, to miejsce, gdzie będzie można 
znaleźć ciekawe artykuły, historie mówio-
ne świadków historii i film pt. „Opowieści 
lubelskiego balwierza” oraz odbyć wirtu-
alny spacer „Szlakiem lubelskich epide-
mii” – mówią autorzy pomysłu i zapra-
szają też do udziału w queście „W poszu-
kiwaniu panaceum”, który przeprowadzi 
przez Lublin szlakiem dotyczącym miejsc 
i ludzi związanych z epidemiami (quest 
ruszył 21 września i jest dostępny na stro-
nie Lubelska Trasa Podziemna).	

Czego mogą nas nauczyć 
dzieje epidemii?

Jak mówi współpracująca z projektem 
Agnieszka Polak z Zakładu Filozofii i Hi-
storii Nauk Medycznych Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie, dzieje epidemii 
pozwalają spojrzeć z zupełnie z innej per-
spektywy na historię Lublina: pokazują 
rozwój infrastruktury sanitarno‑komunal-
nej, medyczno‑administracyjnej i praw-
nej pozwalając śledzić rozwój przestrzen-
ny miasta, również w aspekcie stosunku 

Rusza portal „Lublin w czasach zarazy”

Historie o epidemiach i ludziach
do higieny; uświadamiają, jak duże zna-
czenie miały szczepienia w zwalczaniu 
chorób, które niegdyś dziesiątkowały lub 
okaleczały dzieci.

Nie można zapomnieć również o ro-
li lubelskich lekarzy społeczników, któ-
rzy w XIX wieku, w dobie zaborów, 
gdy nie istniały oficjalne polskie insty-
tucje, a polityka sanitarna Rosjan nie by-
ła skuteczna, działali na rzecz edukacji 
higienicznej mieszkańców Lublina, le-
czyli ubogich za darmo, tworzyli pod-
stawy, które potem zostały struktura-
lizowane w II Rzeczypospolitej. Trze-
ba też podkreślić rolę Lubelskiego To-
warzystwa Lekarskiego, które podję-
ło walkę o to, by polepszyć los miesz-
kańców Lublina pod względem sanitar-
nym, edukacji higienicznej i dostępno-
ści opieki lekarskiej. Znaczenie Lubel-
skiego Towarzystwa Lekarskiego było 
ogromne w inicjatywach na rzecz zwal-
czania epidemii, również rozwoju nauki 
polskiej (co jest istotne zwłaszcza w sy-
tuacji trwania narodu, którego nie repre-
zentują instytucje państwowe). To za-
pewne w tym czasie kształtowano prze-
strzeń pod utworzenie Wydziału Lekar-
skiego, takie próby podejmowano już po 
1918 roku, ale udało się je zrealizować 
dopiero po 1944 roku. 

W ramach portalu zostaną przedsta-
wione głównie epidemie z XIX i XX wie-
ku. To bardzo ważny moment w dziejach 
medycyny, kiedy dokonał się przewrót 
bakteriologiczny. W tym czasie opisano 
i poznano wiele patogenów chorobotwór-
czych, na przykład na początku XX wie-
ku poznano m.in. genezę malarii, choroby 
występującej również w Lublinie. 

W ramach projektu „Historyczny obraz 
Lublina w czasach zarazy” powstał quest 
„W poszukiwaniu panaceum”, który, po‑
przez zabawę, ma na celu przybliżyć temat 
nawiedzających niegdyś miasto epidemii 
oraz prezentację wybranych miejsc i osób 
z nimi związanych.

– Podczas rozgrywki (w wyobraźni oczywi‑
ście) uczestnik gry dołączy do grupy naukow‑
ców odwiedzających nasze miasto w ramach 
poszukiwania lekarstwa na szerzącego się 
współcześnie wirusa. Wraz z nimi zastanowi 
się, czy w historii dawnych zaraz można zna‑
leźć przesłankę do współczesnych działań 
–	wyjaśnia	koordynatorka	Lubelskiej	Trasy	
Podziemnej	Małgorzata	Kowalczyk.

Mapkę, z którą wyrusza się w podróż po 
historii nawiedzających Lublin epidemii, 
można otrzymać w biurze Lubelskiej tra‑
sy Podziemnej (pok. 1) w budynku dawne‑
go trybunału koronnego na Starym Mie‑
ście w Lublinie.

W omawianym okresie mieszkańców 
Lublina nękały: szkorbut, krzywica, ane-
mia. Powszechnie występowały gruźli-
ca i syfilis. Złe warunki higieniczne pro-
wadziły do rozwoju cholery, tyfusu pla-
mistego, duru brzusznego i czerwonki. 
W Lublinie występowało kilka ognisk 
epidemicznych, w których co jakiś czas 
te infekcje ożywały, by uderzyć ze zdwo-
joną siłą. W XIX wieku walczono rów-
nież z ospą (chociaż największa epide-
mia tejże choroby w Europie miała miej-
sce w XVIII wieku) oraz odrą.

