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Na okładce zdjęcie z II Kliniki Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii SPSK1 w Lublinie

Do ostatniej chwili czekałem z tym 
tekstem, aby ustosunkować się do nowej 
– uchwalanej w nocy z 27 na 28 października 
– ustawy tzw. Covidowej. Sejm jak zwykle 
rozpoczął obrady o godz. 22 i skończył póź‑
no w nocy. Do południa następnego dnia nikt 
nie raczył opublikować sprawozdania z gło‑
sowania. Wiem na pewno, że prawie wszyst‑
kie poprawki Senatu zostały odrzucone. Zo‑
stały dwie, w tym jedna istotna, mówiąca 
o podwyżce wynagrodzenia o 100% dla le‑
karzy, pracujących przy Covidzie w innych 
oddziałach i szpitalach niż jednoimienne. 
Poprawki, które wnieśli senatorowie, były przygotowane pod kierow‑
nictwem Izb Lekarskich i na bieżąco przekazywane w trakcie procedo‑
wania. Tzw. klauzula Dobrego Samarytanina, a więc zwolnienie z nie‑
umyślnych błędów w postępowaniu w ramach walki z pandemią, nadal 
pozostała do uznania prokuratury i sądu. Owe 200% wynagrodzenia nie 
wiadomo do jakiej podstawy się odnosi. Nie ma żadnej mowy o ubezpie‑
czeniu od konsekwencji zakażenia i choroby w trakcie wykonywanych 
czynności, ani o zabezpieczeniu rodziny w najgorszym ze scenariuszy. 
Itd., itp. Mnóstwo niedomówień i luk prawnych. Ale i tego było za wie‑
le. W dniu uchwalenia, czyli 28 października około godziny 17.00, do‑
tarła do mnie informacja, że grupa posłów PiS przygotowuje noweliza‑
cję dopiero co uchwalonej ustawy, jeszcze nieopublikowanej, rugując 
z niej zapis o wynagrodzeniu dla innych walczących z pandemią. 

W tym wszystkim pocieszający jest fakt, że wojewoda lubelski twar‑
do stąpa po ziemi, zna realia i chce ściśle współpracować z samorządami 
medycznymi. Zadeklarował, że nie będzie branki. Nikt nie będzie dobi‑
jał się o 6 rano z wezwaniem w ręku. Urzędnicy będą kontaktowali się 
z konkretnymi lekarzami, informując ich o możliwości oddelegowania 
do pracy przy zwalczaniu epidemii. Jak wiemy, powstaje szpital tymcza‑
sowy, organizowany w halach Targów Lubelskich, na ok. 350 łóżek. 

Wojewoda wystąpił z prośbą o zgłaszanie się lekarzy chętnych do 
pracy w tej nowo tworzonej jednostce. Opublikowaliśmy jego prośbę 
na naszej stronie internetowej. Wiem, że są chętni, ponieważ były już 
telefony od Kolegów w tej sprawie. Jeżeli możemy i spełniamy warun‑
ki – pomóżmy. Chcemy to robić nie dla wojewody tylko dla chorych, 
a być może i naszych bliskich. Epidemia zatoczyła szeroki krąg powo‑
dując, że już dziś, w ostatnie dni października, prawie nie ma łóżek dla 
zainfekowanych pacjentów, zajmowane są kolejne oddziały, odbierając 
innym możliwość leczenia. 

Były również pytania, gdzie można składać deklaracje o wykluczeniu 
z powołania. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kolegów, na stronie 
naszej Izby pojawi się stosowny formularz, jednak musimy poczekać do 
oficjalnego opublikowania ustawy, aby uwzględnić aktualnie obowią‑
zujące warunki zwalniające z powołania. To kwestia 2‑3 dni, czyli opu‑
blikujemy go na początku listopada. Chociaż wojewoda ze swojej stro‑
ny trzyma się pierwotnych zapisów ustawy i miejmy nadzieję, że kon‑
sekwentnie. Są dla nas korzystniejsze. My jednak nie mamy takiej wła‑
dzy i musimy respektować zapisy ustawowe. 

Leszek	Buk		
prezes	LIL

Jak co roku z okazji 1 listopada lekarze Lubelskiej Izby 
Lekarskiej zapalili znicze na grobach swoich zmarłych 
Kolegów. W imieniu ORL Dariusz Samborski złożył 
kwiaty na grobach Prezesów LIL, którzy są pochowa‑
ni na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.

Lekarze pamiętają
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Obrady Okręgowej Rady Lekarskiej, 
które odbyły się 16.10.2020 r. prowadził 
prezes Lubelskiej Izby Lekarskiej Leszek 
Buk. Było to wyjazdowe posiedzenie rady 
lekarskiej i odbyło się w Kazimierzu Dol‑
nym, w hotelu „Dwa Księżyce”.

Informacje z działalności delegatur 
przekazali przewodniczący, ich zastępcy 
lub przesłano je e‑mailami. 

Delegatura Biała Podlaska 

Praca w Delegaturze LIL w Białej Pod‑
laskiej przebiega w dalszym ciągu w re‑
żimie sanitarnym. Praca biura realizowa‑
na jest w godzinach wyznaczonych. Praca 

Z obrad ORL – październik 2020

udział w otwarciu budynku Uniwersytec‑
kiego Centrum Stomatologii.

Informacje o działalności komisji pro‑
blemowych ORL przedstawili ich prze‑
wodniczący.

Komisja Kultury

Z powodu pandemii odwołano do koń‑
ca 2020 r. wszystkie imprezy kultural‑
ne. Trwają prace remontowo‑budowla‑
ne w Klubie Lekarza. W przyszłości bę‑
dą możliwe transmisje imprez kultural‑
nych na żywo.

Komisja Socjalno‑Bytowa

Działa sprawnie, wszystkie podania 
były rozpatrywane na bieżąco. W okresie 
od 1 stycznia 2020 r. wypłacono 32 od‑
prawy pośmiertne. W tym samym okre‑
sie wypłacono 138 zasiłków z okazji uro‑
dzenia się dziecka w rodzinie lekarskiej. 
Komisja będzie postulowała o zwiększe‑
nie do wysokości 2 milionów zł funduszy 
przewidzianych na przyznawanie środ‑
ków na fundusz pożyczkowy i pomoco‑
wy. Obecnie czas oczekiwania na pożycz‑
kę wynosi 3 miesiące.

Komisja  
Wykonywania Zawodu

Prace bieżące komisji skoncentrowane 
były na realizowaniu zadań ustawowych, 
związanych z przyznawaniem Prawa wy‑
konywania zawodu dla lekarzy i lekarzy 
dentystów. Przygotowano trzy zaświad‑
czenia uprawniające do pracy w kra‑
jach Unii Europejskiej. W siedzibie LIL 
w dniach 17‑24 września 2020 r. wyda‑
wano Prawo wykonywania zawodu dla le‑
karzy stażystów. Cała akcja została zre‑
alizowana bardzo sprawnie. 

Delegatura Chełm

Przewodniczący delegatury uczest‑
niczył w posiedzeniu Rady Społecznej 
SP Wojewódzkiego Szpitala w Chełmie. 
Z powodu przypadków Covid‑19 nie dzia‑
łają Oddziały Kardiologii i Interny. Na‑
pływają niepokojące sygnały o braku le‑
karzy. W ramach akcji „Mieszkanie dla 
lekarza” – jesteśmy na etapie rozmów 
związanych z wynajęciem 5‑pokojowego 
domu. Zamówiliśmy znicze oraz tablicz‑
ki z napisem „Pamiętamy o Tobie, Kole‑
żanki i Koledzy Lekarze”.

Delegatura Zamość

Lekarze pracują w warunkach 
narastającej pandemii. W paździer‑
niku liczba zakażeń koronawiru‑
sem SARS‑CoV‑2 rośnie lawinowo. 
Ogniska COVID‑19 pojawiają się 
m.in. w szpitalach na terenie Zamo‑
ścia i Biłgoraja. Szpitale w Toma‑
szowie Lubelskim i Biłgoraju mają 
wstrzymać planowe przyjęcia nie‑
zabiegowe celem zwiększenia licz‑
by miejsc dla zakażonych. Karna‑
wałowy Bal Lekarza nie odbędzie 
się w zaplanowanym terminie, o no‑
wym poinformujemy. Życzymy Ko‑
leżankom i Kolegom dużo zdrowia 
i bezpiecznej pracy. 

Delegatura Lublin
Prezydium zatwierdziło podjęte uchwa‑

ły komisji problemowych. Wydano Prawa 
wykonywania zawodu lekarzom i leka‑
rzom dentystom, tegorocznym absolwen‑
tom. Wojewoda lubelski zaprosił prezesa 
ORL do współpracy w ramach funkcjono‑
wania Wojewódzkiego Zespołu Zarządza‑
nia Kryzysowego jako eksperta w spra‑
wach opieki medycznej. Prezes ORL brał 

statutowa prowadzona jest w pełnym za‑
kresie. Msza święta wypominkowa za 
zmarłych lekarzy, która planowana była na 
dzień 21 listopada 2020 r. została odwo‑
łana z powodu pandemii. Z tego samego 
powodu nie jest pewne spotkanie lekarzy 
seniorów w dniu 6 stycznia 2021 r. w Łu‑
kowie i zostanie prawdopodobnie przeło‑
żone na dzień 3 maja 2021 r.
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Komisja Kształcenia 
Medycznego

Prowadzone są kursy dla lekarzy staży‑
stów z zakresu prawa medycznego, bio‑
etyki i orzecznictwa. Zajęcia i zaliczenia 
prowadzone są on‑line. Dla lekarzy spe‑
cjalizujących się prowadzone są kursy 
z prawa medycznego i zdrowia publicz‑
nego. Kursy z ratownictwa medycznego 
prowadzone są wspólnie z Pogotowiem 
Ratunkowym z zachowaniem środków 
sanitarno‑higienicznych.

Komisja ds. Konkursów

Prace komisji prowadzone były na bie‑
żąco. Mimo panującej pandemii dyrek‑
torzy szpitali kierowali wnioski o dele‑
gowanie przedstawicieli ORL do komi‑
sji konkursowych. Przeprowadzono kon‑
kursy na stanowiska zastępcy dyrektora 
Szpitala Powiatowego w Krasnymsta‑
wie oraz zastępcy dyrektora Szpitala Po‑
wiatowego w Kraśniku. Wybrano naczel‑
ną pielęgniarkę Szpitala Powiatowego 
w Lubartowie. Co cieszy, organizowane 

są konkursy na stanowiska ordynatorów 
m.in. w Oddziale Chirurgii Szpitala Woj‑
skowego w Lublinie oraz w Oddziale 
Chorób Wewnętrznych Szpitala Powia‑
towego w Świdniku. Najwięcej konkur‑
sów jest na stanowiska pielęgniarek od‑
działowych i do tych konkursów delegu‑
jemy swoich przedstawicieli.

Dyrektor Biura LIL przedstawił ob‑
szerną informację, popartą zdjęciami, 
z zakresu prac remontowo‑budowlanych 
w pomieszczeniach naszej Izby. 

Okręgowa Rada Lekarska podjęła 
uchwałę odnośnie terminów posiedzeń 
ORL w II połowie 2020 r. Posiedzenia 
odbędą się on‑line w terminach 4 listo‑
pada oraz 9 grudnia 2020 r. Obecnie obo‑
wiązujące przepisy prawne nie pozwala‑
ją na przeprowadzanie posiedzeń na ży‑
wo, jeżeli liczba członków przekracza 
10 osób.

Jerzy	Jakubowicz

Od kilku tygodni w Lublinie 
działa delegatura Krajowej Izby Fi‑
zjoterapeutów, która skupia ponad 
3,5 tysiąca specjalistów. W czasie 
uroczystego otwarcia biura, które 
mieści się przy Al. Racławickich 8, 
podkreślano rolę, jaką w procesie 
leczenia, a także zapobiegania cho‑
robom, pełnią fizjoterapeuci.

– Tylko w szpitalu dziecięcym 
rocznie wykonujemy ok. 140 ty‑
sięcy zabiegów z fizjoterapii – mó‑
wił Jarosław Napiórkowski, koor‑
dynator lubelskiego oddziału Kra‑
jowej Izby Fizjoterapeutów. 

aa

Stażyści w drodze do zawodu
Blisko 300 młodych lekarzy i lekarzy dentystów, którzy zakończyli właśnie od‑

bywanie rocznego stażu podyplomowego, zgłasza się do Lubelskiej Izby Lekar‑
skiej składając wnioski o przyznanie prawa wykonywania zawodu. 

Już w listopadzie będą mogli ten dokument odebrać. 
aa

Fizjoterapeuci się wprowadzili



MEDICUS 11/20204

•	Panie Profesorze, jest Pan autorem 
innowacyjnego projektu wykorzystania 
kladrybiny w leczeniu miastenii gravis, 
który znalazł uznanie w Agencji Badań 
Medycznych, a przecież kladrybina to lek 
znany i stosowany od 30 lat?

– To prawda, kladrybinę, która po‑
wstała w USA, od lat stosuje się w lecze‑
niu niektórych postaci białaczek, a tak‑
że w leczeniu stwardnienia rozsianego 
– i obecnie ten lek jest zarejestrowany 
w tym wskazaniu. Lek miał burzliwą hi‑
storię i z powodu różnych perypetii ni‑
gdy nie został opatentowany. Co intere‑
sujące, w historii tej bardzo ciekawej mo‑
lekuły jest wątek polski. Otóż prof. Zyg‑
munt Kazimierczuk uczestniczył w two‑
rzeniu technologii syntezy tej substancji, 
a prof. Paweł Grieb sprowadził kladry‑
binę do naszego kraju. Przed laty uda‑
ło mu się zainteresować prof. Zbignie‑
wa Stelmasiaka oraz dwóch innych neu‑
rologów do zastosowania kladrybiny po‑
dawanej w formie iniekcyjnej w terapii 
SM. Równoległe i niezależne próby kli‑
niczne w tym wskazaniu trwały również 
w USA. Były to pionierskie projekty, któ‑
re utorowały drogę do szerokiego zasto‑
sowania substancji. Po latach wynikami 
tych badań zainteresowała się duża mię‑
dzynarodowa firma farmaceutyczna, któ‑
ra wprowadziła na rynek formę doustną 
kladrybiny i dokonała rejestracji. Obec‑
nie lek jest dostępny w Polsce w ramach 
programu finansowanego przez NFZ. Nie 
wiem dlaczego, ale przez lata nikt nie za‑
interesował się użyciem kladrybiny do le‑
czenia innych schorzeń.

•	Aż zrobił to Pan!
– Tak się złożyło, że jednemu z mo‑

ich pacjentów, który cierpiał na ciężką 
postać miastenii, ale z różnych wzglę‑
dów nie mógł brać sterydów i innych do‑
stępnych substancji, które zwykle stosu‑
je się w takiej sytuacji, zdecydowałem 
się podać kladrybinę. Nastąpiła popra‑
wa, a nawet remisja, bo objawy na długi 
czas ustąpiły. To stało się początkiem na‑
szych badań nad takim zastosowaniem tej 
substancji. Duży wkład ma zespół naszej 
kliniki, a w szczególności dr n. med. Se‑
bastian Szklener oraz dr n. med. Dariusz 
Baranowski. W efekcie, po kilku latach 
badań nad grupą pacjentów z miastenią 
gravis, którym podawaliśmy kladrybinę 

Miliony, aby pokonać miastenię gravis
z prof. Konradem Rejdakiem,  

kierownikiem Katedry i Kliniki Neurologii  
Szpitala Klinicznego nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
i prezesem elektem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego,  

rozmawia Anna Augustowska

otrzymaliśmy bardzo interesujące, wręcz 
sensacyjne wyniki, dające mocne pod‑
stawy do przygotowania projektu na te‑
mat użycia kladrybiny w leczeniu mia‑
stenii. Poparła nas Agencja Badań Me‑
dycznych i otrzymaliśmy grant w wyso‑
kości 26 mln zł na realizację badania kli‑
nicznego.

•	Zapowiada się prze-
łom na skalę światową?

– Wstępne wyniki są 
bardzo zachęcające i dają 
nadzieję wielu pacjentom 
na uzyskanie długotrwałej 
remisji objawów. Oczywi‑
ście konieczne są dalsze 
badania z oceną jak długo 
może trwać taka remisja 
oraz konieczne jest dosto‑
sowanie optymalnej daw‑
ki. Po publikacji w „Eu‑
ropean Journal of Neuro‑
logy” zainteresowały się 
naszym pomysłem naj‑
większe ośrodki naukowe 
na świecie. Ukazała się 
publikacja w piśmie „Na‑
ture Reviews in Neurolo‑
gy”, w której podkreślono, 
że oto jest szansa na sku‑
teczną pomoc dla tej grupy 
chorych. To ważne, bo jak 
dotąd dostępne metody te‑
rapeutyczne są dość ograniczone. Mamy 
leki likwidujące objawy, sterydy oraz le‑
ki immunosupresyjne, które często nie 
mają udowodnionej skuteczności hamo‑
wania układu immunologicznego na po‑
ziomie klasy A, ale też wywołują poważ‑
ne skutki uboczne m.in. mogą nasilać cu‑
krzycę, osteoporozę, osłabiać odporność. 
I nie likwidują tej choroby. Miastenia jest 
ciężkim, przewlekłym schorzeniem ukła‑
du nerwowego, mającym podłoże autoim‑
munologiczne podobnie jak stwardnienie 
rozsiane. Różnica polega na tym, że nie 
jest chorobą ośrodkowego układu nerwo‑
wego, ale obwodowego. Dotyka zwykle 
osób w drugiej i trzeciej dekadzie życia 
oraz osób w wieku 60‑70 lat. Początko‑
we objawy to słabnięcie siły mięśni, po‑
dwójne widzenie, zaburzenia mowy, osła‑
bienie gryzienia, trudności w połykaniu, 
opadanie powiek i żuchwy. Później mo‑
że dojść do uogólnienia choroby, gdzie 

atakowane są inne grupy mięśni. W naj‑
cięższej postaci dochodzi do opadania 
głowy, braku sił w kończynach, wresz‑
cie zaburzeń w oddychaniu. Najbardziej 
niebezpieczne jest zajęcie mięśni odde‑
chowych. Dochodzi wówczas do prze‑
łomów miastenicznych, co może dopro‑
wadzić do śmierci. W Polsce na miaste‑
nię choruje ponad 10 tys. osób; w naszym 
województwie około 1 tysiąca.

•	Co jest najtrudniejsze w diagnosty-
ce miastenii?

– To choroba, która może mieć mylą‑
ce objawy – często przypominają np. SM, 

guza pnia mózgu, udar czy choroby za‑
palne CUN. Jednym z badań, które nale‑
ży wykonać jest elektromiografia z pró‑
bą miasteniczną. Wykonuje się też bada‑
nie laboratoryjne na obecność przeciw‑
ciał przeciwko receptorom acetylocholi‑
ny (anty‑AChR) i /lub mięśnio‑swoistej 
kinazy tyrozynowej (anty‑MuSK). Oko‑
ło 90 proc. to przypadki seropozytywne, 
ale jest mała podgrupa pacjentów, u któ‑
rych nie udaje się wykryć patogennych 
przeciwciał. Należy pamiętać, że różne 
czynniki mogą zaburzać transmisje ner‑
wowo‑mięśniowe i wywoływać zespoły 
miasteniczne.

•	A	 jak dotychczas wygląda lecze-
nie?

