
12/2020

Zdrowia  
i szczęścia



Medicus kończy 30 lat!
Pierwszy numer Medicusa ukazał się w grudniu 
1990 roku. Skromny poligraficznie i objętościowo  
(zaledwie 18 stron),  docierał do szerszego kręgu 
Czytelników, bo 30 lat temu Lubelska Izba Lekarska 
obejmowała także Radom  i Tarnobrzeg. 

Dzisiejsza gazeta to nie tylko papierowe wydanie – 
9  numerów w roku – ale także strona internetowa, 
Facebook, Twitter. Czyli każdy znajdzie coś dla siebie!

Więcej o historii Medicusa w wydaniu z listopada 
2019 r. – Jak to z Medicusem było. 
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Był już w moim życiu taki moment, kiedy nad-
chodzący nowy rok nie budził nadziei, bliskość 
świąt Bożego Narodzenia nie niosła ze sobą rado-
ści. Tak było w 1981 roku, po wprowadzeniu stanu 
wojennego. Czas zatoczył koło i wróciły po 39 la-
tach te same obawy. Wokół pandemia i panujący 
chaos. Policja pałuje kobiety na ulicach (w trak-
cie tzw. marszu wolności, kiedy podpalano miesz-
kania, kryła się po bramach). Z mównicy sejmo-
wej wicepremier rządu grozi opozycji więzieniem. 
Co nas czeka? Stan wojenny? Nowy proces brze-
ski? A może ustawy norymberskie? Chociaż tych 
ostatnich jako grupa zawodowa już się doczeka-

liśmy. Skończyły się brawa. Koniec z marchewką, zaczął się kij. 
W ciągu 2 tygodni powstały dwie propozycje ustaw, pozwalających każde-

mu zostać lekarzem lub pielęgniarką w Polsce. Jedynym warunkiem jest po-
chodzenie spoza Unii Europejskiej. Pierwsza powstała w jakimś dziwnym no-
wym ministerstwie od techniki i cyfryzacji, druga pod przywództwem posła 
Latosa (lekarza). Następnie pod wpływem różnych działań Komisja Zdrowia 
Sejmu 26 listopada (również pod przywództwem wymienionego) odrzuciła te 
ułatwienia, a następnie 27 odrzuciła odrzucone i wróciła do pierwotnych tre-
ści. A należy pamiętać, że jest nieopublikowana ustawa podpisana przez pre-
zydenta. A więc ci, którzy leczą chorych zakażonych niech zapomną o nagro-
dach, mają leczyć i tyle. 

Marchewka będzie dla tych, którzy będą opiekowali się osobami zdrowy-
mi, zakażonymi wirusem (takie są warunki przyjęcia na obiekty propagando-
we zwane dla niepoznaki szpitalami tymczasowymi), bo tylko oni będą kie-
rowani przez wojewodę do pracy. Przyznać muszę, że pomyślano o tych, któ-
rzy sporo stracili na pandemii, czyli o stomatologach. Będą mogli być kiero-
wani do pracy w zwalczaniu Covid‑19, jak inni lekarze. No i oczywiście za-
robić, bo w gabinetach będzie raczej słabo. Dochodzą do mnie już informa-
cje od kolegów, że NFZ obcina kontrakty na rok przyszły, tu 20 proc., gdzie 
indziej więcej. Reszta specjalistyki ma tak samo. Cichutko za to zrobiło się 
wokół zarządzenia dyrektora NFZ w sprawie dodatków dla pierwszej linii. 
Wszyscy powinni dostać je od 1 listopada. To są już jawne, niczym nie zawo-
alowane próby dzielenia środowiska nie tylko lekarskiego, ale i pozostałych 
grup białego personelu. Dochodzi do tego lekceważenie potrzeb, brak zarzą-
dzania. Przez 9 miesięcy nie zorganizowano żadnego zrozumiałego sposobu 
funkcjonowania ochrony zdrowia. Nadzieja nie w rządzących, a w wirusie. 
Może zakaził tyle osób, że nie będzie już miał nic u nas do roboty i pomalut-
ku sobie wygaśnie? Władza odtrąbi sukces, a my zostaniemy poobijani w za-
dłużonych poradniach i szpitalach z osobami, które nie mówią w naszym ję-
zyku, a są podobno lekarzami i pielęgniarkami, bo do pracy przyjął je mini-
ster na podstawie ustawy, która nie do końca mówi, co z nimi zrobić po pan-
demii. Et cetera, et cetera, etc…

Pomimo tych wszystkich przeciwności życzę Wam i Waszym Najbliższym 
rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Spokojnego, a przez to i szczęśliwe-
go, Nowego Roku.