(Opr.	aa)

Premiera portalu i spotkanie 
on‑line ze specjalistami 
7 października o godz. 19.00 
(środa).

https://www.facebook.com/LubelskaTrasaPodziemna/?__tn__=K-R&eid=ARDs3NzX6OuTAeICjWZSSYCaFqRjX7xIPkLAFoehmUogdkHhaoUOjTrnfoe8ODrl2Up41e9TW7ueHksQ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAFpdU3bEiGTk6Z6aRDn7fOFXq4TI09bVblZy1tBeTJG0tRt-X5X65ebJuWvF4TKetlApKQRhqy4i79IQRNJzTA6Ady5Ch3OVfg_xNzFQPaPTQu9qvFBfnceVn4QoU5XjCxbR62Kel0SB6eGUdomP8BPZUcjialOPRLvHT41nTCKiNA9m4StlchXhtt_DVJbT3mqM0aP6sE-vWpH8dOv4bx1F7cPldjLzholeIxRF7iFuBJV4sRAGVjY-SXF-0YM3jnC8Oed0iVNc0ejIpzCmuKsPkgrvyZvwWVnTHxMhiMrQX1rzsX6Cjln7xk3TEv9mtFafVvLxrGC6zCigCe
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27 lipca
Niestety, znowu leżę. Tym razem na 

internie, bo podobno jednak mam coś 
nie w porządku z wątrobą. Przyjmują-
cy mnie lekarz zapytał – „Jak z alko-
holem?”. Odpowiedziałem, że przy so-
bie nie mam, ale przy wypisie na pew-
no będę miał. Popatrzył na mnie tak, 
że od razu wiedziałem, iż absolutnie 
nie wolno myśleć stereotypami, bo za-
wsze mogą się zdarzać wyjątki. I głu-
pio wyszło. 

30 lipca

Dzisiaj rano próbując zjeść szpital-
ne śniadanie westchnąłem – „Boże, 
ale bym sobie zjadł jajek na boczku!”. 
Na to sąsiad obok – „Dobrze, że nie na 
wznak, bo byś się mógł zakrztusić a la-
ryngologia na kwarantannie!”. Rzeczy-
wiście, przy tych nieustannych zmia-
nach człowiek musi rezygnować z te-
go, co lubi. Nawet w szpitalu. 

31 lipca

Kolejny raz już media oficjalnie za-
lecają, aby w czasie upałów więcej pić. 
I w tym względzie obywatele bez sprze-
ciwu realizują te wytyczne. Aż dziwi ta 
wzorowa społeczna postawa dodatko-
wo patriotycznie zgodna z narodową 
spuścizną i tradycją. Nawet bez upa-
łów. Ale upały trzymają. No, w koń-
cu meteorolodzy też przewidywali, że 
prędzej czy później zrobi się gorąco, 
burzliwie i dodatkowo będzie wiać. 
I to wielu. I ta prognoza też zaczyna 
się sprawdzać. 

2 sierpnia

Czasem trudno wytrzymać z tymi 
sąsiadami. Ten spod okna znów rap-
tem zaczął narzekać „Że to wszystko 
nie tak, że nic mu się nie podoba, że 
dalej tak nie może być i gdzie w końcu 
jest ta obiecana dobra zmiana?!”. Le-
żący naprzeciwko flegmatycznie skwi-
tował – „Człowieku, na razie do tego 
wszystkiego trzeba podchodzić spo-
kojnie i udawać, zgodnie ze starym są-
siedzkim powiedzeniem, że się wierzy 
w to, iż »Na bezpticzu i żopa sołowiej«! 
Tak jest dużo bezpieczniej!”. Przyzna-
liśmy mu rację. 

Jesień to warzywa, a warzywa to zdrowie. Od późnej wiosny 
do późnej jesieni królują na naszych stołach, a wśród nich jest ka-
lafior. Warzywo to znane była już w starożytnym Rzymie i Grecji, 
skąd rozprzestrzeniło się do innych krajów Europy. Chociaż uwa-
ża się, że jego rodowód wywodzi się z Cypru. W Polsce kalafiory 
zaczęto uprawiać na przełomie XVI i XVII wieku. Prawdopodob-
nie sprowadziła je do Polski królowa Bona Sforza. Obecnie najbar-
dziej popularne są kalafiory białe oraz nieco mniej znane fioletowe 
i zielone, a także kalafiory żółte i pomarańczowe (których nazwa 
brzmi romanesco). Wszystkie, w zależności od gatunku, różnią się nie tylko wyglą-
dem, ale również pikantnością. Kalafior zaliczany jest do cennych warzyw z uwa-
gi na swój skład. Zawiera m.in. : sód, potas, magnez, wapń, mangan, żelazo, miedź, 
cynk, fosfor, fluor, chlor, jod, karoteny, witaminy: K, B1, B2, B6, C; kwasy: nikotyno-
wy i pantotenowy. W jego składzie znaleźć można również siarkę, która sprawia, że 
podczas gotowania kalafior wydziela charakterystyczny, niezbyt miły zapach.