– Leczenie zwykle zaczynamy od te‑
rapii objawowej, która ma na celu zwięk‑
szenie stężenia acetylocholiny w synapsie 
i przez to zwiększenie siły mięśni. Drugim 
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Miliony, aby pokonać miastenię gravis
równoległym postępowaniem jest dzia‑
łanie immunosupresyjne, czyli osłabia‑
nie układu immunologicznego, aby nie 
atakował własnych struktur. Wśród róż‑
nych opcji terapeutycznych w pierwszej 
linii stosuje się sterydy. Niestety, takie le‑
czenie musi być prowadzone przewlekle, 
stąd liczne działania niepożądane. Można 
wykorzystywać też takie leki jak azatio‑
pryna, metotreksat, mykofenolan mofety‑
lu lub endoksan, które, niestety, również 
mają poważne objawy uboczne. W prze‑
łomach immunologicznych stosujemy 
terapię oczyszczania krwi z przeciwciał, 
czyli plazmaferezę, albo podajemy immu‑
noglobuliny. Są to metody doraźne, ratun‑
kowe, które mogą wyprowadzić z przeło‑
mu miastenicznego, natomiast nie nada‑
ją się do długofalowej, przewlekłej tera‑
pii. Dlatego konieczne było poszukiwa‑
nie nowych leków.

•	W	Klinice Neurologii, którą Pan kie-
ruje, rozpoczęły się już badania klinicz-
ne z zastosowaniem kladrybiny. Ilu pa-
cjentów weźmie w nich udział?

– Rozpoczęliśmy już badania klinicz‑
ne z wykorzystaniem innowacyjnej me‑
tody terapii u pacjentów z miastenią gra‑
vis. Weźmie w nich udział 200 pacjen‑
tów z całego kraju. Będziemy podawać 
im kladrybinę, której mechanizm działa‑
nia polega na selektywnym uszkadzaniu 
nieprawidłowych limfocytów T i B, któ‑
re po takim cyklu terapii odradzają się 
w prawidłowej formie – to nazywane jest 
rekonstrukcją immunologiczną. Co waż‑
ne, taka kuracja trwa krótko dając na dłu‑
go efekt kliniczny.

Pacjenci, którzy chcieliby uczestni‑
czyć w naszych badaniach, mogą zgła‑
szać swój akces do naszej kliniki – najle‑
piej, aby przesyłali skany swoich badań, 
diagnozę itd. Nie ma tu jakichś istotnych 
ograniczeń z wyjątkiem ciężkich chorób 
współistniejących, ale też nie obowiązu‑
je rejonizacja. W realizację projektu za‑
angażowane są inne ośrodki neurologicz‑
ne w kraju poprzez udział w badaniu kli‑
nicznym. Do wybranych osób odezwie‑
my się zapraszając do Lublina lub skie‑
rujemy do naszych partnerów. To Insty‑
tut Neurologii i Psychiatrii w Warsza‑
wie, Szpital Uniwersytecki UJ w Krako‑
wie, Szpital Uniwersytecki ŚUM w Za‑
brzu i inne. 

Całe przedsięwzięcie nie byłoby moż‑
liwe bez wielkiego wsparcia ze stro‑
ny władz naszej uczelni oraz dyrek‑
cji SPSK nr 4. Ważny wkład mają ze‑
społy Centrum Innowacyjnych Terapii 
SPSK 4 oraz Centrum Wsparcia Nauki 
i Rozwoju UML – za co składam wszyst‑
kim gorące podziękowania.

Pół wieku temu zostali lekarzami
Mimo pandemii, w sobotę 10 paź‑

dziernika w Collegium Novum odbyła 
się uroczystość wręczenia Złotych Dy‑
plomów Lekarza i Honorowych Dy‑
plomów Lubelskiej Izby Lekarskiej 

z zachowaniem dystansu – każdy sie‑
dział przy osobnym stoliku – lekarze 
uczestniczyli w tym nietypowym zjeź‑
dzie.

Dyplomy odbierali z rąk rektora Uni‑
wersytetu Medycznego prof.	Wojcie‑
cha	Załuski i wiceprezesa ORL Grze‑
gorza	Pietrasa. Spotkanie rozpoczę‑
ło się wspólnym odśpiewaniem Gau‑
deamus Igitur.

– Kiedy zaczynaliśmy studia, na na‑
szym roku było około 200 osób. Byli‑
śmy bardzo zżyci ze sobą. Od kilkunastu 
lat spotykamy się na dorocznych zjaz‑
dach, tym bardziej żałujemy, że na tak 
ważne jubileuszowe spotkanie i rozda‑
nie dyplomów z powodu pandemii wielu 
z nas nie mogło przybyć – mówiły dziel‑
ne organizatorki spotkania lekarki Lilia‑
na	Szymańska‑Mazur i Jolanta	Żu‑
ber‑Wieczorkiewicz. – Nieprawdopo‑
dobnie szybko minęło tych 50 lat. 
Irosław	Szymański napisał dla swoich 

Kolegów z roku wiersz z okazji 50‑lecia 
ukończenia studiów – można go przeczy‑
tać na https://medicus.lublin.pl/2020/10/
pol‑wieku‑temu‑zostali‑lekarzami/

Anna	Augustowska

absolwentom Wydziału Lekarskiego 
Akademii Medycznej w Lublinie, któ‑
rzy ukończyli studia 50 lat temu (rocz‑
nik 1970).

Kiedy uroczyste spotkanie było pla‑
nowane, nikt nie przewidział pande‑
mii, dlatego na samą ceremonię przyby‑
ła tylko część absolwentów sprzed pół 
wieku. W maseczkach i rękawiczkach, 
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Nowy rok – studenci przybyli
Uroczysta, ale z powodu pandemii inna niż poprzednie, 

inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Medycz‑
nym w Lublinie odbyła się 1 października 2020 roku w Col‑
legium Maius.

Uroczystość rozpoczął rektor prof.	Wojciech	Załuska, 
który podkreślił, że obecnie w dobie pandemii najważniej‑
szym zadaniem uczelni jest zapewnienie stabilizacji i bez‑
pieczeństwa zdrowotnego studentów, pacjentów oraz kadry 
akademickiej. Mimo reżimu sanitarnego odbyła się imma‑
trykulacja sześciu studentów pierwszego roku, którzy przy‑
stąpili do tej ceremonii w imieniu swoich kolegów i kole‑

żanek.
Wręczono też nagrody i odzna‑

czenia naukowcom Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie. Statuet‑
kę „Sowy” – doroczne wyróżnie‑
nie dla „Lidera Cytowań”, w tym 
roku otrzymał (za największą licz‑
bę cytowań) prof.	 Jan	Kotarski, 
a medal okolicznościowy Amicus 
Almae Matris wręczono senatoro‑
wi dr.	n.	med.	Grzegorzowi	Cze‑
lejowi.

Wykład inauguracyjny pt. „CO‑
VID‑19 – jak choroby zakaźne 

są w stanie zmienić rzeczywistość i co dalej?” wygłosił 
prof.	Krzysztof	Tomasiewicz, kierownik Katedry i Klini‑
ki Chorób Zakaźnych. 

Inauguracja była transmitowana w czasie rzeczywistym 
w trybie on‑line.  aa

Szpital tymczasowy w parku
W siedzibie hal targowych w Parku Ludowym powstanie 

szpital tymczasowy. Na 10 tys. mkw. będzie przygotowanych 
450 łóżek dla pacjentów z Covid‑19. Taką informację przeka‑
zał w środę, 21 października, podczas wideokonferencji Lech 
Sprawka, wojewoda lubelski.

Szpital urządzany w tym miejscu wymaga przystosowania 
obiektu – przede wszystkim doprowadzenia instalacji tlenowej, 
co wg wojewody może zająć ok. 3 tygodni.

– Chcemy, aby tlen był doprowadzony do każdego łóżka. 
W szpitalu obok 350 łóżek zakaźnych będzie też 100 łóżek in‑
tensywnej terapii – informował Lech	Sprawka dodając, że naj‑
większym wyzwaniem będzie teraz pozyskanie personelu do 
pracy w tym miejscu. 

Jest już powołanych trzech pełnomocników do przygoto‑
wania szpitala: za infrastrukturę będzie odpowiadać Magdale‑
na	Czarkowska, zastępca dyrektora ds. medycznych Instytu‑
tu Medycyny Wsi w Lublinie; za przygotowanie oddziału za‑
kaźnego będzie odpowiadała dr	n.	med.	Grażyna	Semczuk, 
wojewódzki konsultant ds. chorób zakaźnych, a za oddział in‑
tensywnej terapii – anestezjolog dr	n.	med.	Krzysztof	Powa‑
ła	Niedźwiecki. Tymczasowy szpital będzie filią Szpitala Kli‑
nicznego nr 1 w Lublinie.

Wojewoda w czasie telekonferencji podkreślał rolę samorzą‑
dów skupiających zawody medyczne w pozyskiwaniu pracow‑
ników gotowych podjąć się pracy w tworzonym szpitalu.

– Będę się zwracał do lekarzy z całego regionu; do rezyden‑
tów i stażystów, a także do studentów ostatnich lat medycy‑
ny i pielęgniarstwa. Liczymy na pomoc służb mundurowych. 
Apeluję o zgłaszanie chęci podejmowania tego wyzwania – nie 
zamierzam nikogo powoływać do pracy bez zgody tej osoby 
– podkreślał wojewoda. aa

Izolatoria działają
Na terenie województwa lubelskiego funkcjonuje 5 izolatoriów. 

Zostały one zorganizowane w następujących obiektach:
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 Lubelskim;
4. Budynek Włodawskiego Zakładu Usług Remontowych i Budow‑

lanych „WZURiB”, Okuninka VIII13;
5. Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowot‑

nej w Łukowie, ul. dr. Andrzeja Rogalińskiego 3 w Łukowie.
Treść zarządzenia dotyczącego izolatoriów można znaleźć 

na stronie internetowej LUW w Lublinie – bit.ly/3oa2Oee
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•	W dniach 1‑3 października br. w Lu-
blinie w Centrum Symulacji Medycz-
nej Uniwersytetu Medycznego odbył się 
VI Kongres Polskiego Towarzystwa Gi-
nekologii Onkologicznej. Lublin nie 
pierwszy raz był gospodarzem takiego 
wydarzenia? 

– To prawda i dobrze się zapisał w pa‑
mięci lekarzy, bo podczas zeszłorocznego 
zjazdu w Krakowie, jednogłośnie wybra‑
no znowu Lublin jako miejsce kolejnego 
spotkania. Chciałabym przypomnieć, że 
funkcję prezesa naszego towarzystwa od 
3 lat pełni prof.	Jan	Kotarski,	kierownik 
I Katedry i Kliniki Ginekologii Onkolo‑
gicznej i Ginekologii UM w Lublinie. 

Ze względu na pandemię SARS
‑COV‑2 kongres przebiegał w formie 
hybrydowej. Uczestnicy mieli możliwość 
słuchania wykładów w formie on‑line, 
zwłaszcza wykładów gości zagranicz‑
nych. Większość wykładowców z Pol‑
ski swoje wystąpienia prezentowała bez‑
pośrednio w Centrum Symulacji Me‑
dycznej.

•	Kto uczestniczył w kongresie?
– Nie tylko ginekolodzy onkolodzy, 

ale również ginekolodzy położnicy, on‑
kolodzy kliniczni, radioterapeuci, histo‑
patolodzy, radiolodzy, a także pielęgniar‑
ki i studenci medycyny. Ginekologia on‑
kologiczna jest dziedziną rozwijającą się 
niezwykle dynamicznie, dlatego program 

kongresu opracowany został pod kątem 
nowych obowiązujących standardów po‑
stępowania u chorych z nowotworami	na‑
rządu płciowego. Podczas obrad przedsta‑
wiono wyniki najnowszych technik dia‑
gnostycznych, operacyjnych i terapeu‑
tycznych. Szczególnym zainteresowa‑
niem cieszyły się doniesienia z najważ‑
niejszych kongresów światowych ASCO 
(American Society of Clinical Oncolo‑
gy), ESMO (European Society for Medi‑
cal Oncology), ESGO (European Socie‑
ty of Gyneacological Oncology) i IGCS 
(International Gyneacological Cancer 
Society).

Spotkanie trwało trzy dni i wzięło 
w nim udział 412 osób. Odbyło się 16 se‑
sji tematycznych, wygłoszono 69 wykła‑
dów. Po raz pierwszy odbyły się warszta‑
ty dla pielęgniarek pt. „Rola pielęgniarki 
w optymalizacji leczenia raka jajnika”. Na 
konferencji prasowej odbyło się spotkanie 
z pacjentkami ze Stowarzyszenia Niebie‑
ski Motyl, Polskiego Ruchu Społecznego 
Amazonek oraz kobietami, które leczone 
były z powodu raka jajnika.

Poruszano w dyskusji problemy funk‑
cjonowania kobiet po leczeniu onkolo‑
gicznym, ich roli w życiu rodzinnym 
i społecznym. Eksperci „Koalicji dla Ży‑
cia Osób z Mutacją w Genach BRCA” 
podnosili w dyskusji problem dostępu do 
badań profilaktycznych i znaczeniu badań 
genetycznych u chorych na raka jajnika.

Niezwykle interesująca była sesja 
otwarcia kongresu, którą przygotowali 
prezydenci towarzystw światowych i eu‑
ropejskich: ESGO	prof.	Philipe	Morice	
oraz	IGCS	prof.	Roberto	Angioli.

Prof. Morice przedstawił najnowsze 
dane epidemiologiczne i kliniczne do‑
tyczące diagnostyki i leczenia chorób 

Kongres – w dobie pandemii
Lublin. VI Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

z prof. Wiesławą Bednarek  
z I Katedry i Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii  

 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,  
konsultant wojewódzką ds. ginekologii onkologicznej,  

rozmawia Anna Augustowska

nowotworowych w dobie panującej pan‑
demii, natomiast prof. Angioli omówił 
współpracę towarzystw oraz przedstawił 
program WHO na temat eliminacji za‑
chorowań na raka szyjki macicy oparty 
na profilaktyce pierwotnej (szczepienia 
anty HPV) oraz profilaktyce wtórnej. 

•	Czy w związku z panującą pan-
demią w Polsce opracowane są jakieś 
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szczególne zalecenia dotyczące leczenia 
pacjentów onkologicznych?

– Polskie Towarzystwo Ginekologii 
Onkologicznej opracowało własne zale‑
cenia, jak postępować z chorymi na no‑
wotwory żeńskich narządów płciowych 
w czasie pandemii SARS‑COV‑2. Opra‑
cowane zalecenia powinny zweryfiko‑
wać dotychczasowe obowiązujące stan‑
dardy postępowania tak, aby zminimali‑
zować narażanie chorych na zakażenie, 
które w skutkach może być bardziej nie‑
bezpieczne od toczącego się procesu no‑
wotworowego.	Szczegółowe zalecenia 
dla chorych leczonych radykalnie i palia‑
tywnie na raka jajnika, raka trzonu ma‑
cicy i raka szyjki macicy dostępne są na 
stronie internetowej PTGO. 

•	Rak jajnika to najbardziej podstęp-
ny z nowotworów i charakteryzuje się 
najniższym przeżyciem. Czy przedsta-
wiono nowe strategie w leczeniu tego 
nowotworu?

– Rak jajnika jest rzeczywiście jednym 
z najgorzej rokujących nowotworów. Za‑
obserwowaliśmy dużo zarejestrowanych 
słuchaczy podczas sesji naukowych po‑
święconych tej tematyce. Ta bardzo pod‑
stępna choroba rozwija się początkowo 
bez żadnych objawów lub z objawami 
bardzo niecharakterystycznymi. Rocz‑
nie choroba dotyka ok. 3700 Polek, spo‑
śród których 80 proc. to kobiety po 50. 
roku życia, ale choroba nie omija kobiet 
młodych a nawet dziewcząt. Niestety, 
najczęściej chore zgłaszają się zbyt póź‑
no, stąd wyniki leczenia są zwykle nie‑
zadowalające. Przeciętna Polka, u której 
wykryto zaawansowanego raka jajnika, 
żyje średnio 36 miesięcy. Największym 
ryzykiem zachorowania na raka jajnika 
obarczone są kobiety z mutacjami genów 
BRCA1 i BRCA2 oraz z zespołami Lyn‑
cha, dziedzicznym niezwiązanym z po‑
lipowatością rakiem jelita grubego.	Ok. 
40 proc. kobiet z mutacją BRCA1/2 za‑
choruje na raka jajnika. Dlatego w sku‑
tecznej profilaktyce tak ważna jest	iden‑
tyfikacja rodzin obarczonych ryzykiem 
genetycznym. Szansę nawet na całko‑
wite wyleczenie daje wczesne wykrycie 
choroby. Diagnostyka obrazowa małych 
zmian anatomicznych w obrębie narzą‑
du płciowego ewaluowała w kierunku 
oceny metod ryzyka wystąpienia nowo‑
tworu. Międzynarodowa	Grupa	Anali‑
zy	Guzów	Jajnika	(IOTA) opracowała 
specjalne aplikacje i modele predykcyj‑
ne, które pozwalają na dość precyzyjne 

obliczanie ryzyka wystąpienia nowo‑
tworu złośliwego i wykrycie choroby 
we wczesnych jej stadiach. W ten trend 
wpisuje się aktywność Poradni	Pato‑
logii	 Jajnika, działającej przy I Kate‑
drze i Klinice Ginekologii Onkologicz‑
nej i Ginekologii SPSK1 w Lublinie przy 
ul. Staszica 16.

•	A co z nowymi terapiami?
– Postęp w dziedzinie biologii mo‑

lekularnej umożliwił opracowanie tera‑
pii działających odmiennie od klasycz‑
nych cytostatyków, terapii ukierunko‑
wanych, celowanych i spersonalizowa‑
nych. To niezwykle obiecująca forma te‑
rapii, zwłaszcza dla chorych z nawroto‑
wym rakiem jajnika. Najczęściej stosowa‑
nymi lekami ukierunkowanymi moleku‑
larnie są przeciwciała monoklonalne oraz 
inhibitory kinaz. Przełomem w leczeniu 
onkologicznym było wprowadzenie inhi‑
bitorów PARP. Hamując enzymy napra‑
wy DNA niezwiązane z homologiczną re‑
kombinacją nasilają zmiany w kwasach 
nukleinowych, co w konsekwencji pro‑
wadzi do obumarcia komórek zmienio‑
nych nowotworowo. Wprowadzenie do 
leczenia inhibitorów PARP spowodowa‑
ło, że nadzór nad pacjentkami zmienił się 
z koncepcji obserwacji na leczenie pod‑
trzymujące. Kombinacje leków o różnym 
mechanizmie działania poprawiają znacz‑
nie efekt terapeutyczny. W maju 2020 ro‑
ku na Kongresie ASCO przedstawiono 
niezwykle obiecujące wyniki leczenia in‑
hibitorami PARP w skojarzeniu z inhibi‑
torami angiogenezy w pierwszej linii le‑
czenia podtrzymującego u chorych z za‑
awansowanym rakiem jajnika, jajowodu 
lub raka otrzewnej. Średni czas bez pro‑
gresji choroby był bardzo zadowalający 
i wynosił aż 37,2 miesiąca. Postęp w le‑
czeniu, jaki dokonał się na przestrzeni 
ostatnich lat, dotyczy nie tylko zaawanso‑
wanych klinicznie nowotworów, ale rów‑
nież postaci nawrotowych. 

•	Co z profilaktyką raka szyjki ma-
cicy? 

– Podczas sesji poświęconej profilakty‑
ce raka szyjki macicy przedstawiono wy‑
niki badań pilotażowych nowych progra‑
mów terapeutycznych oraz nowe algoryt‑
my diagnostyki nazwanej „Kolposkopia 
2020” definiującej ryzyko wystąpienia ra‑
ka szyjki macicy.

Projekt ten po raz pierwszy przedsta‑
wiony w Lublinie przez przewodniczą‑
cego Sekcji	 Patologii	 Szyjki	Macicy,	

Kongres – w dobie pandemii
Lublin. VI Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

Kolposkopii	i	Cytologii ma pozwolić na 
opracowanie najbardziej kompleksowych 
wytycznych, odnoszących się do wszyst‑
kich aspektów nowoczesnej prewencji 
wtórnej raka szyjki macicy, uwzględnia‑
jących kolposkopię jako jedno z najważ‑
niejszych narzędzi diagnostycznych we 
wczesnym wykrywaniu raka szyjki ma‑
cicy. Podkreślano w dyskusji, że trudny 
czas pandemii SARS Co‑V‑2 wymaga 
stałej mobilizacji do badań profilaktycz‑
nych i zmusza do działań perspektywicz‑
nych.	Narodowa Strategia Onkologiczna, 
opracowana w Polsce, zakłada wprowa‑
dzenie szczepień anty HPV w 2021 roku 
jako profilaktykę pierwotną.