Leszek	Buk	
prezes	LIL	

lbuk@oil.lublin.pl, tel. 601 800 779
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Z obrad ORL – listopad 2020 r.

Obradom Okręgowej Rady Lekarskiej 
w dniu 4 listopada 2020 r. przewodniczył 
Leszek Buk, prezes Lubelskiej Izby Le-
karskiej.

Działalność organów samorządu le-
karskiego – delegatur i komisji proble-
mowych ORL jest coraz bardziej utrud-
niona, staje się wręcz wyrywkowa, po-
nieważ wielu lekarzy choruje lub jest na 
kwarantannie, a pozostali walczą z Co-
vid‑19 na pierwszej linii frontu.

Delegatura Biała Podlaska

Praca w Delegaturze LIL w Białej Pod-
laskiej przebiega w dalszym ciągu w peł-
nym reżimie sanitarnym. Prowadzona jest 
działalność statutowa w pełnym zakresie. 
Podobnie jak w latach ubiegłych, odwie-
dziliśmy i uporządkowaliśmy groby leka-
rzy, tam, gdzie już nikt się nimi nie opie-
kuje. Msza Święta w intencji wszystkich 
zmarłych lekarzy odprawiona była 21 li-
stopada 2020 r. 

Delegatura Chełm

W dniu 1 listopada 2020 r. została od-
prawiona Msza św. w intencji zmarłych 
lekarzy. W ograniczonym zakresie zapa-
lono znicze na grobach zmarłych lekarzy 
w Chełmie, Krasnymstawie i Włodawie. 
Czynione są starania o wynajęcie miesz-
kania dla lekarza, w centrum miasta, któ-
ry musi być na kwarantannie, aby nie za-
każał najbliższej rodziny. Praca Szpitala 
Wojewódzkiego jest bardzo utrudniona 
z powodu choroby lekarzy lub ich poby-
tu na kwarantannie.

Delegatura Zamość

Prowadzono działalność statutową 
w pełnym zakresie. Bieżące działania 
lekarzy są zdominowane przez narasta-
jącą pandemię COVID‑19. Przeciążo-
ny i zdziesiątkowany przez koronawi-
rusa jest personel medyczny, brakuje 
miejsc i personelu w szpitalach dla pa-
cjentów COVID‑owych, a także dla pa-
cjentów z innymi schorzeniami, co wy-
nika m.in. z ograniczenia pracy oddzia-
łów, w których stwierdzono ogniska ko-
ronawirusa. Aktualnie – początek listo-
pada – na terenie delegatury odnoto-
wano 4 ogniska w oddziałach szpital-
nych w Biłgoraju, 4 w Zamościu: w tym 
2 w SPSW im. Jana Pawła II i 2 w Hru-
bieszowie, 1 w Tomaszowie Lubelskim, 
jak również w kilku placówkach POZ 
na terenie powiatu biłgorajskiego, oraz 
licznych DPS‑ach. 

Niewydolny jest system diagnostyki 
(długie kolejki do pobrania wymazów, 
czas oczekiwania na wynik RT‑PCR 

4‑7 dni), zwłaszcza w powiązaniu z bra-
kiem miejsc szpitalnych, co czyni ją 
w wielu wypadkach nieskuteczną. W re-
gionie narasta liczba domowych, niezdia-
gnozowanych przypadków zakażeń ko-
ronawirusem SARS‑CoV‑2, nieobjętych 
izolacją ani kwarantanną osób z kontak-
tu. Obserwujemy też narastającą agresję 
pacjentów wobec lekarzy. 

W aktualnej fazie pandemii biuro 
w delegaturze pracuje w systemie hy-
brydowym: od poniedziałku do środy 
pracownica będzie obecna w biurze, 
czwartki i piątki dostępna jest zdalnie. 
W początkach października pożegnali-
śmy zmarłego w Hrubieszowie Kolegę, 
Ryszarda Kliszcza. 