Najczęściej podajemy kalafiora gotowanego i polanego przyrumienioną na maseł-
ku bułeczką albo w zupie kalafiorowej. Ale skoro jest tak cenny dla naszego zdrowia, 
to jak go przemycić do jadłospisu unikając jego smaku i aromatu? Oto niezawodny 
sposób. Będą to kotlety z… surowego kalafiora. 

Składniki:
• 1 duży kalafior (ok 1,5 kg)
• 1 pęczek koperku
• ok. 30‑35 cm pora (drobno posiekanego) 
• 6‑8 łyżek mąki ryżowej
• 4‑5 łyżek płatków owsianych (ekspresowych) 
• 2 ząbki czosnku przeciśniętego przez praskę
• 4 łyżki oleju z pestek winogron 
• 1 łyżeczka oleju sezamowego 
• 1 łyżeczka cząbru 
• mąka kukurydziana (do obtaczania)
• sól i pieprz do smaku.

Kolety z kalafiora 

Wykonanie: 

Kalafior (surowy) zetrzeć na tarce (z drobnymi oczkami). Drobno posiekać po-
ra. Podobnie koperek. Do miski włożyć wszystkie składniki. Dodać do smaku sól 
i pieprz. Dobrze wymieszać. Dodać oleje. Gdyby masa była zbyt luźna dodać więcej 
płatków i mąki ryżowej. Formować kotleciki (ok. 10‑12), obtaczać w mące kukury-
dzianej i smażyć na złoty kolor (ale powoli, żeby kalafior wewnątrz „doszedł”) 

Podawać na gorąco lub na zimno z sosem czosnkowym lub posypane tłuczonymi 
orzechami i z odrobiną miodu.

Smacznego!
Dariusz	Hankiewicz	
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3 sierpnia
Oficjalnie podobno pandemia w od-

wrocie. Co prawda zakażonych przyby-
wa, ale według ministra od zdrowia są to 
coraz mocniej osłabione infekcje. Pewnie 
w związku z tym wszelkie zakazy i ob-
ostrzenia będą też łagodzone, nie będzie 
już miało znaczenia, że respiratorów ma-
my dużo mniej niż konspiratorów, którzy 
je załatwiali i sądzę, że te ulgi aktualne-
go stanu obywatelskiej dyscypliny się 

Wytłumaczyliśmy głupkowi, żeby sobie 
to z głowy wybił, bo nikt z wielkich ni-
gdy nie posunie się do publicznej jawnej 
samokrytyki, jednocześnie przestrzega-
jąc przed tym, co będzie. A przypuszcza-
my, co będzie. 

8 sierpnia
W telewizji autentycznie widziałem re-

klamę polecającą krem gwarantujący za-
mrożenie każdej kurzajki aż do korzenia. 

(serial prawie codzienny)

nie zmienią, gdyż już od dawna nawet 
te najbardziej restrykcyjne zalecenia, na 
przykład noszenia maseczek i przestrze-
gania dystansu, były przestrzegane gó-
ra do drugiej wódki, trzeciego wina lub 
piątego piwa. 

6 sierpnia

Jednak trudno wytrzymać z tymi są-
siadami! Współlokator, który wpadł moc-
no spóźniony na telewizyjną transmisję 
składania przysięgi prezydenckiej, zdez-
orientowany w pośpiechu zapytał – „Co 
nadają?!”. Odpowiedzieliśmy, że skła-
danie przysięgi. A on – „A myślałem, że 
składanie nam wyrazów współczucia!”. 

zarządzeniom, niektórzy lekarze będą 
mogli dużo częściej wreszcie posiedzieć, 
wzmagając ziobros… dobrostan służ-
by zdrowia. 

11 sierpnia

Sąsiad opowiedział dowcip politycz-
ny i znowu się okazało, że to nie dowcip 
a prawda. Nie było nam do śmiechu. 

12 sierpnia

Leżący obok mnie był wypisywany 
dzisiaj do domu. Na porannej wizycie za-
pytał doktora, czy będzie musiał być na 
diecie. Doktór wyjaśnił, że z czasem bę-
dzie musiał, tak jak wszyscy. 

14 sierpnia

W Sejmie, z pomocą przedstawicie-
li opozycji, przegłosowano projekt pod-
wyżek wynagrodzeń dla posłów, sena-
torów i innych najważniejszych osób 
w państwie. Myślę, że w tej sytuacji od-
powiednio szybko demokratyczny rząd 
ogłosi też podwyżki dla obywateli, z tym 
że cen. I nikt nie będzie mógł zaprzeczyć, 
że podwyżki objęły wszystkich. 

18 sierpnia

I znowu się obawiam, bo podobno 
przed nami dogłębna rekonstrukcja rzą-
du. No, jeżeli ta rekonstrukcja będzie ta-
ka sama jak konstrukcja, to raczej zno-
wu dogłąbna będzie. Więc jest się cze-
go obawiać. 