•	Czy ma Pani jakieś marzenia jako 
konsultant ginekologii onkologicznej?

– Chciałabym, żeby kobiety z nowo‑
tworami narządu płciowego były leczo‑
ne według standardów europejskich, in‑
terdyscyplinarnie i kompleksowo – czyli 
w jednym miejscu. Postawienie diagno‑
zy, trudny okres leczenia i obserwacji do 
końca choroby oraz dostęp do programów 
lekowych i badań klinicznych powinien 
mieć miejsce w jednym wysoce specja‑
listycznym ośrodku onkologicznym. Po‑
nieważ radykalność pierwszego zabiegu 
decyduje o wynikach leczenia, operacje 
powinni przeprowadzać specjaliści do‑
brze wyszkoleni. Jestem przekonana, że 
kobiety chore na nowotwory też marzą 
o takim systemie opieki.

Wyjaśnienie
W Medicusie 10/2020 w tekście pt. „Do‑

skonalić laryngologiczną precyzję”, pomy‑
liłam funkcję, jaką pełni prof. Marcin Szy‑
mański. Pan Profesor nie jest kierowni‑
kiem Kliniki Otolaryngologii i Onkologii 
Laryngologicznej SP PSK4 w Lublinie. 

Za pomyłkę przepraszam
Anna Augustowska
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Cyfryzacja puka do gabinetu
Zwykle nowy rok kalendarzowy nie‑

sie szereg zmian w przepisach, co również 
nie omija prawa medycznego. Być może 
część z Państwa zapoznała się już z prze‑
pisami nowego rozporządzenia w sprawie 
rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji 
medycznej oraz sposobu jej przetwarza‑
nia.1 Nowe przepisy wprowadzają zasadę, 
zgodnie z którą dokumentacja medyczna 
prowadzona jest w postaci elektronicz‑
nej*. Dotychczas ta forma była jedynie 
alternatywą dla dokumentacji prowadzo‑
nej w formie papierowej. Obecnie z za‑
łożenia dokumentacja medyczna w po‑
staci papierowej może być prowadzona 
tylko w dwóch sytuacjach: jeżeli przepis 
rozporządzenia tak stanowi (tak jest np. 
w przypadku karty przebiegu ciąży) albo 
jeśli warunki organizacyjno‑techniczne 

uniemożliwiają prowadzenie dokumen‑
tacji w postaci elektronicznej.

Można bronić się przed prowadzeniem 
dokumentacji elektronicznie, ale nie zale‑
cam tego. Prawodawca wyjaśnił bowiem, 
co jego zdaniem należy rozumieć przez 
brak warunków organizacyjno‑technicz‑
nych: „stały brak rozwiązań informatycz‑
nych, jak i czasową niemożność prowa‑
dzenia dokumentacji w postaci elektro‑
nicznej np. wskutek awarii systemu tele‑
informatycznego, w którym prowadzona 
jest dokumentacja, czy sprzętu”. 

Oznacza to zatem sytuację wyjątkową, 
niezależną od naszej woli – np. brak łącza 
internetowego w miejscowości, w której 
znajduje się gabinet, czy też nagłą awarię 
prądu, sprzętu, oprogramowania, itp. Ar‑
gumenty (a raczej wymówki) przeciwni‑
ków cyfryzacji takie jak: „nie mam kom‑
putera”, „nie umiem obsługiwać kompu‑
tera”, „ja się już tego nie nauczę”, „nie 
mam na to czasu” w mojej ocenie nie 
będą skuteczne w razie kontroli. Zmiany 
zawsze wymagają wykazania choć mini‑
mum dobrej woli. 

Bardzo ważnym założeniem nowego 
rozporządzenia jest zasada, zgodnie z któ‑
rą nie wolno prowadzić jednocześnie do‑
kumentacji medycznej w obu postaciach 
– jeśli elektronicznie, to nie w papierze 
(i na odwrót). 

Nowe przepisy kładą olbrzymi nacisk 
na odpowiednie zabezpieczenie doku‑
mentacji medycznej prowadzonej w po‑
staci elektronicznej. Jest to związane z ko‑
niecznością ochrony jej zawartości, w tym 
danych osobowych wrażliwych (nie zapo‑
minajmy, że każdy podmiot udzielający 
świadczeń zdrowotnych jest administrato‑
rem danych osobowych). Zgodnie z roz‑
porządzeniem zabezpieczenie dokumen‑
tacji wymaga w szczególności: 

1) systematycznego szacowania	 ry‑
zyka	zagrożeń oraz zarządzania tym ry‑
zykiem; 

2) opracowania i stosowania udoku‑
mentowanych procedur	 zabezpiecza‑
nia	dokumentacji i systemów ich prze‑
twarzania, w tym procedur dostępu oraz 
przechowywania; 

3) stosowania środków	 bezpie‑
czeństwa	 adekwatnych	do	 zagrożeń, 
uwzględniających najnowszy stan wie‑
dzy; 

4) dbałości o aktualizację	oprogra‑
mowania; 

5) bieżącego kontrolowania funkcjo‑
nowania organizacyjnych i techniczno‑in‑
formatycznych sposobów	zabezpiecze‑
nia, a także okresowego dokonywania 

oceny skuteczności tych 
sposobów; 

6) przygotowania i re‑
alizacji planów	przecho‑
wywania	 dokumentacji 
w długim czasie, w tym jej 
przenoszenia na informa‑
tyczne nośniki danych i do 
nowych formatów danych, 
jeżeli tego wymaga zapewnienie ciągło‑
ści dostępu do dokumentacji.

Odrębne, minimalne wymogi przewi‑
dziane zostały także dla systemów tele‑
informatycznych, w których prowadzo‑
na jest dokumentacja (§ 1 ust. 6 rozpo‑
rządzenia).

Brzmi strasznie? Trochę tak, zwłaszcza 
dla tych, którzy „przespali” temat wdro‑
żenia RODO. W związku z powyższymi 
obowiązkami na pewno na szerszą skalę 
lekarze/lekarze dentyści będą potrzebo‑
wali kompleksowej opieki informatycz‑
nej i prawnej.
Czasu	na	wdrożenie	pozostało	 już	

niewiele, bowiem zgodnie z założeniem 
ustawodawcy dokumentację medyczną na 
starych zasadach (według rozporządzenia 
z 2015 roku) można prowadzić tylko do	
końca	2020	roku, a z Ministerstwa Zdro‑
wia płyną sygnały, że termin ten nie zo‑
stanie przedłużony.

Kolejnym istotnym celem nowych 
przepisów jest usprawnienie procedur po‑
zyskiwania oświadczeń pacjenta o oso‑
bach upoważnionych do zasięgania in‑
formacji o jego stanie zdrowia, dostępu 
do dokumentacji medycznej oraz zgód 
na badanie/leczenie. Oświadczenie zło‑
żone w jednym podmiocie zachowuje 
ważność we wszystkich innych placów‑
kach. Należy poinformować pacjenta 
przed złożeniem przez niego ww. oświad‑
czeń o możliwości i skutkach ich złożenia 
za pośrednictwem Internetowego Konta 
Pacjenta. Ponadto należy wyposażyć się 
w taką funkcjonalność, która pozwoli na 
sprawdzenie, czy oświadczenia zostały 
już złożone przez IKP (jeśli tak, ponow‑
ne ich pobieranie na etapie rejestracji jest 
już zbędne, co z założenia ma usprawnić 
organizację udzielania świadczeń zdro‑
wotnych).

Aleksandra	Otawska‑Petkiewicz
radca	prawny	LIL

* dokumentacja w postaci elektronicznej 
≠ Elektroniczna Dokumentacja Medyczna 
(więcej o EDM w Medicus 04/2020)

1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
6 kwietnia 2020 r.

W epidemii radzimy 
bezpłatnie

TU INTER Polska oraz Naczelna Izba 
Lekarska podpisały porozumienie, 
w ramach którego ubezpieczyciel za‑
pewnia wszystkim lekarzom i leka‑
rzom dentystom w Polsce możliwość 
korzystania z bezpłatnych porad i opi‑
nii prawnych związanych z koronawiru‑
sem SARS‑Cov‑2. 

Inicjatywa ta ma na celu zwiększenie 
poczucia bezpieczeństwa lekarzy i leka‑
rzy dentystów poprzez możliwość szyb‑
kiego uzyskania bezpłatnej porady praw‑
nej związanej z epidemią koronawiru‑
sa SARS‑Cov‑2. Usługa świadczona jest 
w trybie telekonsultacji 24h na dobę przez 
7 dni w tygodniu i umożliwia uzyskanie 
opinii prawnej sygnowanej przez adwo‑
kata bądź radcę prawnego. 

Jak uzyskać pomoc prawną?
•	 Aby	skorzystać	z	bezpłatnych	porad	

prawnych w związku z epidemią ko‑
ronawirusa wystarczy zadzwonić pod 
numer 22 333 77 00

•	 Porady	świadczone	są	w	formie	tele‑
konsultacji

•	 Można	otrzymać	opinię	prawną	na	pi‑
śmie, sygnowaną przez adwokata lub 
radcę prawnego

•	 Usługa	dostępna	24	godziny	na	dobę	
/ 7 dni w tygodniu

•	 Usługa	 dostępna	 bezpłatnie	 dla	
wszystkich lekarzy i lekarzy denty‑
stów. 

Więcej informacji na stronie 
www.interpolska.pl 

https://medicus.lublin.pl
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Już z daleka robi wrażenie. Budynek, w którym dobiegają 
końca prace wykończeniowe, którego oficjalne otwarcie zapla‑
nowano na początek listopada, to najnowsza inwestycja bial‑
skiego szpitala. 

Na ponad 6 tys. mkw. powierzchni (4 kondygnacje) znaj‑
dzie swoje miejsce Oddział Onkologii Klinicznej i Hematolo‑
gii; na parterze będzie działać pracownia endoskopowa, zakład 
radiologii oraz poradnia onkologiczna i hematologiczna. Ruszy 
dzienny Oddział Chemioterapii. W budynku znajdzie też miej‑
sce własny zakład patomorfologii. Otwarcie obiektu zaplano‑
wano na początek listopada. Pierwsi chorzy trafią tu na przeło‑
mie roku 2020/21. 

– Spełnia się nasze marzenie, aby pa‑
cjenci mieli zapewnioną kompleksową 
pomoc onkologiczną – mówi Piotr	Cent‑
kowski, ordynator Oddziału Onkologii 
Klinicznej i Hematologii bialskiego szpi‑
tala. – Leczenie chorych z nowotworami 
jest długie i wymagające. Często też wiąże 
się z powikłaniami. Teraz w jednym miej‑
scu – i co ważne, blisko swego domu, bez 
konieczności dalekich dojazdów do ośrodków w Lublinie czy 
Warszawie (za każdym razem 130‑150 km w jedną stronę) – na‑
si pacjenci będą mieli profesjonalną pomoc. 

Do tej pory w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym 
w Białej Podlaskiej na 30‑łóżkowym Oddziale Onkologii i He‑
matologii i 9‑stanowiskowym Oddziale Dziennym co roku od‑
bywa się ok. 4,5 tys. hospitalizacji. I chorych stale przybywa. 
Nowy obiekt to była konieczność. – Pragnę podkreślić, że nie 
chcemy konkurować z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, 
ale być jego uzupełnieniem – mówi dr	n.	med.	Paweł	Chwa‑
luk, z‑ca dyrektora ds. medycznych.

– Wielu pacjentów onkologicznych z okolic Białej Podla‑
skiej, korzystających z opieki ośrodków lubelskich i warszaw‑
skich, w pewnym momencie traci siły na uciążliwe dojazdy. Są 
zmęczeni chorobą i przychodzą wtedy do mnie prosząc o po‑
moc, bo chcą się leczyć blisko domu – i to jest dla nas wyzwa‑
nie – podkreśla Piotr Centkowski.

Budowa pawilonu onkologicznego w Białej Podlaskiej rozpo‑
częła się w 2018 roku. Inwestycja, której koszt – razem z wypo‑
sażeniem w sprzęt – wyniósł ponad 60 mln zł, szpital realizuje 
z własnych środków. Patrząc na rozmach i urodę obiektu można 
tylko podziwiać. Wrażenie robi przestrzeń, szerokie hole z dużą 
ilością naturalnego światła; wygodne sale chorych (wyłącznie 
2‑ i 1‑ łóżkowe) z węzłami sanitarnymi. Każde piętro ma inny, 
pastelowy kolor. – A wykończenie ma akcenty japońskie. To in‑
spiracja, która się nasunęła po tym, jak część naszych lekarzy 

Bialska Onkologia
odbyła szkolenia z endoskopii w jednym ze szpitali w Tokio 
– dodaje Magdalena	Us, rzeczniczka szpitala.

W październiku ruszył montaż nowoczesnego mammogra‑
fu i 3‑teslowego rezonansu magnetycznego; onkologia zostanie 
też wyposażona w niedalekiej przyszłości w pozytonową tomo‑
grafię emisyjną (PET‑CT). – Kończymy wyposażanie budyn‑
ku i kompletujemy zespół. Bardzo poszukujemy lekarzy i pie‑
lęgniarek, bo podwajamy liczbę łóżek – generalnie będzie ich 
ponad 70 plus 20 stanowisk dziennej chemioterapii, co ozna‑
cza, że za jakiś czas będzie dwa razy więcej pacjentów – mó‑
wi Centkowski.

I zachęca: – Nasz zespół jest młody, ambitny, relacje są kole‑
żeńskie. Chciałbym podkreślić, że staramy się w pełni spełniać 
aktualne standardy onkologiczne; posiadamy miejsca specjali‑
zacyjne z onkologii klinicznej, staramy się także o takie miej‑
sca w dziedzinie hematologii; prowadzimy około 10 badań kli‑
nicznych, w tym także tak wymagające jak badania I fazy; dys‑
ponujemy dostępem do pełnej diagnostyki (także immunofeno‑
typowej, genetycznej i molekularnej); zapewniamy dużą ela‑
styczność czasu pracy dla lekarzy spoza Białej Podlaskiej (ak‑
tualnie z Warszawy, Lublina i Siedlec dojeżdża ich do naszego 
oddziału aż 9), przy szpitalu mamy dla nich m.in. hotel (trzy‑
gwiazdkowy), dyrekcja stara się zapewnić atrakcyjną ofertę fi‑
nansową (jesteśmy jedynym szpitalem na Lubelszczyźnie i jed‑
nym z nielicznych w Polsce, który od wielu lat jest „na plusie”!), 
chętnie pomagamy w znalezieniu mieszkania.

Anna	Augustowska
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Właśnie mijają 60. urodziny lubelskiej 
Lekarskiej Spółdzielni Pracy „Lekarz”. Choć 
placówka nie doczekała swojego święta, ko‑
niecznie trzeba ją przypomnieć, bo była pio‑
nierskim przedsięwzięciem w Lublinie cza‑
sów PRL‑u.

– Dużym wydarzeniem w lubelskiej służbie 
zdrowia jest uruchomienie spółdzielni lekarskiej 
„Lekarz”. Ta nowa placówka wywołała w na‑
szym mieście zrozumiałe zainteresowanie. Mimo 
iż czynna jest zaledwie parę dni, odwiedziło ją 
już ponad 100 osób. Ale nie tylko niskie opłaty 
– 30 zł za wizytę – są magnesem, który przyciąga 
pacjentów. O powodzeniu spółdzielni decyduje 
jakość usług. Warto przy tym zaznaczyć, iż ist‑
nieje tu od dawna lansowany tzw. wolny wybór 
lekarza – informował 19 października 1960 roku 
„Kurier Lubelski” opisując działającą w gmachu 
Wojewódzkiego Związku Spółdzielczości Pracy 
przy ul. Szopena (róg Solnej) placówkę. 

Personel lekarski tworzyli specjaliści I i II 
stopnia. 

– O ile na prywatną praktykę lekarską pa‑
trzono „krzywym okiem”, to ówczesne władze 
zgodziły się na założenie takiej placówki służ‑
by zdrowia w ramach ogólnopolskiego związku 
spółdzielni pracy. Byliśmy na takiej samej za‑
sadzie prawnej jak związek fryzjerów, szewców 

czy krawców. Nasz pomysł okazał się znakomi‑
ty. Wyczułem, że taka placówka służby zdro‑
wia ma pewną przyszłość i zaangażowałem się 
mocno w jej organizację – wspominał w swoim 
dzienniku nieżyjący już doktor Lucjan	Ważny. 
To on, wspólnie z siedmioma innymi lekarzami, 
założył lubelską spółdzielnię. 

Złożyli się, by stworzyć wkład pieniężny 
na zakup najpotrzebniejszego sprzętu.

– Zatrudniliśmy pielęgniarkę, kasjerkę i sprzą‑
taczkę. Bez robienia reklamy lekarze lubelscy do‑
wiedzieli się o powstaniu przychodni i zaczęli się 
do mnie zgłaszać. Wkrótce mieliśmy ich już oko‑
ło 30. Trzeba było pomyśleć o walnym zebraniu, 
aby zgodnie ze statutem wybrać władze spółdziel‑
ni. Na zebraniu byli wszyscy pracownicy, wła‑
dze z Wojewódzkiej Spółdzielni Pracy i oczywi‑
ście przedstawiciel Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej. Specjalnie zaproszeni zaszczycili 
nasz „zjazd” profesorowie Akademii Medycznej:	
prof.	 Feliks	 Skubiszewski,	 prof.	 Stanisław	
Liebhart	i	prof.	Tadeusz	Krwawicz. Zostałem 
wybrany na przewodniczącego Rady Spółdzielni 
– relacjonował dr Ważny.

Jak wyliczał reporter codziennej lubelskiej 
popołudniówki, w gabinecie chirurgicznym 
przyjmowała dr Fijałkowska, w internistycz‑
nym dr Wielicki, w ginekologicznym cytowany 

Spółdzielnia „Lekarz”. Pionierzy czasów PRL‑u 

Jesteśmy świad‑
kami coraz bardziej 
brutalnej gry, mającej 
na celu stopniowe pod‑
porządkowanie zawo‑
du lekarza instytucjom 
rządowym i ich przed‑
stawicielom, co ozna‑
cza systematyczne 

osłabianie pozycji Izb Lekarskich i prze‑
jęcia pełnej kontroli nad naszą grupą za‑
wodową. 

Ostatnio wypowiedziana przez wice‑
premiera opinia na temat walki z pande‑
mią koronawirusa, mówiąca, że proble‑
mem jest w tej chwili brak zaangażowa‑
nia personelu medycznego, wywołała nie‑
zwykle negatywne reakcje całego środo‑
wiska lekarskiego. 

„Niestety, występuje taki problem jak 
brak woli części środowiska lekarskiego 
‑ chcę to wyraźnie powiedzieć…”, dobit‑
nie podkreślił polityk.

Warto bliżej przyjrzeć się technice, ja‑
ką zastosował premier wobec środowiska 

lekarskiego. Jest to tzw. technika kozła 
ofiarnego, mająca na celu przypisanie wi‑
ny za własne błędy i potknięcia, czy błę‑
dy i niepowodzenia obozu władzy, oso‑
bom niewinnym, w tym przypadku nam 
– ciężko pracującym i nie zawsze doce‑
nianym lekarzom. 

Już Zygmunt Freud pisał o mechani‑
zmie obrony przez opór. Zatem przypisa‑
nie innym winy za własne niepowodze‑
nia, w tym przypadku nieskuteczną wal‑
kę z pandemią, okraszoną wieloma skan‑
dalicznymi i budzącymi moralne wątpli‑
wości decyzjami – jest mechanizmem, 
który pozwala znieść nawet ciężką wi‑
nę polityków.

Technika	kozła	ofiarnego	(będą‑
ca	często	ulubioną	techniką	mob‑
berów)	pozwala	skupić	negatywne	
uczucia	społeczne	na	jednej	grupie	
zawodowej,	co	przy	okazji	pozwala	
skutecznie	odwrócić	uwagę	od	in‑
nych	problemów	w	kraju.