Delegatura Lublin

Zatwierdzono uchwały komisji pro-
blemowych. Na stronie LIL zamiesz-
czono ogłoszenie wojewody lubelskie-
go skierowane do lekarzy, dotyczące pil-
nego zgłaszania chęci pracy w organizo-
wanym szpitalu tymczasowym przy bez-
pośrednim zwalczaniu epidemii zaka-
żeń wirusem SARS‑CoV‑2. Na stronie 
LIL umieszczono również przygotowa-
ne oświadczenie dotyczące przesłanek 
wyłączających możliwość pracy niosą-
cej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu 
epidemii. Chętni lekarze przesyłają swo-
je oświadczenia do Izby, a Izba przekaże 
oświadczenia wojewodzie. Wydano opi-
nie popierające zgłoszonych kandydatów 
na konsultantów wojewódzkich. Reali-
zując decyzję rady, podjętą na posiedze-
niu w dniu 16 października br. o zakupie 
pakietów startowych dla lekarzy delego-
wanych do pracy przy pacjentach z CO-
VID‑19, poproszono firmy zajmujące się 
sprzedażą środków medycznych o przed-
stawienie oferty na ww. pakiety. Wyda-
no pozytywne opinie w sprawie wnio-
sków lekarzy o rozpoczęcie przez nich 
stażu w innym terminie niż jest zawarty 
w rozporządzeniu.

Komisje problemowe ORL

Komisja	 ds.	 Seniorów – zawiesiła 
ze względu na Covid‑19 swoją działal-
ność, ponieważ jej członkowie są w gru-
pie największego ryzyka ze względu na 
wiek i ogólny stan zdrowia. Odbywają 
się indywidualne spotkania jubileuszo-
we z 90‑latkami.
Komisja	Stomatologiczna – pracu-

je zdalnie. Obecnie są problemy z leka-
rzami dentystami w szkołach, bo nauka 
w nich odbywa się zdalnie.
Komisja	ds.	Konkursów – pracuje 

w systemie pracy zdalnej, ale wszystkie 
problemy załatwiane są na bieżąco.

Komisja	Socjalno‑Bytowa – w okre-
sie od 1.01 do 31.10.2020 r. udzieliła 
150 pożyczek na sumę 1 366 tys. zł. Saldo 
wolnych środków na dzień 31 październi-
ka pozwala na wypłatę 8 pożyczek w li-
stopadzie. Wypłacono 32 zapomogi po-
śmiertne na sumę 69 020 zł oraz 161 za-
pomóg z powodu urodzenia dziecka na 
sumę 161 000 zł.
Komisja	Wykonywania	 Zawodu 

– w okresie sprawozdawczym na wniosek 
komisji, Prezydium Okręgowej Rady Le-
karskiej podjęło 30 uchwał. Prace bieżą-
ce komisji skoncentrowane były na reali-
zowaniu zadań ustawowych, związanych 
z przyznawaniem prawa wykonywania 
zawodu dla lekarzy i lekarzy dentystów, 
prowadzeniu okręgowego rejestru leka-
rzy i lekarzy dentystów oraz prowadze-
niu rejestru podmiotów, wykonujących 
działalność leczniczą poprzez zatwierdza-
nie wpisów do rejestru, zmian wpisu oraz 
skreślenia wpisu w tym rejestrze. 
Komisja	Kształcenia	Medyczne‑

go – odbywa się kolejny kurs z bioety-
ki, prawa medycznego, orzecznictwa dla 
76 stażystów. Planowane są kursy on‑li-
ne na 2021 r.

Okręgowa Rada Lekarska podjęła sze-
reg uchwał:

1. Powołała Zespół Organizacyjny 
XLI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Dele-
gatów Lubelskiej Izby Lekarskiej w skła-
dzie: przewodnicząca Wioletta Szafrań-
ska‑Kocuń, członkowie: Jakub Kosikow-
ski i Katarzyna Marzec. Do zadań zespo-
łu należy: 1. Opracowanie projektu pro-
gramu zjazdu, 2. Przygotowanie zakresu 
(wykazu) materiałów na zjazd, 3. Nadzór 
nad prawidłowym przebiegiem przygoto-
wań do zjazdu.