23 sierpnia

Miałem koszmarną noc. Śnił mi się 
pejzaż polski. Olej. Olałem, ale śnił mi 
się nadal. Tło stanowił naród ograniczo-
ny ramami, zrobiony na szaro, na pierw-
szym planie Belweder z malowanym 
Orzełkiem, za nim okazały muzealny 
kompleks Polskich Kompleksów, Elity 
w gryzących się kolorach, górą polatują-
ca zwycięska Głupota, a wszystko owi-
nięte w patriotyczne sztandary, przykry-
te chyba czapką z pawich piór, albo be-
retem z elementami pawia i przewiąza-
ne sznurkiem od złotego rogu. Dobrze, 
że się obudziłem. Może innym też to się 
przyśni i się obudzą?…

Irosław	Szymański

Czyżby lek jednoznacznie adresowany? 
A co z równouprawnieniem kobiet?… 
I po co się spierać o Konwencję Stam-
bulską, kiedy jest jak jest i na przykład 
wszyscy nagminnie i bez zastanowienia 
używają określenia PANDEMIA a nie PA-
NIDEMIA!…

10 sierpnia

Podobno rząd jednoznacznie zareago-
wał na codzienny mozół lekarzy, na ich 
ciężką pracę, szpitalną bieganinę, ope-
racyjne wysiłki, nieprzespane dyżuro-
we noce, walkę z epidemią oraz rosnący-
mi kolejkami pacjentów i dzięki nowym, 
już przygotowanym i dopracowanym 
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Ta historia zaczęła się ponad 74 lata temu, kiedy młody, 25‑letni Lucjan Ważny, 
przyszły niezwykle ceniony lekarz z Lublina, po powrocie z wojny (jako żołnierz I Ar-
mii WP Ważny przeszedł cały szlak bojowy z Warszawy do Berlina), zasadził przed 
domem swych rodziców drzewo.

– To był dąb. Został posadzony na granicy należącej do moich dziadków działki, 
która znajdowała się w okolicach dzisiejszej Poczekajki na Konstantynowie w Lu-
blinie. Mój tata posadził go, aby w ten sposób podziękować za szczęśliwy powrót 
z wojny – wspomina Małgorzata Bieniaszkiewicz, jedna z trzech córek doktora Waż-
nego. Obok dębu stała figurka Matki Boskiej, którą z kolei postawili rodzice Ważne-
go z wdzięczności za ocalenie syna. 

Dzisiaj w tym miejscu nie ma śladu po rodzinnym domu Ważnych; nie ma rosną-
cego tam kiedyś sadu ani innych drzew. Ocalał tylko dąb. 

Dąb, który jest skarbem, a nawet cudem!
RAMKA
Tytuł „Skarb Kultury Przestrzeni” je-

sienią zeszłego roku otrzymały także: gór-
ki czechowskie, balkon przy ul. Cyruli-
czej, zdroje podwórkowe, zakola Bystrzy-
cy w LKJ i wąwóz ulicy Lipniak

Ocalał, chociaż dziś nikt nie umie wyjaśnić, jak to się stało? Dorodne obecnie drze-
wo rośnie bowiem między pasami dwupasmówki przecinającej dzielnicę Czuby, tu 
gdzie biegnie bardzo ruchliwa ulica Bohaterów Monte Cassino, w zasadzie na środ-
ku tej drogi. Dlaczego dąb nie został wycięty, kiedy przed około 30 laty budowano 
tę ulicę a on był wtedy dużo mniejszym drzewem?

– Może wzruszył serce jakiegoś inżyniera? Kto to wie? – zastanawia się córka 
doktora, która pamięta, że ile razy przejeżdżała z Ojcem obok dębu ten pokazując na 
drzewo przypominał jego historię. – „Pamiętaj, to ja je zasadziłem”. 

Od kilku tygodni wiedzą o tym już wszyscy przechodzący obok drzewa. – Rok te-
mu, niespodziewanie dowiedzieliśmy się, że dąb naszego Taty otrzymał tytuł: „Skarb 
Kultury Przestrzeni 2019”.

Okazuje się, że dąb „wpadł w oko” Janowi Kamińskiemu z Katedry Kształtowania 
i Projektowania Krajobrazu KUL, który zgłosił je do konkursu Skarby Kultury Prze-
strzeni, organizowanego przez Forum Kultury Przestrzeni. Konkursowe jury w swym 
werdykcie podkreśliło: „To nie tylko skarb, ale nawet „cud kultury przestrzeni”. Ewe-
nement i przykład do naśladowania biorąc pod uwagę panujący trend lekceważenia 
wartości zieleni w przestrzeni miejskiej”.

Tytuł „Skarb Przestrzeni” zobowiązuje. Córki doktora Ważnego postanowiły do-
datkowo uhonorować to wydarzenie i miesiąc temu, na początku września br. przed 
drzewem osadzono pamiątkowy głaz, na którym znajduje się wykuty napis informu-
jący kto i kiedy zasadził drzewo. – Jestem pewna, że Tata byłby z naszego pomysłu 
bardzo zadowolony a nawet szczęśliwy – mówi najmłodsza z córek Ważnego. – To 
także najpiękniejsza forma upamiętnienia naszego Ojca i jak sądzę gwarancja bez-
pieczeństwa dla drzewa.