Technika ta jest jedną z technik etycz‑
nie wątpliwych i może mieć odwrot‑
ny od założonego skutek. Dzieje się tak, 
gdy osoba ją stosująca niezbyt rozważ‑
nie dobierze grupę, wobec której posu‑
wa się do swoich podstępnych działań. 
Otóż słowa, które wypowiedział wice‑
premier Sasin wywołały większy, niż się 
spodziewano bunt w środowisku lekar‑
skim. Szkodę „złych słów” ponieśli nie 
tylko medycy, ale przede wszystkim pa‑
cjenci, na których nieświadomie odbijać 
się może frustracja lekarzy. 

Swoje oburzenie wyraził m.in. prezes 
NRL – prof. Andrzej Matyja, pisząc w li‑
ście do premiera Mateusza Morawieckie‑
go, iż „…podważanie zaufania społecz‑
nego do osób wykonujących zawód leka‑
rza w okresie pandemii jest skrajnie nie‑
odpowiedzialne”. Zdanie, z którym zgo‑
dzi się każdy logicznie myślący. 

Profesor Matyja miał rację, bowiem 
coraz większa liczba ankietowanych leka‑
rzy wyraża swoją dezaprobatę co do spo‑
sobu, w jaki są traktowani we własnym 

Lekarz – współczesny kozioł ofiarny medicus.lublin.pl

Na to zgody – nas lekarzy i naszego samorządu być nie może!
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Spółdzielnia „Lekarz”. Pionierzy czasów PRL‑u 
dr Ważny i Boczkowski. W laryngologicznym dr Misiewicz, pe‑
diatrycznym dr Wąsowska i dr Urbańska i wielu innych.

Przy spółdzielni czynne było laboratorium analityczne, któ‑
re wykonywało badania krwi i moczu. Jak zapowiadał artykuł, 
w ciągu dwóch tygodni planowano uruchomienie aparatu rent‑
genowskiego. 

– W 1960 roku i do połowy 1961 byliśmy na deficycie. 
Dopiero pod koniec 1961 roku stanęliśmy na nogi i mieliśmy 
zysk. Od 1962 roku zaczęliśmy dobrze zarabiać. Następne la‑
ta to był potężny rozwój. Powstawały nowe filie. Połączyliśmy 
się z istniejącą już spółdzielnią pracy stomatologów przy 
ul. Młyńskiej. Zatrudniliśmy tam oprócz dentystów wielu le‑
karzy medycyny. Założyliśmy filie przy ul. 1 Maja, później 
na Kowalskiej i Sympatycznej. Powstały w Białej Podlaskiej, 
Radzyniu, Parczewie, Puła wach, Kraśniku, Chełmie, Dęblinie, 
Zamościu, Kras nym stawie, Świdniku. W najlepszym okresie lat 
60. i 70. zatrudnialiśmy ponad 400 lekarzy medycyny i stomato‑
logów – wyliczał w swoim pamiętniku doktor Lucjan Ważny.

– To była pierwsza placówka poza tak zwaną państwową służ‑
bą zdrowia i cieszyła się dużym powodzeniem. Większość per‑
sonelu lekarskiego stanowili lekarze ze Szpitala Wojskowego 
i dopiero z czasem pojawiało się coraz więcej z innych pla‑
cówek. Pracowałem w spółdzielni w latach 70., 80. i 90. 
przy ul. Solnej w Lublinie i w Świdniku – wspomina pedia‑
tra dr	Wojciech	Mach, emerytowany ordynator Oddziału 
Dziecięcego w Świdniku.

Dziś spółdzielni nie ma. Z zapisków nieżyjącego już człon‑
ka zarządu można wyczytać dlaczego.

– Zaczęła rozwijać się administracja, co bardzo powięk‑
szało wydatki. Drożała też dzierżawa lokali. Trzeba było się 
unowocześniać, a sprzęt medyczny był coraz droższy. Wydatki 
i podatki były coraz większe. W latach 70. pacjentki płaci‑
ły za wizytę 50 zł, a ja otrzymywałem 14. Był to jednak nie‑
zły zarobek. W latach 80.‑90. zarabiało się stosunkowo coraz 
mniej, bo rosły wydatki, a i konkurencja była coraz większa. 
Po 2000 roku zaczęły się nieporozumienia i spółdzielnia za‑
częła powoli upadać – wspominał ginekolog, który rozstał się 
z „Lekarzem” wiosną 2006 roku. 

(jkg,	aa)
Fot.	Iwona	Burdzanowska

Lekarz – współczesny kozioł ofiarny medicus.lublin.pl

Na to zgody – nas lekarzy i naszego samorządu być nie może!
kraju, deklarując tym samym chęć emi‑
gracji i pracy w państwach, w których 
uzyskają należny im szacunek, który 
stał się obecnie cenniejszy od możliwo‑
ści osiągnięcia wysokich zarobków. Ta‑
ki sam pomysł – wyjazdu po normalność 
– ma już co trzeci student ostatniego roku 
studiów Wydziału Lekarskiego. 

Z kolei lekarze emeryci, dzięki którym 
tak naprawdę system jeszcze działa, wy‑
starczająco już zmęczeni ciągłą medial‑
ną nagonką, rozrośniętą do granic absur‑
du pracą administracyjną oraz wdraża‑
niem na siłę, jeszcze niedopracowanych, 
po słowach wicepremiera Sasina – du‑
żo odważniej deklarują podjęcie decyzji 

przejścia na emeryturę. 
Wygląda na to , że robienie z le‑

karzy kozła ofiarnego oraz próby 
nieuczciwego przerzucenia na nich 
odpowiedzialności za złe decyzje 
polityków, skończy się medyczną 
zapaścią, w jakiej za chwilę może 
znaleźć się nasz kraj a czarę gory‑
czy z pewnością przeleje przefor‑
sowanie ustaw mających na celu 
uczynienie z lekarzy medycznych 
niewolników, którym w pewnym 
stopniu mogą zostać ograniczo‑
ne ich konstytucyjne prawa oby‑
watelskie. 

Niestety, niektórzy politycy 
wykazali się zupełną intelektualną 

indolencją, nie znając podstawowych za‑
sad decydujących o skuteczności zarzą‑
dzania. Jedną z nich i chyba najważniej‑
szą jest model zarządzania oparty na ba‑
zie budowania pozytywnych emocji. 
Drugim, równie ważnym, jest unikanie 
destrukcyjnej (w tym publicznej!) kry‑
tyki w stosunku do znacznej części lub 
całej grupy zawodowej. Te dwa główne 
wyznaczniki najczęściej decydują o tym, 
że zarządzanie jest efektywne.

Polityka „zamordyzmu” i próby na‑
kładania legislacyjnych kagańców le‑
karzom, będącym w większości państw 
rozwiniętych intelektualną i zawodową 
elitą, z całą pewnością przyniosą zu‑
pełnie przeciwny skutek od zamierzo‑
nego. To wystarczy, by kryzys w służ‑
bie zdrowia doprowadził do społeczne‑
go niezadowolenia i związanych z nim 
konsekwencji.

W tych trudnych czasach nie jest nam 
to zupełnie potrzebne…

Marek	Derkacz	
marekderkacz@interia.pl 

https://medicus.lublin.pl
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Bardzo nowi profesorowie
Naukowcy z Lublina odebrali 29 września z rąk prezyden‑

ta RP nominacje profesorskie. Akt nominacji odebrała Lu‑
cyna Kapka‑Skrzypczak, profesor nauk medycznych i na‑
uk o zdrowiu Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki 
w Lublinie i profesorowie nauk medycznych i nauk o zdro‑
wiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: Teresa Małec‑
ka‑Massalska, Agnieszka Mądro, Magdalena Wójciak‑Ko‑
sior oraz Piotr Trojanowski.

Małoinwazyjni chirurdzy
Międzynarodowy	Kongres	Chirurgii	Minimalnie	Inwa‑

zyjnej odbył się w połowie października w Lublinie. W związ‑
ku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce i na świecie kongres 
odbył się on‑line.

Przewodniczącym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego 
II Międzynarodowego Kongresu Chirurgii Minimalnie Inwazyj‑
nej w 2020 roku w Lublinie był prof.	Grzegorz	Wallner, kon‑
sultant krajowy w dziedzinie chirurgii ogólnej i prof.	Marek	
Jackowski, prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Zorganizowano interdyscyplinarne sesje naukowe z udzia‑
łem wybitnych ekspertów z całego świata nie tylko z zakresu 
chirurgii ogólnej i chirurgii gastroenterologicznej, ale również 
torakochirurgii, urologii, ginekologii, chirurgii plastycznej czy 
neurochirurgii.

Swój udział w kongresie zgłosiło wielu światowej sławy chi‑
rurgów, z bogatym doświadczeniem w zakresie technik mini‑
malnie inwazyjnych i chirurgii robotowej.

Dla dentystów 
o Covid‑19 hybrydowo

Prof.	dr	hab.	n.	med.	Krzysztof	Tomasiewicz	12	paździer‑
nika	wygłosił	wykład	pt.	„Zasady postępowania z pacjentem 
z rozpoznaniem lub podejrzeniem zakażenia SARS CoV‑2”.

Spotkanie odbyło się w siedzibie LIL i było zorganizowane 
w formie online przez Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa 
Stomatologicznego w ramach działalności naukowo‑szko le‑
niowej.	Zebrania PTS w najbliższym czasie będą odbywać się 
wyłącznie w formie hybrydowej. Link do wszystkich spotkań 
jest taki sam: https://edu‑kom.oil.lublin.pl/b/it–ijp‑byk‑fwg

Ambulans „N”  
znowu jeździ w Zamościu

Od 1 października od godz. 7 rano w strukturach zamojskie‑
go pogotowia wznowił funkcjonowanie wyjazdowy zespół ty‑
pu „N”, czyli karetka neonatologiczna, który z różnych wzglę‑
dów był zawieszony od 1 marca tego roku.

– W całym województwie są tylko dwie „Enki”, jedna w Lu‑
blinie i druga właśnie w Zamościu, dlatego też sprawa ponow‑
nego uruchomienia tej karetki była dla mnie od momentu obję‑
cia stanowiska dyrektora Samodzielnej Publicznej Stacji Pogo‑
towia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego absolutnie prio‑
rytetowa – mówi Damian Miechowicz, dyrektor SPSPRiTS 
w Zamościu.
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Honorowy okulista w Lublinie
Profesor	Giuseppe	Guarnaccia, światowej sławy okuli‑

sta, inicjator jedynego w Europie satelitarnego centrum badaw‑
czo‑szkoleniowego Europejskiej Szkoły Zaawansowanych Stu‑
diów Okulistycznych w Lublinie, otrzymał 5 października ty‑
tuł Honorowego Obywatela Miasta Lublin. Uroczystość roz‑
poczęła Msza święta w Archikatedrze Lubelskiej o godz. 12, 
a sam akt nadania tytułu odbył się godzinę później w Trybu‑
nale Koronnym.

Prof. Giuseppe Guarnaccia w swojej karierze zawodowej 
przeprowadził ok. 12 tys. operacji zakończonych sukcesem. 
Dzięki wieloletniej współpracy z lubelską Kliniką Okulistyki 
Ogólnej Uniwersytetu Medycznego nasz ośrodek stał się cen‑
trum konferencji, spotkań i warsztatów dla specjalistów z za‑
kresu okulistyki z całego świata.

Honorowe Obywatelstwo Miasta Lublin nadawane jest 
uchwałą Rady Miasta z inicjatywy prezydenta lub grupy rad‑
nych.

Przyjechał superrezonans 
Nowoczesny, 3‑teslowy rezonans magnetyczny dla Centrum 

Onkologii Ziemi Lubelskiej został zainstalowany 29 września 
w budynku szpitala. 

To pierwszy taki rezonans w Lublinie, który umożliwi kom‑
pleksową diagnostykę chorób onkologicznych i neurologicz‑
nych, w tym wykonywanie rezonansu całego ciała, co dotych‑
czas w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Centrum Onkolo‑
gii Ziemi Lubelskiej nie było wykonywane. 

To drugi w COZL rezonans (1,5 i 3T).

Urologia wypiękniała
W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana 

Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie zakończył się remont 
Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej z Centrum Le‑
czenia Kamicy Układu Moczowego. Cały projekt kosztował 
niemal 4,2 mln zł. Znaczna część tych kosztów pochodziła 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lu‑
belskiego na lata 2014‑2020.

Wyremontowana urologia posiada 21 łóżek w salach jed‑
no‑ i dwuosobowych oraz dwóch salach pooperacyjnych, któ‑
re zostały przystosowane do wykonywania zabiegów endo‑
skopowych oraz operacji otwartych. Oddział wyposażony 
został kompleksowo w nowoczesny sprzęt endoskopowy, 
w tym w videoureteroskopy i videocystoskopy. W najbliż‑
szym czasie, dzięki decyzji Zarządu Województwa Lubel‑
skiego, zostanie zakupiony nowy aparat do pozaustrojowe‑
go kruszenia złogów układu moczowego.

Oddział urologiczny w szpitalu przy al. Kraśnickiej dzia‑
ła od 1992 roku. W szpitalu funkcjonuje również Poradnia 
Urologiczna, prowadząca diagnostykę i leczenie pacjentów, 
co zapewnia ciągłość leczenia poszpitalnego.

Opieka nie tylko psychiatryczna
Uroczyste otwarcie nowego pawilonu szpitalnego na po‑

trzeby Zakładu Opiekuńczo‑Leczniczego Psychiatrycznego 
opieki długoterminowej przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym 
im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie odbyło się 
30 września br.

Projekt został zrealizowany w ramach umowy partnerskiej 
6. szpitali wojewódzkich ze środków RPO WL – obejmował 
m.in. wyposażenie pawilonu w 80 łóżek dla pacjentów oraz 
inne urządzenia medyczne. Wartość inwestycji wyniosła po‑
nad 24 mln złotych.

Zakład przeznaczony jest dla osób psychicznie chorych, 
które mają też zaburzenia somatyczne i wymagają opieki dłu‑
goterminowej – mówił dyrektor szpitala przy Abramowickiej, 
Piotr Dreher.

https://medicus.lublin.pl
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•	Nie ukrywam, że miałam kłopot, 
aby wyobrazić sobie wyrwane zęby ja-
ko… obiekt artystycznej inspiracji. Do-
póki nie zobaczyłam Pana prac fotogra-
ficznych. Skąd pomysł?

– Fotografowaniem za‑
interesowałem się już jako 
dziecko. Oczywiście na po‑
czątku używałem aparatu 
analogowego – asystowałem 
i czasami sam robiłem zdję‑
cia lustrzanką mojego dziad‑
ka; później dostałem w pre‑
zencie od rodziców własny 
aparat Kodaka, którym moż‑
na było zrobić 24 lub 36 zdjęć 
(tyle, ile klatek zawierały kli‑
sze). To było bezcenne do‑
świadczenie, bo każde zdję‑
cie trzeba było przemyśleć, 
każde było wyjątkowe. Nie 
było mowy o „strzelaniu” ka‑
dru za kadrem, jak przy za‑
stosowaniu obecnych apa‑
ratów cyfrowych. Każde na‑
ciśnięcie migawki było ma‑
gicznym momentem. Kie‑
dy więc dostałem cyfrówkę 
na kilka lat porzuciłem foto‑
grafowanie. Nagle fotografia 
straciła swój czar.

•	Jednak nie na zawsze, bo mamy oka-
zję podziwiać Pana prace m.in. na FB 
i Instagramie.

– Nie wyobrażam sobie życia bez fo‑
tografowania, oczywiście mam ulubione 
tematy: poza zębami, zdecydowanie kra‑
jobraz, zjawiska przyrody oraz zwierzę‑
ta. Unikam fotografowania ludzi (oprócz 
pacjentów), a już zupełnie „nie czuję” fo‑
tografii pozowanej (studyjnej). Uwiel‑
biam nocne fotografowanie w ciszy la‑
su i oglądanie spadających gwiazd, któ‑
re też utrwalam na zdjęciach.

•	Wróćmy do zdjęć najbardziej „ta-
jemniczych”, czyli zdjęć „pokrojonych 
zębów”. Co to za technika?

– Te „portrety zębów” wymagają wcze‑
śniejszego przygotowania obiektu, czyli 
pocięcia zęba na bardzo cienkie plasterki 

Lekarz z pasją medicus.lublin.pl

Zęby kroję w plasterki i fotografuję 
z dr. n. med. Leszkiem Szalewskim,  

lekarzem dentystą z Zakładu Zintegrowanej Stomatologii Wieku 
Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, pasjonatem 

fotografii, także fotografii stomatologicznej,  
rozmawia Anna Augustowska

(w granicach 0,2‑0,3 mm). W sensie do‑
słownym. I nie jest to proste zadanie, 
bo tkanka się kruszy. Można to robić tar‑
czą diamentową, ale ostatnio dobre efekty 
uzyskałem za pomocą cięcia strumieniem 

Z tego powodu miałem nawet przygodę 
na lotnisku w Gruzji, kiedy w torbie, któ‑
rą zabierałem na pokład, celnicy znaleź‑
li pudełeczko z 30 takimi zębami. Zapo‑
mniałem zostawić je w domu. O dziwo, 
bez wahania przyjęli tłumaczenie, że są 
to zęby, które mi usunięto. 

Teraz zamierzam w podobny sposób 
sfotografować zęby z aktywną choro‑
bą próchnicową – jestem ciekawy, w ja‑
ki sposób od chorej, zmienionej tkan‑
ki, będzie odbijać się światło i jaki uzy‑
skam obraz.

•	Rozumiem, że gdyby 
nie stomatologia to…?

– …to nigdy nie wpadł‑
bym na pomysł „krojenia 
i fotografowania zębów”. 
Niewiele też brakowało, 
abym w ogóle nie został 
dentystą. W czasie nauki 
w I LO im. Staszica w Lu‑
blinie marzyłem o stu‑
diach informatycznych, 
ponieważ chciałem zajmo‑
wać się programowaniem 
np. gier komputerowych. 
Później miałem pomysł, 
aby zostać żołnierzem, 
ale ostatecznie, zapewne 
pod wpływem mojego Ta‑
ty, który jest dentystą, wy‑
brałem studia na kierun‑
ku lekarsko‑dentystycz‑
nym. Chociaż wywróżyła 
mi to też prof. Maria Klein  
 rok. Tak się złożyło, że 

Tata musiał mnie, wtedy niemowlaka, za‑
brać na egzamin. Prof. Kleinrok wzięła 
mnie na ręce mówiąc: „Zostaniesz prote‑
tykiem”. Poskutkowało, bo pierwsze kro‑
ki po studiach, dokładnie 8 lat, stawiałem 

wody. Taki plasterek fotografuje się stosu‑
jąc technikę podwójnej polaryzacji (świa‑
tło padające na obiekt zostaje przepusz‑
czone przez dwa filtry polaryzacyjne). 
Efekty są zawsze niespodzianką, bo nie 
wiadomo, jak odbije się światło i jakie 
kolory/barwy uzyskamy na zdjęciu. 

•	Mnie te zdjęcia kojarzą się 
z wyrafinowaną biżuterią… 
albo psychologicznym te-
stem Rorschacha.

– Do tej pory kroiłem i fo‑
tografowałem zdrowe zęby, któ‑
re niestety czasami trzeba pa‑
cjentom usunąć np. ósem‑
ki albo czwórki przed 
leczeniem ortodon‑
tycznym. Koledzy 
zbierali dla mnie takie 
okazy, bo to jednak 
nie tak częsta zdobycz. 
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Zęby kroję w plasterki i fotografuję 
Dzień z pracy lekarza POZ

Środa
Środa to do niedawna był dzień, kie‑

dy mogłam trochę nadrobić zaległą „pa‑
pierologię”, napisać wnioski do sana‑
torium czy o rentę itp. Pacjentów było 
odrobinę mniej. Teraz można o tym za‑
pomnieć. Córka ostatnio mi mówiła, że 
ciągle narzekam: ten zły a tamten jesz‑
cze gorszy, dlatego postanowiłam my‑
śleć tylko pozytywnie, chociaż nie za‑
wsze mi się to udaje. Przychodnia ostat‑
nio przypomina mi czarną dziurę, jak 
tam wpadnę to nie wiem jak wyjść. Po‑
myślałam więc pozytywnie, że kojarzy 
mi się to też z rwącą rzeką w aquapar‑
ku, gdzie wejść łatwo, ale wyjść już nie. 
Optymizmu w tym mało, ale takie ma‑
my czasy.