2. Okręgowa Rada Lekarska zwołuje 
XLI Okręgowy Zjazd Lekarzy Delega-
tów Lubelskiej Izby Lekarskiej w dniu 
20 marca 2021 r. Miejscem obrad będzie 
Centrum Konferencyjno‑Wystawienni-
cze „Etiuda”, ul. Nałęczowska, Szerokie 
123, 20‑050 Lublin.

3. Ustalono terminy posiedzeń Okręgo-
wej Rady Lekarskiej w I połowie 2021 r. 
Odbędą się one w następujących dniach: 
13 stycznia, 10 lutego, 3 marca, 5 maja, 
9 czerwca.

4. Okręgowa Rada Lekarska w spra-
wie sfinansowania części opłaconej kwo-
ty za szczepienia członkom LIL w 2020 r. 
otrzymuje brzmienie: w formie zwrotu 
kwoty w wysokości określonej w para-
grafie 1 tylko po przedstawieniu (dołą-
czeniu do wniosku) zaświadczenia o prze-
prowadzeniu szczepienia i dokumen-
tu potwierdzającego poniesione koszty 
szczepienia. 

Jerzy	Jakubowicz
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Otrzymali, bo wszystko zdali
W siedzibie Lubelskiej Izby Lekarskiej wre praca mimo 

pandemii. Jesienią młodzi lekarze i lekarze dentyści, którzy 
odbyli roczny staż podyplomowy i złożyli LEK, najpierw 
składali odpowiednie dokumenty o przyznanie im prawa 
wykonywania zawodu, a w ostatnich tygodniach odbiera-
li już dokumenty będące przepustką do zawodu. Po prawo 
wykonywania zawodu – dla	lekarzy,	którzy	złożyli	wnio‑
ski	W‑2	o	przyznanie	PWZ	po	odbytym	stażu	podyplo‑
mowym	i	złożonym	LEK‑u	–	zgłosiło się ponad 300 osób. 
Związane z tą procedurą czynności odbywały się z zacho-
waniem koniecznych zasad reżimu sanitarnego.

Adwokaci z uznaniem dla lekarzy
Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie w specjalnej uchwale 

wyraziła swoje uznanie i szacunek dla wszystkich lekarzy, któ-
rzy w trudnym czasie pandemii z poświęceniem i profesjonali-
zmem pracują ratując zdrowie i życie chorych. „Niesienie po-
mocy potrzebującym to wspólny cel medyka i adwokata, cho-
ciaż realizowany w różnych dziedzinach. Mając nadzieję, że ca-
ły personel medyczny, zmagający się z wieloma trudnościami, 
uniknie jakichkolwiek ujemnych skutków epidemii, Adwokaci 
Lubelscy serdecznie dziękują całemu środowisku medycznemu 
za poświęcenie i oddanie” – czytamy w uchwale.

Edukacja jest siłą!
Komisja Kształcenia Medycznego LIL kontynuuje kur-

sy dla stażystów (lekarzy i lekarzy dentystów) metodą 
e‑learningu. Jesienią rozpoczęła się już czwarta i ostatnia 
w tym roku, tura wykładów z bioetyki, prawa medycznego 
i z orzecznictwa lekarskiego. Stażyści w określonym czasie 
otrzymują na swój adres e‑mail link, dzięki któremu łączą 
się z wykładowcą. Mogą również siedząc przy swoim kom-
puterze korzystając z chatu zadawać pytania. 

Wykłady prowadzą:	Monika	Bojarska‑Łoś;	Janusz	Du‑
bejko	i	Aleksandra	Otawska‑Petkiewicz.
Dr	Barbara	Hasiec poprowadziła szkolenie na temat 

ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi.

Hybrydowo obradować można
Druga fala pandemii nie zatrzymała działalności Lubelskiej 

Izby Lekarskiej. Działały wszystkie jednostki organizacyjne sa-
morządu i na bieżąco wykonywano wynikające z prawa zada-
nia i obowiązki. Na systematycznie odbywających się posiedze-
niach Prezydium ORL podejmowano uchwały i decyzje. Obra-
dy były prowadzone w systemie hybrydowym. 