Doktor Lucjan Ważny zmarł 8 lat temu, dosłownie w przededniu swych 92. uro-
dzin. Był niezwykle cenionym ginekologiem położnikiem, uczniem nieocenionego 
prof. Stanisława Liebharta, który zaszczepił w Nim pasję do medycyny. 

Anna	Augustowska
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Tomasz Chibowski (1978‑2019)
Minął właśnie rok jak odszedł w wie-

ku 41 lat nasz Kolega i Przyjaciel śp. To-
mek Chibowski, lekarz specjalista reha-
bilitacji medycznej oraz ortopedii i trau-
matologii narządu ruchu. 

Tomek Chibowski urodził się 
31.05.1978 r. w Lublinie. Dzieciństwo 
spędził w Kraśniku, gdzie ukończył 
szkołę podstawową i liceum. W latach 

1997‑2003 studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Me-
dycznej w Lublinie. Po ukończeniu studiów i rocznym sta-
żu podyplomowym, podjął pracę w Klinice Ortopedii i Re-
habilitacji SPSK nr 4 w Lublinie, gdzie rozpoczął specja-
lizację z rehabilitacji medycznej. Po uzyskaniu tytułu spe-
cjalisty przeniósł się do Szpitala Powiatowego w Kraśniku, 
gdzie na Oddziale Chirurgii Urazowo‑Ortopedycznej rozpo-
czął szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie ortopedii i trau-
matologii narządu ruchu. 

Prawdziwy Przyjaciel Ludzi, z wielkim sercem i empa-
tią. Zawsze uśmiechnięty, służący pomocą innym, dla każ-
dego miał dobre słowo.

Na studiach i w pracy wspaniały Kolega, obdarzony nie-
samowitym poczuciem humoru i energią. Troskliwy Lekarz 
z powołania, oddany Pacjentom, których stawiał na pierw-
szym miejscu.

Nie liczył się dzień tygodnia czy godzina, On nigdy nie 
odmawiał pomocy chorym w całym województwie lubel-
skim: w Lublinie, Kraśniku, Łukowie, Białej Podlaskiej czy 
Siedliszczu.

Pacjenci mówili o Nim: „Taki nasz, normalny Doktor, do-
bry człowiek”.

Odszedł tak jak żył, za szybko i niespodziewanie, nad ra-
nem 18.06.2019 r. po krótkiej, zaskakującej chorobie.

W słoneczny, czerwcowy dzień pożegnaliśmy naszego 
Przyjaciela w Kraśniku, mieście Jego dzieciństwa. Byliśmy 
tam wszyscy: przyjaciele, koleżanki, koledzy, współpracow-
nicy, sąsiedzi, liczne grono pacjentów i nieutulona w żalu Żo-
na, Rodzice, Brat, najbliższa Rodzina.

Tomku, trudno pogodzić się z tym, że nie ma Cię już wśród 
nas, ale na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci…

Koleżanki	i	koledzy
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.

Wspomnienia50 lat minęło jak wiatr…
– Spotykamy się systematycznie już od lat, ale tylko w tym 

roku mija pół wieku od dnia, w którym otrzymaliśmy dy-
plom ukończenia studiów na Wydziale Lekarskim ówcze-
snej Akademii Medycznej w Lublinie i rozpoczęliśmy na-
sze zawodowe życie – mówią Liliana	Szymańska‑Mazur 
i Jolanta	Żuber‑Wieczorkiewicz, które podjęły się organi-
zacji zjazdu 50‑lecia.

Marek Ćwikła (1961‑2020)
30 czerwca 2020 roku zmarł w wieku 59 lat lek. Marek 

Piotr Ćwikła. 
Marek był absolwentem Akademii Medycznej w Lubli-

nie – rocznik 1986. Po studiach podjął pracę w szpitalu we 
Włodawie. Tutaj odbył staż podyplomowy oraz uzyskał spe-
cjalizację z chirurgii ogólnej. I stopień w 1990 r., II stopień 
w 1995 roku. Pracując dał się poznać jako utalentowany za-
biegowiec i dobry kolega. Poza pracą w szpitalu i przychodni 
prowadził też prywatną praktykę i był lekarzem orzecznikiem 
w PZU. W ostatnim okresie zawodowo był związany ze Sta-
cją Ratownictwa Medycznego w powiecie łukowskim. 

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci  
Koleżanki	i	koledzy

Kiedy uroczyste spotkanie było planowane nikt nie prze-
widział pandemii, która niestety pokrzyżowała plany jubi-
latów, zmusiła do ograniczenia programu i co tu kryć, znie-
chęciła wiele osób do uczestnictwa w zjeździe. 

– Trudno się dziwić, w naszym wieku nie można ryzy-
kować!

Pierwszy termin zjazdu z czerwca br. został przesunięty 
na 10 października w Collegium Novum. 

– Będzie skromniej ale zdecydowaliśmy, że skoro jest 
część osób chętna to zorganizujemy uroczyste wręczenie 
Złotych Dyplomów Lekarza, oczywiście z zachowaniem re-
żimu sanitarnego – mówią organizatorki. aa
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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.	