Dzisiaj po ponad 20 teleporadach 
umówiłam kilka osób na wizyty osobi‑
ste. Pierwsza pacjentka z bólami brzu‑
cha od kilku dni weszła i od razu z ko‑
mentarzem, że przesadzamy. Na pyta‑
nie z czym? Usłyszałam, że ze wszyst‑
kim. Przy wejściu sprawdzanie czy jest 
maseczka, rękawiczki, mierzenie tem‑
peratury, ankieta epidemiologiczna i do‑
piero do gabinetu. Po wyjściu wietrze‑
nie pomieszczenia, dezynfekcja dotyka‑
nych powierzchni, lampa UV. Wszyst‑
ko po to, żebyśmy my i pacjenci byli 
bezpieczni. Nie przemawia to jednak 
do wyobraźni naszych pod‑
opiecznych, a może nie 
do wszystkich.

Następna pacjentka mia‑
ła mniej szczęścia, bo w cza‑
sie jej wizyty odebrałam trzy 
telefony, mimo że rejestracja 
ma zapowiedziane, że nie łą‑
czymy telefonów, jak są pa‑
cjenci u lekarza. Pierwszy tele‑
fon z punktu wymazowego w szpitalu 
wojskowym z dużymi pretensjami, że 
zgłosił się do nich mój pacjent na wy‑
maz i nie zna (o zgrozo!) mojego nu‑
meru Prawa wykonywania zawodu, 
a to jest im niezbędne. Powinnam zapy‑
tać po co i przecież skierowanie poszło 
przez gabinetgov.pl, więc mają wszyst‑
kie dane, ale nie zapytałam, bo szkoda 
mojego czasu. Drugi telefon był z Urzę‑
du Miasta z pytaniem o realizację pro‑
gramu szczepień na grypę dla seniorów 
i pani była zdziwiona, że nie ma szcze‑
pionek. Jednak nie wszyscy czytają ga‑
zety i oglądają telewizję. Trzeci telefon 
był od Rzecznika Praw Pacjenta. Pa‑
ni poinformowała mnie, że otrzymała 
skargę od żony naszego pacjenta, że jest 
ciężko chory, ma koronawirusa, a my się 
nim nie zajmujemy. Poinformowałam ją, 

że godzinę temu rozma‑
wiałam z pacjentem i czuł 
się dobrze, ale oczywiście 
zaraz do niego zadzwo‑
nię. Obok w rejestracji 
cały czas dzwonią telefo‑
ny, a mamy ich już sześć. Pacjentka tego 
wszystkiego wysłuchała (danych osobo‑
wych nie było) i stwierdziła, że nas po‑
dziwia. Bo myślała, że jak są telepora‑
dy i mało ludzi wchodzi do przychod‑
ni to jest cisza i spokój, a tu taki młyn. 
Podziękowałam za dobre słowo, prze‑
prosiłam za zamieszanie i od razu po‑
prawił mi się humor. 

Zadzwoniłam do pacjenta od skargi 
do RPP, odebrała żona i od razu w krzyk, 
że mąż jest źle obsłużony, bo nie ma wy‑
pisanego zwolnienia. Pytam czy mąż 
pracuje, bo mówił, że nie i że zwolnie‑
nie mogę wystawić, jak będzie praco‑
wał, bo na ten moment nie podpina mi 
się zakład pracy, a ona na to, że jak bym 
chciała, to bym mogła. Cierpliwość i do‑
bry nastrój szlag trafił. Na koniec pani 
mnie poinformowała, że jako kobieta po‑
winnam wiedzieć, że mężczyźni nie wie‑
dzą, co mówią i to ona będzie się z na‑
mi kontaktować i infor‑
mować, jak czuje się 

właśnie w Zakładzie Protetyki Stomato‑
logicznej UM w Lublinie.

•	Teraz, jako pracownik naukowy, też 
bez fotografii nie prowadzi Pan zajęć?

– Uważam, że w pracy dentystów 
– szczególnie ortodontów i protetyków, 
to po prostu konieczność. Nie tylko, aby 
uzyskać prawidłową dokumentację me‑
dyczną, bo to oczywiste. Ale dobrze sfo‑
tografowane etapy naszych działań to do‑
skonała lekcja poglądowa dla studentów, 
a także wielkie ułatwienie w rozmowach 
z pacjentami, kiedy planujemy leczenie. 
Po prostu pokazuję zdjęcia i wszystko 
staje się bardziej zrozumiałe. Na naszej 
uczelni prowadzę warsztaty i szkolenia 
z fotografii stomatologicznej. Uczestni‑
czyłem w szkoleniu on‑line na uniwer‑
sytecie w Birmingham, gdzie działa Za‑
kład Fotografii Stomatologicznej. I to jest 
jedno z moich marzeń, a może celów, że‑
by taki zakład powstał również na na‑
szej uczelni.

Wspólnie z członkami organizacji Bę‑
dąc Młodym Dentystą staramy się eduko‑
wać zarówno pacjentów, jak i lekarzy, or‑
ganizujemy w Polsce kongresy dla mło‑
dych (i nie tylko) dentystów. Szykuje‑
my też gadżety dla pacjentów/gabinetów 
– na niektórych będą moje zdjęcia.

We wrześniu miałem uczestniczyć 
w Międzynarodowym Kongresie Foto‑
grafii Stomatologicznej, coś dla takich 
zakręconych na punkcie fotografii osób 
jak ja, dwa dni tylko o fotografii w sto‑
matologii. Niestety, Covid pokrzyżował 
plany, jednak mam nadzieję, że uda się 
zorganizować ten kongres w 2021 roku 
wspólnie z konkursem na najlepsze sto‑
matologiczne zdjęcie roku („Dental Pho‑
to of the Year”).

•	Proszę na zakończenie podpowie-
dzieć naszym Czytelnikom, gdzie moż-
na podziwiać Pana fotografie – czy tyl-
ko w Internecie? A udział w warsztatach 
jest tylko dla stomatologów?

– Jak na razie fotografie można obej‑
rzeć jedynie w Internecie (Facebook 
oraz Instagram) oraz u mnie na kompu‑
terze, np. podczas wspólnego picia pysz‑
nej czarnej kawy (której nigdy nie od‑
mawiam).

Obecnie warsztaty organizowane 
są tylko dla lekarzy dentystów, higieni‑
stek, asystentek i studentów, ale chciał‑
bym kiedyś poprowadzić warsztat z fo‑
tografii nocnego nieba, już nie tylko dla 
lekarzy. 

mąż i co mu jest potrzebne. Powinnam 
zapytać, czy jest ubezwłasnowolniony, 
ale nie zapytałam. Nie miałam już siły. 

Zadzwoniła do mnie koleżanka z in‑
formacją, że jakiś ważny polityk po‑
wiedział w radiu, że rząd panuje nad 
epidemią, tylko lekarze się nie starają 
i nie chce im się pracować. Ona twier‑
dzi, że więcej nie może, ma 62 lata i jest 
w przychodni najmłodsza, nikt młody 
nie chce przyjść do pracy. Pracuje 8 go‑
dzin dziennie z pacjentami, 2‑3 godzi‑
ny biurokracja, w domu spanie i od no‑
wa. Pocieszam ją, że są plusy – na pew‑
no schudnie, bo brak czasu na jedzenie, 
nie mówiąc o gotowaniu. Ja schudłam 
i to mi nieustannie poprawia nastrój. 
Czas do domu. Jutro też jest dzień! 

Wioletta	Szafrańska‑Kocuń

https://medicus.lublin.pl
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•	Chyba nie zdajemy sobie sprawy, 
jak wielu lekarzy odegrało w życiu Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego – niedoszłego 
zresztą lekarza – istotną rolę?

– Sądzę, że w ogóle nie bardzo zdaje‑
my sobie sprawę, jak bardzo medycyna 
pomogła przyszłemu Marszałkowi, któ‑
ry być może, gdyby historia potoczyła się 
inaczej, zostałby lekarzem – bo po matu‑
rze dostał się na wydział lekarski… Tych 
medycznych wątków jest więcej i w ro‑
ku, kiedy obchodzimy setną rocznicę „cu‑
du nad Wisłą”, bitwy, która niewątpliwie 
przesądziła o losach Polski i całej Euro‑
py, chciałbym je przypomnieć – także 
dlatego, że jestem lekarzem i członkiem 
Związku Piłsudczyków RP. 

Józef Klemens Piłsudski urodził się 
5 grudnia 1867 r. w Zułowie na Litwie, 
w rodzinie ziemiańskiej. Był dzieckiem 
wrażliwym, melancholijnym, o zmien‑
nych nastrojach i dość chorowitym. 
Po ukończeniu w 1885 roku gimnazjum 
w Wilnie dostał się na Wydział Lekar‑
ski Uniwersytetu w Charkowie. Nie‑
stety, po ukończeniu I roku ze wzglę‑
du na swoją działalność antyrosyjską 

w niepodległościowych orga‑
nizacjach studenckich został 
usunięty z uczelni i dostał tzw. 
wilczy bilet – nie mógł więc 
nigdzie w Rosji kontynuować 
studiów. Zajął się wtedy dzia‑
łalnością rewolucyjną, konspi‑
racyjną, czego efektem były 
kilkakrotne aresztowania, po‑
byty w więzieniach oraz ze‑
słanie na Syberię. W kwiet‑
niu 1890 roku, już jako je‑
den z czołowych przywód‑
ców PPS, został kolejny raz 
aresztowany przez władze car‑
skie i osadzony w X Pawilonie 
Warszawskiej Cytadeli, sław‑
nej katowni polskich dzia‑
łaczy niepodległościowych. 
Tam namówiony przez przyja‑
ciół i przerażony zaistniałą sy‑
tuacją zaczął udawać chorego 
psychicznie, odmawiał przyj‑
mowania pokarmów.

•	Ratują go dwaj lekarze?
– Jeden z nich udzielał Piłsudskiemu 

instrukcji, jak symulować 
obłęd. Robił to w przemy‑
canych do cytadeli gryp‑
sach. Był to znany w śro‑
dowisku lekarz psychia‑
tra Rafał Radziwiłłowicz, 
ordynator Warszawskiej 
Lecznicy dla Obłąkanych 
w Tworkach. Dzięki te‑
mu 15 grudnia 1900 roku 
Piłsudski został przenie‑
siony na obserwację i le‑
czenie do szpitala Świę‑
tego Mikołaja Cudotwór‑
cy w Petersburgu. Z ko‑
lei w nocy z 14 na 15 ma‑
ja 1901 roku, dzięki po‑
mocy ordynatora tamtej‑
szego oddziału doktora 

Wątki medyczne w życiu Marszałka Józefa Piłsudskiego
z prof. dr. hab. n. med. Andrzejem Wysokińskim,  

kierownikiem Katedry i Kliniki Kardiologii  
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,  

a także członkiem Związku Piłsudczyków RP,  
rozmawia Anna Augustowska

Władysława Mazurkiewicza, Piłsudskie‑
mu, w przebraniu, udało się uciec z do‑
kładnie strzeżonego szpitala – następnie 
poprzez Tallin, Żytkowice i Lwów prze‑
niósł się aż do Galicji. 

•	Marzenie o ukończeniu medycyny 
prysło, ale los sprawia niespodzianki.

W tym roku, 15 sierpnia, minęło 100 lat od słynnej Bitwy Warszawskiej, 
która jest porównywana do zwycięstwa króla Jana Sobieskiego pod Wied‑
niem 12 września 1683 roku, kiedy zatrzymał on nawałnicę turecką przed 
zagarnięciem Europy i włączeniem jej do Imperium Osmańskiego, bro‑
niąc tym samym wiary chrześcijańskiej na naszym kontynencie. Wygrana 
Bitwa Warszawska uchroniła Polskę przed kolejnym zaborem i udarem‑
niła rozprzestrzenianie się komunizmu na zachód Europy. Głównym ar‑
chitektem zwycięstwa i niewątpliwie charyzmatycznym wodzem, boha‑
terem narodowym, był Marszałek Józef Piłsudski. 

– To prawda, bo lekarzem została star‑
sza córka Marszałka, Wanda, urodzona 
w 1918 roku. Niestety, sam Marszałek te‑
go nie dożył. Po wybuchu II wojny świa‑
towej żona Aleksandra (Szczerbińska) 
oraz obie córki Wanda i Jadwiga zostały 
ewakuowane samolotem do Wielkiej Bry‑
tanii na długą emigrację, z której wróci‑
ły do Polski dopiero w 1990 r. W Edyn‑
burgu, w czasie trwającej wojny, Wanda 
dostała się na wydział lekarski tamtejsze‑
go uniwersytetu i po ukończeniu studiów 
pracowała jako lekarz psychiatra (zmar‑
ła w 2001 r.). 

•	Wracając do medyków: który był naj-
bliżej Piłsudskiego?

– Zdecydowanie lekarz Bolesław Wie‑
niawa‑Długoszowski, jego wieloletni 
a diutant i przyjaciel. Ten późniejszy ge‑
nerał, pierwszy ułan II Rzeczypospolitej, 
w latach 1900‑1906 studiował medycynę 
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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.

Wątki medyczne w życiu Marszałka Józefa Piłsudskiego
na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza 
we Lwowie i ukończył ją z wyróżnieniem. 
Był postacią niezwykle barwną, wszech‑
stronnie uzdolniony, poliglota (znał bie‑
gle sześć języków), także pisarz i dzien‑
nikarz. Brał udział w Bitwie Warszaw‑
skiej 1920 roku, a w 1921 r. był świad‑
kiem na ślubie Marszałka z jego drugą żo‑
ną Aleksandrą Szczerbińską. „Piękny Bo‑
lek”, jak go nazywano, uwielbiał kobie‑
ty, alkohol i konie, był symbolem fanta‑
zyjnego ułana kawalerzysty, przedmiotem 
i autorem wielu anegdot i opowieści. Do‑
służył się stopnia generała dywizji, pra‑
cował w dyplomacji (był między innymi 
ambasadorem w Rzymie), aż w końcu za‑
łamany klęską wrześniową 1939 r., nie‑
rozumiany, izolowany i odtrącony przez 
ówczesne elity emigracyjne z genera‑
łem Sikorskim na czele, popadł w depre‑
sję i w 1942 roku popełnił samobójstwo 
wyskakując z okna swojego mieszkania 
w Nowym Jorku. 

•	Nie sposób nie wspomnieć kobiety 
– lekarki, która nie tylko leczyła, ale też 
zawróciła Piłsudskiemu w głowie?

– Ta historia wiąże się z sanatorium 
w Druskiennikach. Jak wiadomo Mar‑
szałek ze względu na kilkakrotne pobyty 
w więzieniu, karne zsyłki w głąb Rosji, 
a także trudy żołnierskiego życia często 
chorował, szczególnie był podatny na in‑
fekcje płucne. Przy tym był namiętnym 
palaczem papierosów. W czasie kolejnego 
pobytu w uzdrowisku w 1924 roku poznał 
przemiłą młodą lekarkę Eugenię Lewic‑
ką. Marszałek ze względu na swoją apa‑
rycję, pozycję społeczną oraz inne licz‑
ne walory miał duże powodzenie wśród 

kobiet. Uroda pani doktor i jej zalety in‑
telektualne spowodowały, że nawiązał się 
między nimi romans, który trwał kilka 
lat. Zrobiło się o nim głośno, szczególnie 
po ich wspólnym wyjeździe w 1930 roku 
na Maderę, z którego atrakcyjna, młodsza 
od niego o 29 lat, lekarka wróciła przed‑
wcześnie do Warszawy sama. Niedługo 
potem w czerwcu 1931 roku znaleziono 
ją otrutą – miała 35 lat. Domysłom i spe‑
kulacjom nie było końca, a okoliczności 
jej śmierci do dzisiaj pozostały tajemnicą 
– czy było to samobójstwo, czy morder‑
stwo… Obecny na mszy żałobnej Marsza‑
łek miał powiedzieć Bolesławowi Wienia‑
wie‑Długoszowskiemu: „Nawet tego mi 
nie oszczędzono”. 

•	Aż pojawia się ostatni w życiu Pił-
sudskiego lekarz… 

– Pod koniec 1934 roku stan zdrowia 
Piłsudskiego był już bardzo zły – czę‑
sto gorączkował, źle sypiał, pojawiły się 
obrzęki podudzi, a także silne bóle w nad‑
brzuszu i wymioty. Stosowana według je‑
go pomysłu dieta a następnie głodówka 
powodowały ogólne osłabienie i znacz‑
ne wychudzenie. Nigdy nie lubił się ba‑
dać ani leczyć, a uznawał jedynie meto‑
dy niekonwencjonalne, domowe, niewiele 
mające wspólnego z medycyną. 24 kwiet‑
nia 1935 roku, po długich namowach, wy‑
cieńczony chorobą Marszałek zgodził się 
wreszcie na przybycie z Wiednia profe‑
sora Karla Wenckebacha, znanego leka‑
rza pochodzenia holenderskiego i mię‑
dzy innymi specjalisty od chorób nowo‑
tworowych oraz układu krążenia (opisał 
blok przedsionkowo‑komorowy IIo ‑ pe‑
riodykę Luciani‑Wenckebacha). Posta‑
wiona diagnoza nie pozostawiała żadnej 
nadziei – nieoperacyjny nowotwór złośli‑
wy wątroby. W następnych dniach Mar‑
szałek spisał swoją ostatnią wolę, by je‑
go serce pochować w Wilnie na Rossie, 
razem z matką i poległymi w 1919 roku 
żołnierzami. 

4 maja Piłsudski przewieziony został 
z Milusina do Belwederu, gdzie 12 maja 
1935 roku o godz. 20.45 zakończył życie 
– tym samym zamknęła się kolejna chlub‑
na epoka w dziejach Polski. W uroczysto‑
ściach pogrzebowych w Warszawie i Kra‑
kowie wzięło udział ponad 200 tysięcy 
osób… Prezydent Ignacy Mościcki prze‑
mawiając w Krakowie na Wawelu stwier‑
dził „Cieniom krakowskim przybył towa‑
rzysz wiecznego snu. Skroni jego nie oka‑
la korona, a dłoń nie dzierży berła. A kró‑
lem był serc i władcą doli naszej. Półwie‑
kowym trudem swego życia brał we wła‑
danie serce po sercu, duszę po duszy, aż 
purpurą Królestwa swego ducha zagarnął 
niepodzielnie całą Polskę”. 
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Oddychanie nie jest niczym innym, jak tylko odżywia‑
niem takim samym, jak spożywanie pokarmów. Dbanie o die‑
tę jest powszechnie zrozumiałe, dlaczego nie dbamy jak oddy‑
chamy? – zastanawiał się autor niemieckiej publikacji, która 
w tym samym roku, co oryginał, ukazała się na polskim rynku. 
Był to rok 1909. I każdy sposób walki z lasecznikami gruźli‑
czymi był ważny 

Poradnik „Oddychać,	ale	jak	i	dlaczego.	Wezwanie	do	nie‑
zbędnej	dla	każdego	gimnastyki	płuc” nie ma nic wspólne‑
go ze znanym niektórym praktykowaniem jogi czy doskona‑
leniem uważności, gdzie bardzo zwraca się uwagę na oddech. 
Nie o takiej pracy z ciałem myślał autor publikacji z początku 
XX wieku. Ćwiczenia, jakie proponuje, są absolutnie fizyczne, 
mają poprawić wydolność płuc a tym samym zwiększyć odpor‑
ność ćwiczącego. – Jak po całodziennym siedzeniu w kantorze 
wychodzimy w wolnej chwili na przechadzkę, aby „wyprosto‑
wać” niejako nogi, które przez dzień pozbawione były ruchu. 
Powinniśmy tak samo „zrobić przyjemność” płucom, dając im 
możność ruchu i to systematycznie co dzień, bodaj po parę mi‑
nut, gdyż są one o wiele cenniejsze dla nas, niż nogi – zauwa‑
ża autor historycznej publikacji. Trudno się z nim nie zgodzić, 
choć w kantorku nikt już nie siedzi.