Prezes ORL Leszek Buk został powołany jako ekspert w spra-
wach opieki medycznej do Wojewódzkiego Zespołu Zarządza-
nia Kryzysowego przy wojewodzie lubelskim.
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Na przełomie listopada i grudnia po-
winien rozpocząć działalność szpital tym-
czasowy, który powstaje w halach Targów 
Lublin. Ale czy to realna data?

Potrzeba 
136 lekarzy

Na dwa tygodnie przed 
uruchomieniem – oko-
ło 20 listopada – do pra-
cy w tym miejscu zgłosi-
ło się 30 lekarzy, podczas 
gdy potrzeba 136. Kiedy 
zamykaliśmy ten numer 
Medicusa wojewoda lubel-
ski Lech	Sprawka uważał, 
że ten wymóg będzie speł-
niony i termin startu szpi-
tala zostanie dotrzymany. 
Zachętą do pracy w szpita-
lu tymczasowym mają być 
100‑proc. dodatki, które 
otrzymają wszyscy przed-
stawiciele zawodów medycznych, pra-
cujący z chorymi na Covid‑19.

– Będziemy szukać pracowników 
w różnych źródłach – zapewniał Sprawka 
informując, że jest m.in. po rozmowach 
z młodymi lekarzami, rozpoczynającymi 
specjalizacje. – Zawarliśmy dżentelmeń-
ską umowę, poza tym chcę podkreślić, że 
w pierwszej kolejności czekamy na oso-
by, które same się do tej pracy zgłoszą, 
będziemy też przekierowywać personel 
medyczny czerpiąc z zasobów 30 szpi-
tali na Lubelszczyźnie, ale tak, aby nie 
osłabić tych placówek.

– W listopadzie do pracy zgłosiło się 
350 osób; to ok. 30 proc. potrzeb – in-
formowała Beata	Gawelska, dyrek-
tor SPSK1 w Lublinie (szpital w Par-
ku Ludowym będzie filią szpitala przy 
ul. Staszica). – To 30 lekarzy, 80 pie-
lęgniarek, 50 ratowników medycznych 

oraz 100 osób innych za-
wodów medycznych np. 
farmaceutów, fizjoterapeu-
tów, diagnostów laborato-
ryjnych. Będziemy apelo-
wać do innych szpitali o re-
krutację w ramach posiada-
nych przez nie zasobów ka-
drowych. Na stronie inter-
netowej szpitala jest już do-
stępny formularz interak-
tywny do rekrutacji – mó-
wiła dyrektor Gawelska.

Na stronie https://szpi-
tal tymczasowy.lublin.
uw.gov.pl osoby zainte-
resowane znajdą formu-
larz rekrutacyjny, za po-
mocą którego można on‑li-
ne zgłosić się do pracy oraz 

przesłać swoje CV.
Znajdują się tam też informacje na te-

mat zasad kierowania do pracy w szpita-
lu tymczasowym. Jest też wykaz osób, 

konieczny sprzęt oraz 
środki dezynfekcyjne. 
Na zewnątrz powstaje 
łącznik między halami 
i izbą przyjęć. Będą też 
przygotowane miejsca 
na zbiorniki z tlenem.

Warto podkreślić, że 
zgodnie z centralnymi 
ustaleniami w Lubli-
nie (jak i w innych mia-
stach Polski) powstanie 
Bank	Tlenu, który bę-
dzie mieścił się w sie-
dzibie Państwowej Stra-
ży Pożarnej. – To tu bę-
dą swe zapotrzebowanie 
zgłaszać wszystkie szpi-
tale tak, aby nigdzie tle-
nu nie zabrakło – mówił 
Lech Sprawka.

Szpital tymczasowy ma być przede 
wszystkim buforem, zabezpieczeniem, 
które pozwoli odciążyć inne placówki, do 

których będą trafiać chorzy 
z Covid‑19, podkreśla wo-
jewoda.

– Na oddział covido-
wy wewnętrzny będą tra-
fiać pacjenci, u których 
potrzebna jest hospitali-
zacja, a ich stan można na 
tyle podleczyć, aby cho-
roba nie przeszła w fazę 
ostrą, a także ci, którzy 
np. po wyjściu z oddziału 
zakaźnego potrzebują jesz-
cze doleczenia – tłumaczył 
Sprawka. – Z kolei oddział 
respiratorowy będzie dla 
pacjentów wymagających 
wsparcia oddechowego, 
ale nie w ramach zaawan-
sowanych terapii. To rów-

nież oddział na doleczenie dla pacjentów 
po zaawansowanej i sku-
tecznej terapii, ale w dal-
szym ciągu wymagają-
cych respiratora. 