•	 Samodzielny	Publiczny	Zakład	Opieki	Zdrowot-
nej	w	Kraśniku,	ul.	Chopina	13,	23‑200	Kraśnik	
podejmie	współpracę	 lub	zatrudni:	 lekarzy	na	
dyżury	medyczne	w	nocnej	i	świątecznej	opie-
ce	zdrowotnej,	lekarzy	na	dyżury	medyczne	in-
ternistyczne	w	Szpitalnym	Oddziale	Ratunko-
wym,	a	 także	 lekarzy	 specjalistów	w	zakresie:	
ginekologii	 i	położnictwa,	 radiologii	 i	diagno-
styki	obrazowej,	anestezjologii	i	intensywnej	te-
rapii,	chorób	wewnętrznych	w	pozostałych	od-
działach	SPZOZ.	Oferujemy	atrakcyjne	warunki	
wynagrodzenia.	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.

•	 Wojskowy	Szpital	Kliniczny	SP	ZOZ	w	Lublinie	za-
trudni	lekarza	(specjalistę	medycyny	rodzinnej	
lub	w	trakcie	specjalizacji	w	dziedzinie	medycy-
ny	rodzinnej,	specjalistę	w	dziedzinie	pediatrii,	
specjalistę	w	dziedzinie	chorób	wewnętrznych,	
specjalistę	I	lub	II	stopnia	w	dziedzinie	medycy-
ny	ogólnej)	do	pracy	w	POZ,	w	pełnym	wymia-
rze	godzin.	Korzystne	warunki	wynagrodzenia,	
dowolna	forma	zatrudnienia.	Tel.	261	183	298.

•	 Samodzielny	Publiczny	Zespół	Opieki	Zdrowot-
nej	w	Krasnymstawie	zatrudni	lekarzy	specjali-
stów	w	oddziałach:	Anestezjologii	 i	 Intensyw-
nej	Terapii,	Chorób	Wewnętrznych	oraz	w	Dzia-
le	Radiologii	i	Diagnostyki	Obrazowej.	Oferuje-
my:	atrakcyjne	wynagrodzenie,	elastyczne	for-
my	zatrudnienia,	możliwość	ustalenia	czasu	pra-
cy	według	preferencji	i	dostępności,	duże	moż-
liwości	 rozwoju.	Gwarantujemy:	pracę	w	miłej	
i	przyjaznej	atmosferze.	Szczegółowe	warunki	
pracy	i	płacy	do	uzgodnienia.	Tel.	82	543	15	22,	
e‑mail:	sekretariat@spzozkrasnystaw.pl

•	 Samodzielny	Publiczny	Zespół	Opieki	Zdrowot-
nej	w	Krasnymstawie	przyjmie	lekarza	rezydenta	
do	Oddziału	Chorób	Wewnętrznych.	Oferujemy:	
atrakcyjne	wynagrodzenie,	elastyczne	formy	za-
trudnienia,	możliwość	ustalenia	czasu	pracy	we-
dług	preferencji	i	dostępności,	duże	możliwości	
rozwoju.	Gwarantujemy:	pracę	w	miłej	 i	przy-
jaznej	atmosferze.	Szczegółowe	warunki	pracy	
i	płacy	do	uzgodnienia.	Tel.	82	543	15	22,	e‑mail:	
sekretariat@spzozkrasnystaw.pl

•	 ARION	Szpitale	sp.	z	o.o.	zatrudni	 lekarzy	spe-
cjalistów	z	zakresu	chorób	wewnętrznych,	cho-
rób	zakaźnych	i	neurologii	do	pracy	w	oddzia-
łach	oraz	lekarzy	w	trakcie	robienia	specjalizacji	
na	dyżury	medyczne.	Miejsce	pracy	Biłgoraj.	Za-
interesowanych	prosimy	o	kontakt,	tel.	697	617	
661.	

•	 NZOZ	„ESKULAP”	 s.c.	w	Rejowcu	Fabrycznym,	
22‑170	Rejowiec	Fabryczny,	ul.	Chełmska	99,	pil-
nie	zatrudni	lekarza	do	pracy	w	POZ.	Tel.	(82)	566	
31	80	lub	786	917	995,	mail:	eskulap.rejowiec@
wp.pl

•	 Gabinety	medyczne	w	Puławach	zatrudnią	 le-
karza	dermatologa,	kosmetologa	lekarza	(rów-
nież	w	trakcie	specjalizacji)	chirurga	plastyczne-
go,	chirurga	(mała	chirurgia),	trichologa,	medy-
cyny	estetycznej	okulistę.	Forma	współpracy	do	
uzgodnienia.	Więcej	szczegółów	pod	numerem	
telefonu	693	106	359.

•	 Centrum	Medyczne	 Idealmed	nawiąże	współ-
pracę	z	lekarzem	dermatologiem	oraz	lekarzem	
wykonującym	zabiegi	medycyny	estetycznej.	
Tel.	604	485	601.