Moda na oddychanie

Książka von	A.P.	Winkelmanna, która ukazała się w Berlinie 
i Lipsku w 1909 roku nakładem oficyny Priber & Lammers, mu‑
siała odpowiadać na zapotrzebowanie tamtejszego rynku wy‑
dawniczego. Ówcześni niemieccy czytelnicy mieli do dyspo‑
zycji co najmniej kilka publikacji tego typu. 

Na przykład „Gimnastykę higieniczną dla młodych kobiet 
w wieku szkolnym, a także dodatek zawierający ćwiczenia 
z użyciem wzmacniaczy ramion i klatki piersiowej”. G. Kaller 
proponował ją rodzicom i nauczycielom. A Ernst Noack wydał 
„Gimnastykę płuc i sztukę oddechową w gimnastyce szkolnej. 
Praktyczny przewodnik dla rodziców, uczniów i wszystkich”.

Polski przekład „Oddychać, ale jak i dlaczego. Wezwanie 
do niezbędnej dla każdego gimnastyki płuc” wydała łódzka ofi‑
cyna znanego księgarza i drukarza Stanisława Miszewskiego. 
Tłumaczem był lekarz używający jedynie inicjałów J.D.

Zwalcz bakcyle tuberkuliczne 

– Jest rzeczą udowodnioną, że wszystkie choroby jak np. su‑
choty, zapalenie płuc itd. dostały się do naszego ciała prawie 
wyłącznie drogą oddechową i że właśnie bakcyle tuberkulicz‑
ne przede wszystkim rozwijają się i gnieżdżą w szczytach płuc, 
a więc właśnie tam, gdzie u wszystkich niemal ludzi wciągnię‑
te za słabo powietrze nie dosięga wcale. Bakcyle tuberkuliczne 
znajdują się prawie wszędzie w powietrzu. Ochronić się przed 
nimi skutecznie może tylko ten, kto uprawia codzienną syste‑
matyczną gimnastykę płuc, która oczyszcza i odświeża grun‑
townie nie tylko drogi oddechowe, ale i płuca. Usuwa radykal‑
nie z dróg oddechowych wszystko to, co tam nie należy – pi‑
sał w książce. 

On oddycha, ona w gorsecie

– Mężczyźni w ogóle oddychają przeponą, kobiety zaś prze‑
ważnie za pomocą mięśni międzyżebrowych, a to z tego powodu, 

Lekarzu, co Ty na to medicus.lublin.pl

Tusz nosowy jednostronny. Historia dbania o płuca 

że u nich przeszkadza oddychaniu przeponą skrępowanie brzu‑
cha gorsetem. Oddychanie przeponowe polega głównie na skur‑
czeniu się przepony odgraniczającej jamę piersiową od jamy 
brzusznej, która ciśnie wnętrzności w dół i przez to samo skó‑
rę brzuszną napręża. Dlatego to mówi się potocznie, że ktoś od‑
dycha brzuchem. Siła mięśni, potrzebna ku temu przy każdym 
wciągnięciu powietrza, jest o wiele większa niż przy oddycha‑
niu przeponowym. Przy oddychaniu czysto żebrowym porcja 
wciągniętego powietrza była prawie dwa razy większą niż przy 
oddychaniu czysto przeponowym. 

Dlatego w gimnastyce oddechu chodzi, ażeby wprawić 
w ruch mięśnie żebrowe, i zmusić je do wspólnej pracy z prze‑
poną – tłumaczył niemiecki propagator czystych płuc. I nosa!

Nos w kąpieli

– Nie jest nawet koniecznie wskazane, aby codziennie przed‑
siębrać płukanie nosa rozczynem solnym, tak samo jak się co‑
dziennie nie myje całego ciała mydłem. Ku temu wystarczy 
w zupełności natrysk powietrza. Palcem wskazującym zamy‑
kamy szczelnie jedną połowę nosa. Drugą oddychamy tak głę‑
boko i silnie jak tylko to możliwe. Wszystko co w nosie jest 
obce oddziela się, kruszy powoli i wędruje następnie do chus‑
teczki – instruuje swoich czytelników autor. Zaleca tusz nosowy 
jednostronny codziennie, po wyjściu z łóżka rano i wieczorem 
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Lekarzu, co Ty na to medicus.lublin.pl

Tusz nosowy jednostronny. Historia dbania o płuca 
przed spaniem, przy otwartym oknie, jednakże nie na powie‑
trzu za zimnym.

I kardynalna zasada: oddychamy w ogólności tylko przez 
nos! Nie przez usta! Bo nos jest po to, by powietrze oczyścić 
i ogrzać.

Zrób to sam

Przykładowe ćwiczenie płuc. Oprzeć silnie ręce na biodrach 
i palcami silnie tylne żebra uciskać, przez co ogranicza się bar‑
dzo oddychanie przeponowe. Może w ten sposób pomóc tak‑
że inna osoba, a nawet może nieraz brzuch i dolne żebra sil‑
nie sznurować. Środka tego używa się jednak bardzo rzadko. 
Rozumie się, że nie można oczekiwać zamierzonego rezultatu 
ledwie po kilku ćwiczeniach, jednakże pewną jest rzeczą, że już 
po kilku dniach wzmocnią się mięśnie międzyżebrowe i oddy‑
chanie żebrowe zacznie funkcjonować czysto mechanicznie.

Zdrowo krzyczą 

Uwaga, teraz będzie trudny fragment lektury. Zalecenia dla 
niemowlaków. 

– Wykonać gimnastykę bardzo łatwo przez odpowiednie za‑
tykanie dziecku to jednej, to drugiej dziurki nosowej, lub ust 
i zmuszanie go do forsownego oddychania. Naturalnie nie na‑
leży przedsiębrać prób wówczas, gdy dziecko kaprysi lub jest 
głodne, ale wówczas, gdy jest w dobrym humorze. Dzieci, które 
przez cały dzień porządnie krzyczą, uprawiają w swoim rodza‑
ju gimnastykę same. Dzieciom cichym, spokojnym, z których 
„grzeczności” sentymentalne mamusie bardzo się chlubią, gim‑
nastyka nosowa jest bardzo potrzebna. Właśnie bowiem takie 
spokojne, grzeczne dzieci są chore – uważa niemiecki autor. 

Poczytny nieznajomy

Wyszukiwarki inter‑
netowe pytane o A.P. 
Winkelmanna są bezrad‑
ne. W niemieckich biblio‑
tekach i antykwariatach 
w opisie pierwszych wy‑
dań poradnika informa‑
cja przy tytule „napisane 
przez M. Hausmanna”, 
co sugeruje, że von A.P. 
Winkelmann był jedy‑
nie redaktorem. Ale wraz 
z kolejnymi wydaniami… 
Hausmann znika.

W Polsce ukazały się 
dwie edycje poradnika 
„Oddychać, ale jak i dla‑
czego. Wezwanie do nie‑
zbędnej dla każdego gim‑
nastyki płuc”. Obie w tłu‑
maczeniu doktora J.D. 
Łódzkie z 1909 i lwow‑
skie dwadzieścia lat póź‑
niejsze. 

Janka	Kowalska

LITERACKoKiedy kończy się stary świat
„Pokora” Szczepana Twardocha to powieść, która prze‑

nosi nas do Berlina, 100 lat temu. Jest 11 listopada 1918 ro‑
ku, I wojna światowa się skończyła. Główny bohater książ‑
ki, Alois Pokora, lat 28, opuszcza właśnie szpital po rekon‑
walescencji spowodowanej odniesionymi w walce rana‑
mi. Już wiadomo – stary świat się skończył, a nowy dopie‑
ro się rodzi. Nastał czas przemian, ale jakich – tego jeszcze 
nikt nie wie.

(…) „Nie jeżdżą tramwaje, nie widać nawet dorożek, nie 
ma policjantów. Wiele sklepów splądrowanych, witryny po‑
wybijane, drzwi wysadzone z zawiasów. Przechodniów na 
ulicach niewielu…(…)”.

Alois musi się w tym świecie odnaleźć. I zmierzyć z nim. 
Ten syn górnika z Górnego Śląska, zrządzeniem losu wy‑
rwany z proletariackiej rodziny, wszędzie spotyka się z po‑
gardą i odrzuceniem. Jest samotny i prześladowany. Jego lo‑
sy śledzimy pogrążając się 
– dosłownie, bo nie spo‑
sób się od tej książki ode‑
rwać – w najnowszą po‑
wieść Twardocha, autora 
m.in. „Morfiny” i „Króla”. 

„Pokora” to porywająca 
powieść o miłości, wojnie 
i rewolucji. Epicka historia 
o Berlinie i Śląsku, o Niem‑
cach i Polakach, o podzia‑
łach społecznych i etnicz‑
nych. O pożądaniu, władzy, 
uległości i cenie, jaką płaci 
się w walce o godność.

– Piszę takie powieści, 
jakie sam chciałbym czy‑
tać: rozległe, wielogłoso‑
we i wielotematyczne. I ta‑
ka chyba jest „Pokora”, ta‑
ki jest obraz George’a Gro‑
sza, który zdobi jej okładkę. „Pokora” opowiada o władzy 
i uległości, o cenie, jaką płaci się, walcząc o własną god‑
ność, opowiada o wojnie i o następującej po niej rewolucji 
na ulicach Berlina i Górnego Śląska, o klasowych niepoko‑
jach i o erotycznym napięciu w czasach płynnej, rozedrga‑
nej rzeczywistości. Akcja książki dzieje się sto lat temu, za‑
cząłem ją pisać w kwietniu 2019 roku, a jednak wydaje mi 
się, że jest to powieść właśnie na takie czasy, w jakich przy‑
szło nam żyć – mówi Szczepan Twardoch.

I nie myli się.
Bo czytając „Pokorę” nie opuszcza nas wrażenie analo‑

gii fabuły z obecną sytuacją na świecie. Pandemia przecież 
tak jak 100 lat temu wojna, zmieniła świat. Prawdopodobnie 
bezpowrotnie. I chyba wszyscy coraz bardziej zdajemy so‑
bie sprawę, że przyszło nam żyć w czasach przełomu, cza‑
sach niepokoju – co wiąże się też ze zmianami klimatycz‑
nymi, zmianami mentalnymi i społecznymi. Jakie będą no‑
we czasy? Może lepsze? A może nie?

Jak napisał jeden z recenzentów: „Momenty przełomowe 
dla świata przychodzą niemalże cyklicznie, nawet częściej niż 
raz na jedno pokolenie. Nie zmienia się tylko człowiek – ni‑
gdy nie wyciąga wniosków z błędów swoich przodków”.

Anna	Augustowska
Szczepan	Twardoch,	Pokora,		
Wydawnictwo	Literackie	Kraków	2020.

https://medicus.lublin.pl
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Portret Petera Handkego
Noblista w cieniu Tokarczuk. 

10 listopada o godz. 18 w Teatrze 
Starym rozmowa poświęcona 
osobie Petera Handkego.

W Polsce Nobel dla austriac‑
kiego autora przeszedł niemal 
bez echa. Nie rozmawialiśmy ani 
o zasługach i zdobyczach literac‑
kich Handkego, ani o kontrower‑
sjach, jakie wzbudza do dziś jego 
postawa polityczna wobec wojny 
w byłej Jugosławii. 

Łukasz Drewniak i jego gość 
prof. Małgorzata Leyko, która 
zajmuje się badaniami nad te‑

atrem niemieckojęzycznym w XIX‑XXI wieku, teatrem ży‑
dowskim w Polsce, polsko‑niemieckimi stosunkami teatral‑
nymi oraz teoriami teatralnymi od początku XIX wieku – po‑
rozmawiają o austriackim twórcy, który w zeszłym roku, tak 
jak Olga Tokarczuk, odbierał Literacką Nagrodę Nobla.

Wstęp za okazaniem bezpłatnej wejściówki. Wejściówki 
można rezerwować i odbierać w kasie Teatru Starego.

250. 
rocznica urodzin 

Ludwiga 
van BEETHOVENA
ORKIESTRA SYMFONICZNA 
FILHARMONII LUBELSKIEJ

FILHARMONIA LUBELSKA

Nadchodzi sezon Beethovena
6 listopada o godz. 19 w Filharmonii Lubelskiej pierwszy 

z cyklu koncertów z muzyką Ludwiga van Beethovena.
Bo sezon artystyczny 2020/2021 poświęcony Beethovenowi 

będzie, jak zapowiadają organizatorzy, okazją do posłucha‑
nia utworów niebanalnych i intrygujących. Ah! Perfido to 
dość wczesne dzieło kompozytora napisane do tekstu Pietro 
Metastasia. Dramatyczny kontekst arii opiera się na rela‑
cji między Deidamią a Achillesem, która została porzucona 
przez ukochanego. Natomiast muzyka do dramatu „Egmont” 
Goethego została napisana na zamówienie autora, który chciał 
wykorzystywać ją podczas inscenizacji swojej sztuki. 

Wystąpią lubelscy f i lharmonicy,  Małgorzata 
Grzegorzewicz‑Rodek – sporan, Jacek Król – narrator, 
Wojciech Rodek – dyrygent. Bilety 25 zł.

TEATRALNIEBułhakow. Premiera
Profesor Preobrażeński rozwija innowacyjny sposób od‑

mładzania ludzkiego ciała. Medyk przygarnia błąkającego się 
bezpańskiego psa. Przeszczepia znajdzie ludzkie organy, dzię‑
ki czemu zwierzę zmienia się w człowieka, ale tym samym 
zyskuje najgorsze ludzkie przywary. To streszczenie „Psiego 
serca”. Utwór Michaiła Bułhakowa to nowość na scenie 
Teatru Osterwy. Reżyseria: Igor Gorzkowski, obsada: Marta 
Ledwoń, Jolanta Rychłowska, Jowita Stępniak, Magdalena 
Zabel, Tomasz Bielawiec, Michał Czyż, Włodzimierz 
Dyła, Przemysław Gąsiorowicz, Maciej Grubich, Paweł 
Kos, Krzysztof Olchawa, Wojciech Rusin, Daniel Salman. 
Pierwsze spektakle zaplanowano na 7, 8, 10, 11, 12, 13 i 14 
(premiera) listopada na godz. 19. 15 listopada sztuka będzie 
grana o godz. 17.

Kortez w CSK
Po letnich koncertach organiza‑

torzy zapraszają na trasę Korteza 
w scenerii jesienno‑zimowej. Jak 
informują, w ostatnim czasie spo‑
rym przeobrażeniom uległ ze‑
spół towarzyszący, który zmniej‑
szył się do kwartetu. 24 listopada 
o godz. 20 w Centrum Spotkania 
Kultur zobaczymy muzyków 
w składzie: Kortez – śpiew, gita‑
ra, fortepian, gitara basowa, puzon, 
instrumenty klawiszowe; Krzysiek 
Domański – gitara basowa, for‑
tepian, gitara, instrumenty klawi‑
szowe, chórki; Robert Szymański 
– perkusja, chórki; Tomasz Ziętek 
– trąbka, instrumenty klawiszowe.

Uwaga! Gdy zamykaliśmy to wydanie miesięcznika, obowiązy‑
wała w Lublinie tzw. czerwona strefa. W związku ze zmieniającą się 
sytuacją epidemiologiczną organizatorzy zmieniają zasady uczest‑
nictwa w wydarzeniach. Trzeba się z nimi zapoznawać bezpośred‑
nio w instytucjach odpowiedzialnych za organizację.

FB Teatr im
. Juliusza O

sterw
y w

 Lublinie
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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”.

Ośrodek „Brama Grodzka 
– Teatr NN” oraz Lubelska Tra‑
sa Podziemna zaprezentowa‑
ły projekt pt. „Historyczny ob‑
raz Lublina w czasach zarazy”, 
który z uwagi na sytuację epi‑
demiczną ma tylko formę in‑
ternetową. 

Start portalu edukacyj‑
nego „Lublin w czasach za‑
razy” odbył się 7 październi‑
ka 2020 r. na kanale YouTube 
(www.teatrnn.pl/morowy‑lublin

W ramach projektu „Histo‑
ryczny obraz Lublina w cza‑
sach zarazy” realizowanego 
przez Lubelską Trasę Podziem‑
ną (Ośrodek „Brama Grodz‑
ka – Teatr NN”) powstały dwa 
filmy, które zostały opubli‑
kowane na portalu edukacyjnym „Lublin w czasach zara‑
zy”: www.teatrnn.pl/morowy‑lublin

W filmie „Szlakiem	lubelskich	epidemii” w towarzystwie 
przewodnika Patrycji Serafin – redaktor naczelnej portalu „Lu‑
blin w czasach zarazy”, udajemy się na spacer po miejscach 
związanych z epidemiami, które dawniej nawiedzały miasto, 
takich jak: Rynek Starego Miasta z budynkiem dawnego ratu‑
sza, Brama Krakowska, plac Po Farze, kościół św. Wojciecha, 
stary kirkut, dawny kościół Jezuitów, kościół Świętego Ducha, 
kościół Świętego Krzyża, kapliczka przy Ogrodzie Saskim, 
cmentarz na Majdanku.

Zob.
https://www.youtube.com/watch?v=Sn2FQNOwtK8&fbclid

=IwAR3QeqY6sSk05SULRXRKatGWNxEg8BwWTTW3Xd
E12dVnl‑TD2fWVSaQjhKs

Portal o epidemiach wystartował!

trasa jest niedostępna dla zwiedzających, dlatego opowieści bal‑
wierza, które według pierwotnego pomysłu miały być interak‑
tywnym spotkaniem publiczności z żywym opowiadaczem, zre‑
alizowane zostały w postaci cyfrowego zapisu.

Zob. https://www.youtube.com/watch?v=H3AgPsz7NHw&
feature=youtu.be&fbclid=IwAR0HRgCYA6nFQZPsp‑_sVwT
1EpGKKnSfH‑kaG1dZWSUdZjWUT1p1otg3GIc

Link do zapisanej transmisji prezentacji na You Tube: 
https://www.youtube.com/watch?v=03KmSYMKomo&t=4s

aa

W filmie „Opowieści	lubelskiego	balwierza” aktor Konrad 
Kowalski wchodzi w rolę doktora morowego, który w charakte‑
rze świadka snuje opowieści. Usłyszymy między innymi histo‑
rię procesu mazaczy morowych oraz opowieść o śmierci fran‑
ciszkanina jako aktu ofiary za zdrowie mieszkańców Lublina. 
Film nawiązuje również do sporu między franciszkanami a Ży‑
dami o możliwość pochówku ofiar epidemii na kirkucie. 

Opowieści balwierza snute są w przestrzeni Lubelskiej Tra‑
sy Podziemnej – miejscu, w którym tradycja opowiadania cie‑
kawych historii związanych z Lublinem w postaci teatralizo‑
wanej narracji trwa od lat. Inscenizacje towarzyszą zwiedzaniu 
trasy w każdy poniedziałek. Historia miasta przedstawiana by‑
wa w nich z różnych, często nietypowych perspektyw. Obecnie 



MEDICUS 11/202026

Sałatka po lekarsku

Pamiętnik znaleziony w szpitalnej szafce
Nasz szoł powszedni medicus.lublin.pl

10 września

W TVP nadal niekończące się debaty. 
Pewnie nie doczekamy chwili, gdy dla od‑
miany pokażą wreszcie przez wielu ocze‑
kiwane W DE BATY! To by było wyda‑
rzenie! A jaki wzrost oglądalności! Prze‑
cież wielu od telewizora nie dałoby się 
oderwać, żeby to wreszcie zobaczyć!