Co ważne – z założe-
nia szpital ma działać non 
stop i w sytuacji gwał-
townego wzrostu zaka-
żeń być bezpieczną bazą. 
– Gdyby natomiast licz-
ba zakażeń zaczęła spa-
dać, chcielibyśmy, żeby 
pacjenci ze szpitali prze-
kształconych w covidow-
skie byli przejmowani 
przez szpital tymczasowy 
i w ten sposób nie bloko-
wali miejsc dla pacjentów 
niezakażonych – tłuma-
czy Lech Sprawka. 

Szpital stale tymczasowy 

których nie można skierować do tej pracy. 
I szczegółowe wyjaśnienia, czy i w jaki 
sposób można się odwoływać od decyzji 
wojewody, kierującego do pracy w two-
rzonej w Targach Lublin placówce. Lech 
Sprawka mówiąc o kadrze, która trafi spo-
za Lublina wspomniał, że przygotowano 
dla nich miejsca noclegowe w hotelach 
Victoria i Arche.

Hale zamienione w sale 

Prace adaptacyjne – stworzenie dwóch 
oddziałów: intensywnej opieki medycz-
nej (80 łóżek z respiratorami) i sali dla 
chorych, wymagających tlenoterapii 
(ok. 400 łóżek), powinny się zakończyć na 
początku grudnia. Na finiszu jest montaż 
instalacji gazów medycznych, a w ostat-
nich dniach listopada z Agencji Rezerw 
Materiałowych miał dotrzeć do Lublina 
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Szpital stale tymczasowy Wolontariusze są i chcą pomagać
Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów UMLub chętnych do wsparcia pracy 

lubelskich szpitali klinicznych w obliczu pandemii COVID‑19 do zapoznania się z ofertą 
Wolontariatu Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

Ponad 300 studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, w ciągu zaledwie 
dwóch tygodni, zgłosiło się do pracy w ramach wolontariatu medycznego. To ini‑
cjatywa powołana na uczelni na początku listopada w imię idei: „jest pandemia 
– wszystkie ręce na pokład”.

– Nie mogło być inaczej. Mamy coraz trudniejszą sytuację, liczba chorych, także wśród 
medyków, osób kierowanych na kwarantannę, czy do izolatoriów stale rośnie i personel 
medyczny zdecydowanie potrzebuje wsparcia – wyjaśnia prof. Marzena Samardakie‑
wicz, która kieruje Zakładem Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Medycznego w Lu‑
blinie i jest opiekunem uczelnianego Centrum Wolontariatu. 

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja w wielu jednostkach klinicznych SPSK 4, SPSK 1, 
USzD czy UCS, będąca wynikiem trwającego nadal zagrożenia epidemiologicznego SAR‑
S‑COV‑2 stała się impulsem do uruchomienia WOLONTARIATU MEDYCZNEGO.

– Bardzo szybko znaleźli się chętni do pracy w ten sposób. To są studenci ze wszyst‑
kich wydziałów uniwersytetu i stale przybywają nowi zainteresowani tą formą działal‑
ności – informuje Sylwia Krasowska, jedna z koordynatorek działań Wolontariatu Me‑
dycznego.

– Mogą włączyć się w pracę nie tylko na oddziałach szpitali klinicznych, ale też w po‑
radniach, domach pomocy, na oddziałach przy pacjentach, jak i przy triażu osób wcho‑
dzących do szpitala. Wolontariusze po obowiązkowym przeszkoleniu będą kierowani 
tam, gdzie ich pomoc będzie najpilniej potrzebna. Wszystko będzie zależeć od zapotrze‑
bowania, jakie będą składać zainteresowani.