•	 NZOZ	„GŁUSK‑MED”	w	Lublinie	zatrudni	pedia-
trę	lub	lekarza	rodzinnego	przyjmującego	dzie-
ci.	Warunki	do	uzgodnienia.	Tel.	81	751	87	00.

•	 Centrum	Medyczne	Juranda	Janowski	i	Partnerzy	
Lekarze,	Lublin,	ul.	Juranda	9,	zatrudni	pilnie	LE-
KARZA	REUMATOLOGA	w	pełnym	wymiarze	go-
dzin.	Tel.	600	446	541.

•	 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.	

•	 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.	

•	 Przychodnia	Specjalistyczna	„CenterMed	Lublin”	
w	Lublinie,	ul.	Weteranów	46,	zatrudni	lekarzy:	
specjalistę	pulmonologii,	specjalistę	ortopedii,	
specjalistę	ginekologii.	Forma	zatrudnienia	do	
uzgodnienia.	Tel.	500	017	525	lub	508	240	193.

•	 NZOZ	Praktyka	Lekarza	Rodzinnego	w	Lisznie,	
gm.	Rejowiec	Fabryczny	w	powiecie	chełmskim	
zatrudni	lekarza	rodzinnego,	internistę	lub	leka-
rza	w	trakcie	specjalizacji	z	interny	lub	medycyny	
rodzinnej	na	część	etatu	lub	na	godziny.	Tel.	606	
333	071	lub	82	566	24	08.	

•	 Prezes	Zamojskiego	Szpitala	Niepublicznego	spół-
ka	z	o.o.	ogłasza	konkurs	na	stanowisko	ordyna-
tora	Oddziału	Hematologii.	Oferty	wraz	z	wyma-
ganymi	dokumentami	prosimy	składać	w	termi-
nie	do	dnia	30	listopada	2020	roku	na	adres:	Za-
mojski	Szpital	Niepubliczny	sp.	z	o.o.,	ul.	Peowia-
ków	1,	22‑400	Zamość	z	dopiskiem	„Konkurs	na	
stanowisko	ordynatora	oddziału	hematologii”.	
Szczegółowe	informacje	znajdują	się	na	stronie	
internetowej	szpitala	www.szpital.com.pl	w	za-
kładce	„konkursy”.	Możliwość	uzyskania	miesz-
kania	służbowego	w	atrakcyjnej	lokalizacji.

•	 Lekarz	po	stażu	podyplomowym	poszukuje	od	
listopada	pracy	w	POZ	w	Lublinie	oraz	okolicach	
Tel.	733	933	632

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

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

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

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

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

•	 Zatrudnię	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	ze	stomatologii	zachowawczej	w	przychodni	
w	Lublinie.	Praca	na	NFZ	i	prywatnie,	w	ofercie	
mieszkanie.	Tel.	667	777	633.

•	 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.

•	 Prywatny	gabinet	stomatologiczny	w	Białej	Pod-
laskiej	zatrudni	lekarza	STOMATOLOGA.	Oferuje-
my	atrakcyjne	warunki	pracy.	Tel.	504	858	533.

•	 Zatrudnię	lekarza	dentystę	do	pracy	w	Centrum	
Stomatologii	Rodzinnej	w	Łukowie	(woj.	lubel-
skie).	Wymagana	własna	działalność	gospodar-
cza.	CV	prosimy	wysyłać	na	adres	email	csr.lu-
kow@gmail.com

Drobne

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

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

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

•	 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	unit	stomatologiczny	Dentana	
2000	oraz	fotel	Beskid	(ciemnoniebieski).	Tel.	601	
276	063.	

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

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

•	 Sprzedam	 laser	 Smart	 Pro,	 firmy	 lasotronix	
z	2016	r.	Laser	posiada	kompletne	wyposażenie	
do	wszystkich	zabiegów	stomatologicznych	(chi-
rurgia,	mikrochirurgia,	endodoncja,	biostymula-
cja,	wybielanie)	oraz	nowy	światłowód,	a	także	
komfortowe,	jezdne	stanowisko	robocze.	Tel.	507	
085	914	lub	697	603	242.

•	 Sprzedam	działający	NZOZ	w	zakresie	POZ	z	ba-
zą	pacjentów	w	pełni	wyposażony	z	możliwością	
najmu	lokalu.	Tel.	502	365	615.

•	 Wynajmę	wolno	 stojący	budynek	po	gabine-
cie	 stomatologicznym	 (gabinet,	poczekalnia,	
WC)	w	Krasnymstawie	na	działalność	leczniczą.	
Od	ulicy	niezależne	dojście	 i	parking.	Tel.	602	
492	209.

•	 Sprzedam	aparat	USG	GE	voluson	730	pro.	Rok	
produkcji	2010.	Użytkowany	przez	jednego	leka-
rza	w	gabinecie,	trzy	sondy	convex,	endowagi-
nalna,	wolumetryczna.	Printer,	nagrywarka	DVD,	
zdjęcia.	Cena	30	000	zł.	Tel.	604	798	286.