12 września

Poza polityką w mediach coraz wię‑
cej reklam lekarstw, a lekarzy w rzeczy‑
wistości jak na lekarstwo. A tak przecież 
nie może być w przodującym, modelo‑
wym kraju! Myślę, że wkrótce doczeka‑
my się ogłoszenia skróconego, zaoczne‑
go kursu medycyny dla wszystkich chęt‑
nych. Dla okulistów zaocznego również. 
W końcu chyba żadne eksperymenty edu‑
kacyjne już nas nie zadziwią. 

14 września

Dobrze nie jest. Skończyły mi się pa‑
pierosy, odwiedzin w szpitalu nie ma, po‑
za tym ciotka zapowiedziała, że do mo‑
jego nałogu ręki przykładać nie będzie. 
Z opresji wybawił mnie dłużej leżący 
sąsiad mówiąc, żeby pójść do szpital‑
nego barku, czyli takiego wielobranżo‑
wego detalicznego punktu zaopatrzenia 
szpitali i klinik. Powiedziałem, że aku‑
rat nie o klinik mi chodzi, tylko o papie‑
rosy, a on na to – „Wiem, dlatego trze‑
ba pójść tam, gdzie mówię, mrugnąć 
do sprzedawczyni i poprosić o SKAR‑
PETY BEZUCISKOWE”! Zdziwiony 
poszedłem, mrugnąłem, poprosiłem, pa‑
ni zapytała cicho – „Z FILTREM, CZY 
BEZ?” i było po kłopocie. Czyżby na‑
rodziny nowego szpitalnego slangu dla 
wtajemniczonych?…

15 września

Po południu trochę przysnąłem. Obu‑
dziłem się w panice, zlany zimnym so‑
sem. Pani salowa się potknęła niosąc 
obiadowy talerz. No, jawa czasem bywa 
gorsza od snu. 

17 września

Podobno grozi nam rozpad wiodącej 
koalicji. I znowu niepokój, bóle głowy 

Śledź, nasz dzisiejszy bo‑
hater, to nie tylko danie na wi‑
gilię. Jest dostępny przez cały 
rok, a dziś zajmiemy się śle‑
dziem wędzonym, czyli pi‑
klingiem.

Śledź to ryba z historią. I je‑
żeli wierzyć autorowi tekstu 
zamieszczonego w „Kurierze 
Warszawskim” w roku 1884 i podpisa‑
nego inicjałami H.G. to: „te solone zna‑
ne są od roku 1397. Przed nim ludzie śle‑
dzie znali, ale jadali je jedynie w sezo‑
nie połowów. Jak wszystkie ryby psuły 
się wyjątkowo szybko, a zwykłe solenie 
pozwalało je przetrzymywać zaledwie 
przez dni kilka. Połów śledzi i handel 
niemi rozpoczął się o wiele wcześniej. 
Już w początkach IX‑go wieku ryba‑
cy flandryjscy, holenderscy i fryzyjscy, 
a z drogiej strony szkoccy, sprzymierza‑
li się z sobą, ażeby z większem bezpie‑
czeństwem od napadu północnych roz‑
bójników morskich, Normanów, odby‑
wać wyprawy na połów śledzi. Wiedzia‑
no już wówczas, iż śledzie należy solić, 
ażeby dłużej przechowywać się mogły, 
ale solone ówczesnym sposobem wy‑
trzymywały zaledwie tydzień (!). No 
skąd ten rok 1397? Otóż rok ten odzna‑
czył się tak obfitym połowem śledzi, ja‑
kiego nie pamiętano od dawna. Nie wie‑
dziano też co z niemi począć. A za nic 
w świecie rybacy nie chcieli stracić zy‑
sku z połowów. W tym samym czasie 
w holenderskim miasteczku Biervliet 
nad Skaldą, młody rybak Wilhelm Beu‑
kels, pomimo iż miał ogromną masę zło‑
wionych siedzi, nie tylko nie okazywał 
chęci skorego ich pozbycia, ale staran‑
nie trzymał je w ukryciu… Zapytywany 
przez zdumionych towarzyszów o po‑
wód takiego postępowania, Beukels od‑
powiadał, iż w interesie ogólnego dobra 

Sałatka z wędzonego śledzia 
robi nad śledziami doświad‑
czenia i że dopiero po upły‑
wie trzech miesięcy rozpocz‑
nie ich wyprzedaż, a jeżeli mu 
się próba powiedzie, to w roku 
następnym wyda im tajemni‑
cę swego wynalazku, który ich 
wszystkich na zawsze zboga‑
ci. Jak każda myśl śmiała a no‑

wa, słowa te wywołały uśmiechy poli‑
towania, powątpiewanie o stanie umy‑
słu Beukelsa i dotkliwe szyderstwa. […] 
W oznaczonym 3‑miesięcznym termi‑
nie, kiedy pora śledziowa już dawno mi‑
nęła, otworzył swój magazyn i ku zdu‑
mieniu wszystkich śledzie znalazły się 
w najlepszym stanie!… Obudziło to po‑
wszechny podziw, zdumienie i radość. 
A on zdradził swój sekret… za darmo” 
[…]. Po szczegóły odsyłam was na stro‑
ny „Przyczynka	do	historii	 śledzia”	
Aliny	Kwapisz‑Kulińskiej. W każdym 
razie te solone z beczki nazywają się bia‑
łymi, wędzone zaś to piklingi. I przygo‑
towuje się tak samo, z tą jedynie różni‑
cą, że należy je trzymać w wodzie sło‑
nej dwa razy dłużej, a następnie wędzi 
w zimnym dymie przez dobę. Dość ga‑
dania, do roboty.

Składniki: 

• 2 wędzone śledzie 
• 6 jajek na twardo 
• 2 twarde słodkokwaśne jabłka 
• 30‑40 cm pora (części białej)
• 2‑3 kiszone ogórki (najlepiej 

małosolne) 
• 1 szczypta cukru brązowego
• 1 pęczek szczypiorku
• 2 łyżki stołowe majonezu
• 1 łyżka jogurtu typu greckiego 
• Sól pieprz do smaku. 

Wykonanie:

Śledzie obrać z ości i po‑
kroić na kawałki ok. 1‑2 cm. 
Podobnie pokroić jajka. 
Por pokroić w półplaster‑
ki i przelać wrzątkiem. 
Szczypiorek pokroić drob‑
no. Ogórki pokroić w ma‑
łe ćwierćplasterki. Wszyst‑
kie składniki wymieszać. 
Doprawić do smaku i odło‑
żyć do lodówki na godzi‑
nę. Serwować z grzankami 
i pomidorem.

Smacznego!
Dariusz	Hankiewicz
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Pamiętnik znaleziony w szpitalnej szafce
Nasz szoł powszedni medicus.lublin.pl

i ogólne objawy potężnego politycznego 
kaca. Leżący obok mnie stwierdził, że są‑
siedzi zza Odry mówią na taki stan – KA‑
CENJAMER. U nas bardziej pasowałby 
KACZENJAMER, ale i tak mało kto by 
to zrozumiał. Na wszelki wypadek uda‑
łem, że nie rozumiem. 

(serial prawie codzienny)

złożyła, bo na wytyczonej, przemyśla‑
nej drodze transformacji nie wiadomo 
skąd pojawiło się wiele tajemniczych 
haków i kwakwakwatera główna po na‑
myśle wzięła to pod uwagę. Chyba mu‑
siała. No, haki to zawsze był niezły, sku‑
teczny argument, zależny zresztą od ich 
kalibru i ilości. Sąsiad mówi (mimo opi‑
nii bokserów), że od haka czasami sku‑
teczniejszy jest cep, ale chyba hak pó‑
ki co bardziej elegancko pasuje do na‑
szych salonów politycznych. A wszyst‑
ko wydawało się już tak ulizane. 

3 października

W niektórych przypadkach donosi‑
cielstwo może być pozytywnym zjawi‑
skiem. Zwłaszcza teraz. Wczoraj uprzej‑
ma pani salowa doniosła mi wielką por‑
cję pieczonych udek kurzęcych dostar‑
czonych pod szpital przez ciotkę. Po‑
dzieliłem się z sąsiadami. Donos wszyst‑
kim przypadł do gustu, bo wszyscy owa‑
cyjnie mlaskali. Było miło. 

12 października
Od dzisiaj w całym kraju pod ka‑

rą grzywny wprowadzono odgórny na‑
kaz maskowania się, zwiększania dy‑
stansów i dokładniejszego mycia rąk. 
Co do tego ostatniego wielu polityków 
już dużo wcześniej dawało dobry przy‑
kład umywając ręce od wielu koniecz‑
nych, wyprzedzających działań. I skut‑
ki mamy. 

13 października

Patrząc na to wszystko, na ten tele‑
wizyjny rozkwit rzeczywistości, mam 
wrażenie, że niedługo dodatkowo za‑
słyniemy w świecie jako ewenement 
botaniczny, czyli kraj, w którym zwy‑
kły BEZ występujący już w najlicz‑
niejszych możliwych odmianach stanie 
się naszym dodatkowym państwowym 
emblematem. W końcu jeżeli może być 
KRAJ KLONOWEGO LIŚCIA, KRAJ 
CEDRU, może być i KRAJ BZU. Prze‑
cież każdego dnia napotykamy na każ‑
dym kroku różne jego rodzaje, na przy‑
kład: bez‑karny, bez‑głowy, bez‑hamul‑
ców, bez‑czelny, bez‑nadziejny, bez‑ho‑
noru, bez‑pojęcia i bez‑końca. A to ple‑
ni się i rozrasta bez umiaru. 

Irosław	Szymański	

20 września

Dzisiaj jeden ze współlokatorów zno‑
wu na całą salę z laptopa słuchał jakiejś 
swojej ulubionej muzyki. Nie wytrzyma‑
łem i zapytałem – „Panie – co to jest?!!”. 
A on mi na to – „Jak to co?! Zenek!!!. Wi‑
dać, żeś pan zapóźniony w dobrej, wysu‑
blimowanej muzyce! A w ogóle to czego 
pan słucha?!”. Odpowiedziałem, że Cho‑
pina. A on – Chłopina?! Kto to? Nie sły‑
szałem o takim. Też w disco robi?”. Zamil‑
czałem. Mówi się, że muzyka łagodzi oby‑
czaje, a teraz jakie obyczaje, taka i muzy‑
ka. Oby jak najkrócej. Oby! 

21 września

No i mamy niepodważalny wynik trwa‑
jących przemyśleń, przemian, wymian, 
roszad i mianowań potwierdzający bez‑
dyskusyjnie, że społecznie najważniej‑
szą wartością gwarantującą pewność by‑
tu i dostatniej egzystencji jest RODZINA! 

Bliższa czy dalsza, ale własna. I o tę dba‑
ją, a to po stadłach co poniektórych coraz 
bardziej widać. 

23 września

W mediach liczne ogłoszenia o spon‑
tanicznych zbiórkach na różnego rodzaju 

cele społeczne i ludzie bardzo pozytyw‑
nie na nie reagują. A ja od wczoraj mam 
tylko dobową zbiórkę moczu. Czuję się 
aspołecznie. Aż mi głupio. 

25 września

Ukoronowany wirus wbrew wcześniej‑
szym zapewnieniom RZĄDOWYCH wy‑
ZNAWCÓW nie daje za wygraną. Oczy‑
wiście znowu oficjalne uspokajanie, da‑
lekowzroczny optymizm, ale w tle ner‑
wowe ruchy, zamykanie szpitali i oddzia‑
łów lub przekształcanie w jednoimienne. 
Można się było tego spodziewać, bo prze‑
cież już od dawna Służbę Zdrowia trak‑
towano jako jednoimienną a raczej jed‑
nowymienną, bo z jednego wymienia ła‑
twiej było doić!

28 września

Rozkładająca się dwa tygodnie temu 
przewodnia koalicja jednak znowu się 

https://medicus.lublin.pl
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W dniu 11 września 2020 roku odszedł na Wieczny Dyżur 
dr hab. n. med. Marcin Olajossy, wieloletni kierownik Kate‑
dry Psychiatrii UM w Lublinie, przewodniczący Komisji Bio‑
etycznej i Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Psy‑
chiatrycznego.

W osobie Zmarłego żegnamy nie tylko cenionego nauczyciela 
akademickiego, wychowawcę wielu pokoleń lekarzy i znakomi‑
tego specjalistę w dziedzinie psychiatrii, ale przede wszystkim 
Przyjaciela i Kolegę, który przez wiele lat, dzięki swym warto‑
ściom intelektualno‑moralnym, wysokiej kulturze i zaangażo‑
waniu kształtował wizerunek naszego lekarskiego samorządu. 
W 2010 roku doktor Marcin Olajossy został odznaczony Me‑
dalem LIL za wielki wkład w formację intelektualną i etyczną 
lekarzy, poprzez swój udział w pracach Okręgowej Rady Le‑
karskiej i Okręgowego Sądu Lekarskiego, którego Prezesem 

Wspomnienia

Marcin Olajossy (1946‑2020)
był w latach 1995‑1997. Wierny swoim lekarskim zaintere‑
sowaniom jako biegły wykorzystywał wówczas swą wiedzę 
w praktyce, jednocześnie będąc dla nas wzorem poczucia obo‑
wiązku, tolerancji, poszanowania prawa oraz naturalnej życz‑
liwości wobec ludzi. Ta postawa została wcześniej doceniona 
przez Fundację Niezależnej Kultury Polskiej, która przyznała 
Mu nagrodę za działalność na rzecz demokracji i budowy spo‑
łeczeństwa obywatelskiego. Jako członek założyciel Oddziału 
Lubelskiego KSLP doktor Marcin Olajossy przez wiele lat był 
związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, gdzie pro‑
wadził zajęcia z psychopatologii i medycyny pastoralnej. W do‑
wód uznania za Jego wkład w rozwój uczelni i postawę nauczy‑
ciela i wychowawcy arcybiskup Józef Życiński odznaczył Go 
medalem „Lumen Mundi”.

Profesor Halina Marmurowska‑Michałowska wspomina swe‑
go nieodżałowanego Kolegę jako człowieka o błyskotliwej in‑
teligencji, wszechstronnych zainteresowaniach i głębokiej wie‑
dzy oraz znakomitego organizatora. Jednocześnie podkreśla Je‑
go niezwykłą otwartość na każdego człowieka, ciepły stosunek 
do pacjentów i młodszych kolegów, pamięć o zmarłych współ‑
pracownikach oraz głęboką wiarę przeżywaną w sposób pro‑
sty i szczery. Dr Olajossy miał absolutny słuch, wspaniale tań‑
czył, bezgranicznie kochał swoją rodzinę i był dumny z osią‑
gnięć zawodowych swoich dorosłych już dzieci. Marcin czyn‑
nie uprawiał siatkówkę, kibicował drużynie AZS i znany był 
z niezwykle subtelnego, często abstrakcyjnego humoru. Strasz‑
nie nam będzie Go brakowało. Doktor Marcin Olajossy pozo‑
stanie na zawsze w naszej pamięci jako dobry, życzliwy i pe‑
łen ciepła Kolega o niezwykłej kulturze i wiedzy, którą hojnie 
się z nami dzielił jako lekarz i społecznik. 

Prof.	Ewa	Tuszkiewicz‑Misztal,		
Prof.	Halina	Marmurowska‑Michałowska,	

Dr	Janusz	Dubejko	Zespół Kliniki Psychiatrii, 1974 rok 

Wybuch pandemii wywołał szok nie tylko wśród lekarzy, ale i ca‑
łego społeczeństwa. W mediach oglądaliśmy doniesienia ze świata, 
duszących się chorych, karawany ciężarówek wywożące pod osło‑
ną nocy trumny… Pokazywano nam wręcz apokaliptyczną wizję 
końca świata. Lekarze w wielu placówkach prywatnych pozamy‑
kali poradnie. Nasuwała się refleksja, że ci stomatolodzy i lekarze 
innych specjalności mają przecież rodziny, dzieci, piękne gabine‑
ty i boją się, że ich życie może się nagle zawalić jak domek z kart. 
Na dodatek brakowało środków ochrony osobistej, płynów dezyn‑
fekcyjnych itd. 

Mniej burzliwie to przebiegało w przypadku POZ‑ów, ale dość 
powszechne były narzekania pacjentów, że przychodnie zamie‑
niły się w twierdze obronne. Utrudniony był w nich bezpośredni 
kontakt pacjenta z lekarzem, teleporady nie były w stanie zastąpić 
dawnych metod badania chorego. 

Stosunkowo najlepiej zniosły te trudne sytuacje szpitale. Ja‑
ko placówki publiczne musiały i muszą pracować. Owszem per‑
sonel lekarski i pielęgniarski zakaża się, bywa na kwarantannach, 
ale szpitale działają i to pokazuje wyższość placówek publicznych 
w ochronie zdrowia społeczeństwa nad placówkami prywatnymi. 
Praktycznie w szpitalach nie ma sytuacji – „boję się, że mogę się za‑
kazić i nie idę do pracy w szpitalu”. Tu jest sytuacja: „boję się i idę 
do pracy i może się nie zakażę”. 

Dopiero w drugiej połowie września, po licznych monitach Mi‑
nisterstwo Zdrowia podało informacje o narażeniu z powodu Co‑
vid‑19 wśród personelu medycznego. W Polsce po zakażeniu się 

koronawirusem zmarło siedmiu lekarzy i sześć pielęgniarek. Zaka‑
ziło się natomiast 986 lekarzy i prawie 2400 pielęgniarek. Prawie 
8900 lekarzy i ponad 18 tys. pielęgniarek było na kwarantannie.

Szwedzi obrali zupełnie inną drogę w walce z pandemią Co‑
vid‑19. Twórcą tej strategii jest główny epidemiolog kraju prof. An‑
ders Tegnell. Od wybuchu pandemii w Szwecji szkoły dla dzieci do 
lat 16 były otwarte, obowiązywał jedynie zakaz zgromadzeń powy‑
żej 50 osób. Natomiast osobom, które ukończyły 70 lat lub należały 
do grupy ryzyka zalecano izolacje. Sklepy, bary i restauracje funk‑
cjonowały normalnie. Nie było też nakazu noszenia maseczek, a je‑
dynie zalecenie. Na początku pandemii pod adresem Szwecji pły‑
nęły słowa krytyki, wywołanej początkowo pięciokrotnie wyższym 
niż w Danii odsetkiem ofiar śmiertelnych z powodu koronawirusa. 
Dzienna liczba zgonów osiągnęła tam szczyt w kwietniu, a więk‑
szość ofiar stanowili pensjonariusze domów opieki. Obecnie śred‑
nia tygodniowa liczba zgonów na Covid‑19 wynosi 0 (zero), licz‑
ba nowych przypadków zakażeń wynosi 9 (w Polsce w październi‑
ku powyżej 5 tys.). Według prof. Tegnella, w Szwecji nie dojdzie do 
drugiej fazy pandemii w wyniku nabycia przez mieszkańców kra‑
ju odporności stadnej. Prof. Kim Sneppen, czołowy duński epide‑
miolog pracujący w Instytucie Nielsa Bohra w Kopenhadze, uważa, 
że najprawdopodobniej epidemia w Szwecji wygasła, a wirus zani‑
ka. Tymczasem w Polsce mamy drugą falę epidemii, liczba zakażo‑
nych oscyluje w granicach 5‑6 tys. przypadków dziennie, a sąsied‑
nie kraje: Czechy i Słowacja ogłosiły stan wyjątkowy. 

Jerzy Jakubowicz

Walka Polaków i Szwedów z pandemią 
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Zespół Radców Prawnych LIL
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.

Marcin Olajossy (1946‑2020)

Wspomnienia

Dzień 11 września pozostanie 
na zawsze w naszej pamięci, nie tyl‑
ko ze względu na wydarzenia, które 
miały miejsce na świecie tego dnia, 
ale dla wielu z nas przede wszyst‑
kim ze względu na wiadomość o na‑
głej i nieoczekiwanej śmierci wiel‑
kiej osobistości lubelskiego świata 
medycyny i psychiatrii – śp. prof. dr. 
hab. Marcina Olajossy – człowieka 
Renesansu: oddanego lekarza, zna‑
komitego naukowca, wykładowcy, 
nauczyciela wielu pokoleń leka‑
rzy, psychologów i teologów, hu‑
manisty, erudyty, miłośnika sztu‑
ki, serdecznego i życzliwego kole‑
gi. Wspomnienie jest formą spotka‑
nia, chciałabym więc przypomnieć 
drogę życiową i sylwetkę Profeso‑
ra. Prof. Marcin Olajossy urodził się w 1946 roku w Drogini 
koło Myślenic. Zafascynowany literaturą piękną i ludzką egzy‑
stencją jako 17‑latek rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim 
Akademii Medycznej w Lublinie, które ukończył z wyróżnie‑
niem. Jeszcze podczas studiów profesor M. Kaczyński stał się 
dla niego mistrzem. Jego autorytet przyczynił się do wyboru 
specjalizacji z psychiatrii i rozpoczęcia pracy w Klinice Psy‑
chiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, z którym zwią‑
zał całe swoje bogate życie zawodowe – przepracowując w nim 
do ostatnich swoich dni – 50 lat. 

Wszechstronną działalność zawodową, organizacyjną i spo‑
łeczną Profesora można by porównać do wszechstronności orkie‑
stry symfonicznej: profesor potrafił grać na wielu instrumentach, 
działać na wielu polach i na wszystkich w sposób wirtuozowski. 
I tak: Profesor pełnił przez wiele lat funkcję konsultanta woje‑
wódzkiego do spraw psychiatrii, był wykładowcą na Wydziale 
Psychologii i Pedagogiki UMCS, Instytutu Psychologii KUL 
i w Seminarium Duchownym, prowadząc zajęcia z zakresu psy‑
chologii i medycyny pastoralnej. Był także biegłym sądowym 
z zakresu psychiatrii m.in. w Metropolitalnym Sądzie Lubel‑
skim. Działał też w Lubelskiej Izbie Lekarskiej, gdzie między 
innymi współtworzył pierwsze wydania „Medicusa”. 

Przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego Komi‑
sji Bioetycznej UM w Lublinie, był wieloletnim przewodni‑
czącym Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psy‑
chiatrycznego, czynnym działaczem samorządu lekarskiego, 
członkiem Okręgowej Rady Lekarskiej, a także kierowni‑
kiem Katedry i II Kliniki Psychiatrii i Rehabilitacji Psychia‑
trycznej, współorganizatorem Lubelskich Spotkań Nauko‑
wych oraz zastępcą redaktora naczelnego Current Problems 
of Psychiatry. Do ostatnich dni był bardzo aktywny zawodo‑
wo kierując Oddziałem Psychiatrii Sądowej II Kliniki Psy‑
chiatrii UM w Lublinie.

Zakres zainteresowań naukowych Profesora obejmował sze‑
rokie zagadnienia z psychiatrii społecznej, psychiatrii sądowej 
oraz medycyny pastoralnej. Był promotorem wielu doktoratów, 
autorem lub współautorem przeszło 300 prac naukowych i ar‑
tykułów publicystycznych oraz niezwykłej książki pt. „Poko‑
nać szatana. Egzorcysta czy psychiatra”.

Warta podkreślenia jest etyczna postawa Profesora, za co zo‑
stał wielokrotnie nagrodzony. Otrzymał Medal Lubelskiej Izby 
Lekarskiej za zasługi w kształtowaniu wzorców osobowych 

i postaw moralnych. Był mistrzem 
kompromisów i w naszej pamięci 
pozostanie człowiekiem od „rozwią‑
zywania problemów niemożliwych 
do rozwiązania”. Fundacja Niezależ‑
nej Kultury Polskiej POLCUL na‑
grodziła profesora medalem za dzia‑
łalność na rzecz demokracji i budo‑
wy społeczeństwa obywatelskie‑
go. Został też odznaczony medalem 
„Zasłużony dla Akademii Medycz‑
nej w Lublinie” oraz odznaczeniem 
Lumen Mundi, przyznawanym przez 
arcybiskupa lubelskiego. Bez wąt‑
pienia atmosfera miłości do medy‑
cyny i ogromnego zaangażowania 
w pracę zawodową i naukową miała 
wpływ na życie rodzinne. Żona Pro‑
fesora – Lidia, jest uznanym pedia‑

trą i lekarzem rodzinnym, córka Luiza – psychiatrą, zawodo‑
wo związanym z Kliniką Psychiatryczną w Wiedniu, syn Bar‑
tosz jest znakomitym kardiologiem. Pozazawodowo prof. Ola‑
jossy interesował się literaturą piękną, muzyką klasyczną i ma‑
larstwem nowoczesnym. Na zawsze w naszej pamięci pozo‑
staną sobotnie poranki w Oddziale Psychiatrii Sądowej, kiedy 
to Profesor słuchał wraz z internowanymi pacjentami muzyki 
Bacha i Berlioza, próbując zaszczepić w nich miłość do muzyki 
klasycznej i łagodnych obyczajów. We wspomnieniach studen‑
tów prof. Olajossy pozostanie słynącym z elegancji i charyzmy 
profesorem, który na końcowym egzaminie ustnym z psychia‑
trii zdołał podać dłoń każdemu studentowi kończącemu kieru‑
nek lekarski. W naszej pamięci Profesor pozostanie jako wy‑
jątkowa osobowość, uwielbiany przez pacjentów lekarz, zna‑
komity naukowiec, humanista, człowiek o wysokiej kulturze 
osobistej i wysokich standardach moralnych, wzór osobowy 
dla adeptów psychiatrii, uosobienie dobroci i łagodności, oso‑
ba wszechstronna i głęboko zaangażowana w rozwój psychia‑
trii na Lubelszczyźnie.

Drogi Marcinie, pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci, 
gdyż jak pisała Wisława Szymborska: „Umarłych wieczność 
dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci…”.

Hanna	Karakuła‑Juchnowicz
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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 opiece 
zdrowotnej, – lekarzy na dyżury medyczne inter‑
nistyczne w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, 
a także lekarzy specjalistów w zakresie: – gine‑
kologii i położnictwa, – radiologii i diagnostyki 
obrazowej, – anestezjologii i intensywnej tera‑
pii, – chorób wewnętrznych w pozostałych od‑
działach SPZOZ. Warunki pracy do uzgodnienia 
z dyrektorem SPZOZ w Kraśniku, ul. Chopina 13, 
tel. (81) 825 13 66.

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

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

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

•	 Przychodnia	Lekarza	Rodzinnego	w	 Izbicy	za‑
trudni na dogodnych warunkach finansowych 
lekarza rodzinnego/internistę/pediatrę do pra‑
cy w POZ w pełnym wymiarze godzin. Dowolna 
forma zatrudnienia. Oferuję mieszkanie służbo‑
we na miejscu. Tel. 728 458 405.

•	 Radomski	Szpital	Specjalistyczny	im.	dr.	Tytusa	
Chałubińskiego w Radomiu zatrudni kierowni‑
ka Oddziału Chirurgii Naczyniowej z Odcinkiem 
Zabiegowym Jednego Dnia i Pracownią Terapii 
Wewnątrznaczyniowej im. dr. n. med. Tadeusza 
Chmielińskiego. W sprawie pytań należy kontak‑
tować się z zastępcą dyrektora ds. lecznictwa, 
tel. (48) 361 51 42; kierownikiem kadr, tel. (48) 
361 54 59.

•	 Radomski	Szpital	Specjalistyczny	 im.	dr.	Tytu‑
sa Chałubińskiego w Radomiu poszukuje leka‑
rzy do pracy w Poradni Endokrynologicznej dla 
dorosłych i dla dzieci. W sprawie pytań należy 
kontaktować się z: zastępcą dyrektora ds. lecz‑
nictwa, tel. (48) 361 51 42; kierownikiem kadr, 
tel. (48) 361 54 59.

•	 NZOZ	„Głusk‑med.”	w	Lublinie	zatrudni	pedia‑
trę lub lekarza rodzinnego. Tel. : 81 751 87 00 
(godz. 8‑18), 516 074 144 (po godz. 20).

•	 Radomski	Szpital	Specjalistyczny	 im.	dr.	Tytu‑
sa Chałubińskiego w Radomiu poszukuje leka‑
rzy do pracy w: Oddział Chorób Wewnętrznych, 
Oddział Dziecięcy, Oddział Obserwacyjno‑Zakaź‑
ny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 
Oddział Ortopedyczno‑Urazowy, Oddział Chirur‑
gii Naczyniowej, Oddział Chirurgii Ogólnej, Od‑
dział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym, 
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej i Ogólnej, 
Szpitalny Oddział Ratunkowy. Zatrudnimy leka‑
rzy specjalistów oraz lekarzy w trakcie specjali‑
zacji, w zakresie udzielania świadczeń medycz‑
nych w ramach ordynacji podstawowej i/lub dy‑
żurów medycznych. W sprawie pytań należy kon‑
taktować się z zastępcą dyrektora ds. lecznictwa, 
tel. (48) 361 51 42; kierownikiem kadr, tel. (48) 
361 54 59.

•	 NZOZ	w	Kraśniku	zatrudni	lekarza	pediatrę	do	
pracy w Przychodni POZ w ramach umowy z NFZ. 
Tel. 502 365 615.

•	 Miejski	Zespół	ds.	Orzekania	o	Niepełnosprawno‑
ści w Lublinie zaprasza do współpracy w charak‑
terze orzeczników, lekarzy specjalistów w szcze‑
gólności w specjalnościach: pediatria, ortopedia 
i traumatologia narządu ruchu, chirurgia, okuli‑
styka, psychiatria, kardiologia, neurologia, on‑
kologia. Kontakt: Miejski Zespół ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności w Lublinie, ul. Magnolio‑
wa 2, 20‑143 Lublin, tel. 81 466 34 62, tel. 506 969 
672, e‑mail: janusz.iwanicki@lublin.eu 

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

•	 NZOZ	w	Kraśniku	 zatrudni	 lekarza	 internistę	
lub medycyny rodzinnej w Przychodni POZ 
w ramach umowy z NFZ w poniedziałki i piątki. 
Tel. kom. 502 365 615. 

•	 SAMODZIELNY	PUBLICZNY	SZPITAL	KLINICZNY	
NR 1 W LUBLNIE pilnie zatrudni lekarzy: specja‑
listów w dziedzinie chorób zakaźnych (również 
w trakcie specjalizacji) i specjalistów w dziedzi‑
nie hematologii (również w trakcie specjalizacji) 
Praca w jednostkach kierowanych przez najlep‑
szych specjalistów w ww. dziedzinach. Warunki 
zatrudnienia – do uzgodnienia indywidualnie 
(zależnie od stażu pracy i doświadczenia). Infor‑
macje pod adresem e‑mail: sekretariat@spsk1.lu‑
blin.pl lub nr tel. 81 53 239 35. Aplikacje prosimy 
składać pocztą tradycyjną na adres: Kancelaria 
SPSK 1, ul. Staszica 16, 20‑081 Lublin lub pocztą 
elektroniczną: msobotka@spsk1.lublin.pl

•	 Wojewódzki	 Szpital	 Specjalistyczny	w	Białej	
Podlaskiej	 zaprasza	do	współpracy	 LEKARZY	
ONKOLOGÓW, HEMATOLOGÓW, lekarzy w trak‑
cie specjalizacji oraz chcących specjalizować się 
w ww. dziedzinach. Oferujemy: przyjazną at‑
mosferę pracy, atrakcyjny system wynagradza‑
nia, elastyczny, dopasowany do potrzeb i moż‑
liwości	 lekarza	 czas	pracy.	ZAPRASZAMY	DO	
KONTAKTU ORAZ DO ODWIEDZENIA NASZE‑
GO	SZPITALA,	PRZEDSTAWIMY	NASZ	ZESPÓŁ,	
SZPITAL	ORAZ	MOŻLIWOŚCI	PRACY	I	ROZWO‑
JU. Tel. 508 099 693,83 414 72 46, e‑mail: rekru‑
tacja@szpitalbp.pl

•	 NZOZ	Poradnia	ginekologiczno‑położnicza	w	Lu‑
blinie zatrudni lekarza specjalistę ginekologa lub 
w trakcie specjalizacji, w ramach umowy z NFZ. 
Istnieje również możliwość prywatnych przyjęć. 
Tel. 602 402 597. 

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

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

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

•	 NZOZ	w	Kraśniku	zatrudni	dentystę	po	stażu	do	
pracy w gabinecie szkolnym na NFZ. Mile widzia‑
na własna działalność. Tel. 502 365 615. 

•	 Prywatny	gabinet	stomatologiczny	w	Białej	Pod‑
laskiej zatrudni lekarza STOMATOLOGA. Tel. 504 
858 533. 

•	 NZOZ	Esculap	w	Puławach	podejmie	współpracę	
ze stomatologiem specjalistą II stopnia stom. za‑
chowawczej z endodoncją. Praca w ramach NFZ 
i prywatnie; e‑mail info@esculapsc.pulawy.pl 
Tel. 501 220 614.

•	 NZOZ	Esculap	w	Puławach	poszukuje	stomato‑
loga z doświadczeniem lub po stażu. Praca w ra‑
mach NFZ i komercyjnie. Tel. 501 220 614, e‑mail: 
info@esculapsc.pulawy.pl

•	 Zatrudnię	lekarza	stomatologa	w	ramach	kon‑
traktu z NFZ oraz prywatnie Tel. 600 166 089.

•	 Prywatny	 Gabinet	 Stomatologiczny	 Abra‑
med (miejscowość Abramów 30 km od Lubli‑
na i 30 km od Puław) poszukuje lekarza denty‑
sty ogólnie praktykującego, mile widziana Pa‑
ni Doktor z min. 3‑letnim stażem pracy z zami‑
łowaniem do endodoncji. Oferujemy elastycz‑
ne godziny pracy, oraz sprzęt najlepszej jako‑
ści, diagnostyka rtg., posiadamy własną pra‑
cownię rentgenowską. Zapraszamy do kontak‑
tu: gabinet.abramed@gmail.com Tel. 507 968 
945.

•	 NZOZ	w	Kraśniku	zatrudni	dentystę	w	ramach	
umowy z NFZ do pracy w gabinecie w szkole 
podstawowej i dodatkowo w ogólnostomatolo‑
gicznym. Pacjenci również komercyjni. Tel. 502 
365 615. 

•	 CENTRUM	STOMATOLOGII	w	Puławach,	a	także	
w Rykach nawiąże współpracę z lekarzem sto‑
matologiem. Oferujemy: ‑ nowocześnie wypo‑
sażony gabinet RTG stomatologiczne, kame‑
ra wewnątrzustna, system do znieczuleń kom‑
puterowych dostępne w placówce, skaner we‑
wnątrzustny 3D; ‑ pracę zgodną z obowiązujący‑
mi procedurami, z zachowaniem zasad bezpie‑
czeństwa; ‑ atrakcyjne wynagrodzenie; ‑ grafik 
pracy dopasowany indywidualnie do możliwo‑
ści lekarza stomatologa; ‑ współpracę z innymi 
specjalistami, możliwość konsultacji oraz wymia‑
ny doświadczeń; ‑ elastyczną formę współpracy; 
‑ możliwość rozwoju; ‑ udział w licznych kursach 
i szkoleniach. Oczekiwania: ‑ dbałość o wysokie 
standardy medyczne w placówce; ‑ profesjonal‑
ną opiekę stomatologiczną nad pacjentem; ‑ pra‑
wo wykonywania zawodu;‑ umiejętności, dzięki 
którym wykonywane usługi są na wysokim po‑
ziomie. Miejsce pracy w Puławach (20 min. sa‑
mochodem od Lublina). Pacjenci prywatni lub 
NFZ. Tel. 698 608 724. Miejsce pracy w Rykach 
(30 min. samochodem od Lublina). Pacjenci pry‑
watni lub NFZ. Tel. 698 608 724.

•	 ZATRUDNIĘ	LEKARZA	STOMATOLOGA	w	ośrod‑
kowym gabinecie stomatologicznym w miej‑
scowości Goraj – ok. 30 km od Biłgoraja. Praca 
w ramach kontraktu z NFZ (pełny etat) i praca 
komercyjna 100% dla zatrudnionego. Gwaran‑
towana duża liczba pacjentów. Gabinet zapew‑
nia doświadczoną asystentkę stomatologiczną 
i potrzebne wyposażenie między innymi aparat 
rtg. W przypadku trudności w zabiegach chirur‑
gicznych oferujemy bardzo szybką i fachową po‑
moc. Istnieje możliwość atrakcyjnego noclegu. 
Tel. 500 050 102 lub radent@autograf.pl

Drobne

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

•	 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	Denta‑
na 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 uzgodnieniu 
na miejscu. Tel. 791 519 319.

•	 SPRZEDAM	 funkcjonujący	GABINET	 STOMA‑
TOLOGICZNY	 z	wyposażeniem	 i	 kontraktem	
NFZ w atrakcyjnej cenie. Istnieje również moż‑
liwość prowadzenia praktyki prywatnej. Loka‑
lizacja: Ośrodek Zdrowia – 30 km od Biłgoraja. 
Tel. 572 204 570.
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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

•	 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	maseczki	FFP3	polskiej	firmy	ZGODA	
z atestem w cenie 20 zł/ szt. Odbiór na terenie 
Lublina. Tel. 512 223 671.

•	 Wynajmę	lokal	 (65	mkw.)	pod	działalność	me‑
dyczną (lekarską lub stomatologiczną). 2 gabi‑
nety z przygotowanymi przyłączami pod unity 
(obecnie zaślepione), sterylizacja, pomieszczenie 
gospodarcze, toaleta, recepcja z poczekalnią, po‑
mieszczenie w podpiwniczeniu (np. na kompre‑
sory i ssaki). Dodatkowo jest możliwość wynaję‑
cia garażu. Projekt zaakceptowany przez SANE‑
PID. Lokalizacja: Lublin, Czechów, boczna ul. Kon‑
certowej, nowe osiedle. Tel. 501 232 314.

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,  
spotkanie odbędzie się w tym samym miejscu lecz przełożone będzie  

na 3 maja 2021 roku.
Życzymy Państwu dużo zdrowia i czekamy na Państwa zgłoszenia.

Lek. Zbigniew Pasik i lek. Jan F. Hałabuda

Delegatura Biała Podlaska. ZAPROSZENIE

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.
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Redakcja:  
Anna Augustowska (redaktor naczelna), Iwona Burdzanowska 
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Wioletta Szafrańska‑Kocuń, Irosław Szymański

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i adiustacji tekstów nadesłanych do redakcji. 
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20‑079 Lublin, ul. Chmielna 4  
(siedziba Lubelskiej Izby Lekarskiej)
tel. 81 536 04 73, fax 81 536 04 70
e‑mail: medicus@oil.lublin.pl  
www.medicus.lublin.plmiesięcznik	Lubelskiej	Izby	Lekarskiej	

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

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

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

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

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

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

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

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

Biura w delegaturach
• delegatura Biała Podlaska:  

tel. /fax 83 344‑28‑87
Warszawska 14, lok.046 
21‑500 Biała Podlaska
bialapodlaska@oil.lublin.pl
czynne: poniedziałek: 7.30‑16.00, 
wtorek: 7.30‑12.30, 
środa: 7.30‑12.30 (praca pod telefonem),  
czwartek: 7.30‑16 (praca pod telefonem),  
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 

Uwaga! Zmiana 

Komisja 
Wykonywania 
Zawodu ORL 

w Lublinie
informuje

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

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

wodu w innym państwie
•	 rodzaju i stopnia posiadanej specja‑

lizacji/tytułu specjalisty i daty jej 
uzyskania

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

•	 rodzaju i daty uzyskania stopnia 
i tytułu naukowego

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

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

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

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

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

•	 informacji o ograniczeniach w wy‑
konywaniu zawodu lekarza

•	 informacji o zawieszeniu w wyko‑
nywaniu zawodu lekarza

•	 informacji o podjęciu wykonywania 
zawodu lekarza na terytorium RP

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

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

•	 adresu do korespondencji
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KONOPNICA 164A, 21-030 MOTYCZ
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