	Szukam	kontaktu	z	lekarzem,	który	ogłosił	się	
w	ostatnim	numerze	Medicusa,	ale	błędnie	po-
dał	numer	telefonu.	Treść	ogłoszenia	„Lekarz	
rezydent	medycyny	rodzinnej	z	doświadcze-
niem	w	pracy	w	POZ	i	NPL	oferuje	zastępstwa	
w	placówkach	POZ	na	terenie	województwa	
lubelskiego.	Opieka	nad	dziećmi	i	dorosłymi,	
szczepienia,	uprawnienia	 lekarza	POZ”.	Zain-
teresowanego	lekarza	proszę	o	kontakt:	Cen-
trum	Medyczne	Primed,	ul.	Węglarza	16,	Lu-
blin,	tel.	503	765	041.
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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.

•	 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.

•	 SPRZEDAM	funkcjonujący	GABINET	STOMATO-
LOGICZNY	z	wyposażeniem	 i	kontraktem	NFZ	
w	atrakcyjnej	cenie.	Istnieje	również	możliwość	
prowadzenia	praktyki	prywatnej.	 Lokalizacja	
–	Ośrodek	Zdrowia	–	30	km	od	Biłgoraja.	Tel.	572	
204	570.

•	 Sprzedam	unit	stomatologiczny	Dentana	Exima	
z	gwarancją	fabryczną.	Cena	15	200,00.	Tel.	504	
081	928.

•	 Do	sprzedania	następujące	rzeczy:	stary	meta-
lowy	sterylizator	medyczny	„Puszka	Szimelbu-
sza”	PRL	duża	–	99,99	zł,	kleszcze	stomatologicz-
ne	CHIFA	8576	(KE‑086‑001‑PB)	do	trzonowców	
–	100	zł;	małe	kleszcze	ekstrakcyjne	z	profilowa-
nym	uchwytem	KOHLER	2150	49	HP	–	350	zł,	eks-
traktor	stomatologiczny	do	korzeni	z	ząbkowa-
niem	firmy	KOHLER	4932	–	100	zł,	kleszcze	stoma-
tologiczne	odgięte	do	trzonowców	2500/350	fir-
my	MEDESY	–	250	zł;	krzesło	(taboret)	stomatolo-
giczne	na	kółkach	z	podparciem	–	150	zł;	asystor	
stomatologiczny	–	300	zł.	Telefon	604	088	145.

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.	

Szanowni Państwo, Drodzy Lekarze Seniorzy
ZAPRASZAMY NA UROCZYSTE XX JUBILEUSZOWE	spotkanie Lekarzy Se-

niorów	z	terenu	Lubelskiej	Izby	Lekarskiej	Delegatury w Białej Podlaskiej,	któ-
re	odbędzie	się	6 stycznia 2021 r. w CARDINAL PALACE	w	Klimkach	k.	Łukowa	
o	godz.13.00.

Prosimy	Państwa	o	potwierdzenie udziału do dnia 10 listopada 2020 r.	w	De-
legaturze	LIL	w	Białej	Podlaskiej,	ul.	Warszawska	14,	tel.	83	344	28	87.

Przejazd do Łukowa odbędzie się autokarem.
Miejsca zbiórek: 

•	 Biała Podlaska,	godz.	10.30,	ul.	Warszawska	14,	parking	przychodni
•	 Międzyrzec Podlaski,	godz.	11.00,	ul.	Warszawska,	parking	„Stokrotki”
•	 Radzyń Podlaski,	godz.	11.30,	ul.	Wisznicka,	parking	szpitala	–	dojazd	Lekarzy	

Seniorów	z	Parczewa
•	 Łuków,	godz.	12.30,	ul.	dr.	A.	Rogalińskiego	3	przed	szpitalem	i	przejazd	wszyst-

kich	uczestników	na	spotkanie.
UWAGA!	Szanowni	Państwo	w	przypadku	przedłużającej	się	pandemii,	spotka-

nie	odbędzie	się	w	tym	samym	miejscu	lecz	przełożone	będzie	na	miesiąc	MAJ	
2021	roku.

Życzymy	Państwu	dużo	zdrowia	i	czekamy	na	Państwa	zgłoszenia.
Lek. Zbigniew Pasik i lek. Jan F. Hałabuda

Delegatura Biała Podlaska. ZAPROSZENIE
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Biuro LIL

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

Redakcja:  
Anna Augustowska (redaktor naczelna), Iwona Burdzanowska 

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

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

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

• 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: wtorek 7.30‑12,  
środa 7.30‑16.30, czwartek 7.30‑14,  
poniedziałek i 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



NASZ SALON POZOSTAJE OTWARTY, A DODATKOWO JESTEŚMY DOSTĘPNI RÓWNIEŻ NA:

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

TECHNOTOP SP. Z O.O.
KONOPNICA 164A, 21-030 MOTYCZ
TEL. 81 748 87 14
E-MAIL: SALON@TECHNOTOP.SUBARU.PL
HTTPS://TECHNOTOP.SUBARU.PL
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