Pierwsza grupa wolontariuszy już rozpoczęła pracę. W Regionalnym Centrum Krwio‑
dawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Ich zadaniem jest dotrzeć do ozdrowieńców i za‑
chęcić ich do zgłaszania się do RCKiK, aby oddać osocze. – Jeden ozdrowieniec może od‑
dać osocze, które wystarczy do przygotowania preparatu dla trzech chorych na Covid‑19 
– podkreśla Krasowska i dodaje, że na wolontariuszy czeka już Klinika Hematologii i On‑
kologii Dziecięcej, a także Klinika Ginekologii i Położnictwa PSK1.

Co ważne – godziny poświęcone na pracę w wolontariacie medycznym mogą stano‑
wić podstawę do zaliczenia praktyk zawodowych. – Kwestię zakresu, w jakim wolonta‑
riat medyczny uprawnia do zaliczenia praktyk reguluje regulamin. Koordynatorzy prak‑
tyk zawodowych będą posiadać wiedzę o ustalonych regulacjach i akceptować zaświad‑
czenia o zakresie odbytego wolontariatu medycznego – wyjaśniają

Wolontariusz sam zgłasza się do konkretnego zadania. Obserwuje ogłoszenia, poja‑
wiające się w grupie wolontariuszy na Facebooku. Koordynatorzy Wolontariatu Medycz‑
nego zamieszczają informacje kto, kiedy i do jakiej pomocy jest aktualnie potrzebny. Wo‑
lontariusz zgłasza się do konkretnej akcji za pośrednictwem Facebooka lub sam znajdu‑
je miejsce, w którym jest potrzebny. W takim wypadku informuje koordynatorów o miej‑
scu podjętego wolontariatu medycznego. 

Do grupy wolontariuszy na Facebooku osoby chętne mogą dołączyć pod adresem: 
https://www.facebook.com/groups/wolontariatmedycznyumlub/
Wszelkie informacje na temat wolontariatu medycznego włącznie z grupą facebooko‑

wą zostaną udostępnione na stronie Centrum Wolontariatu na Facebooku oraz na plat‑
formach uczelni. Posty na temat wolontariatu medycznego zostaną udostępnione przez 
strony innych organizacji oraz uczelni.

Koordynatorzy Wolontariatu Medycznego:
Oliwia Lulko, Gabriela Różańska, Sylwiusz Niedobylski, Sylwia Krasowska
Kontakt: wolontariat.medyczny@umlub.pl oraz Facebook
Opiekun Centrum Wolontariatu: 
prof. Marzena Samardakiewicz e‑mail: psychologia.stosowana@umlub.pl 

aa

Płaci NFZ i wojewoda

Koszty utrzymania szpitala tymczaso-
wego poniesie wojewoda. Koszty udzie-
lanych świadczeń NFZ. I tak 1026 zł 
dziennie wyniesie leczenie pacjenta 
z Covid‑19 w szpitalu tymczasowym, 
a 4320 zł chorego, który wymaga respi-
ratora. NFZ zapłaci również za gotowość 
do leczenia. 800 zł za łóżko bez respirato-
ra i 3 tys. 770 zł za łóżko z respiratorem, 
a 18 tys. 300 zł na dobę – za udzielanie 
świadczeń w punkcie przyjęć.

– Każdy z pracowników będzie mieć 
prawo do 100‑proc. dodatku – wyja-
śnia Karol	Tarkowski, dyrektor lubel-
skiego oddziału NFZ. – Ten dodatek tra-
fi do wszystkich pracowników szpita-
la tymczasowego, ale będzie on finan-
sowany dodatkowym strumieniem, a nie 
w ramach ryczałtu dla szpitala tymcza-
sowego.

Anna	Augustowska
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• Pandemia nie odwołała Kongresu 
Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej?

– Na szczęście nie odwołała tylko zmie-
niła termin. Zamiast, jak planowaliśmy 
w czerwcu, drugi Kongres Chirurgii Mi-
nimalnie Inwazyjnej odbył się w dniach 
15‑17 października 2020 roku. 
Z uwagi na pandemię koronawi-
rusa i w trosce o bezpieczeństwo 
prelegentów oraz uczestników 
wydarzenie odbyło się w formie 
on‑line. Tematem przewodnim by-
ła szeroko pojęta chirurgia mini-
malnie inwazyjna. 

Kongres poprzedzony był 
V Ogólnopolską Konferencją Or-
dynatorów i Kierowników Klinik 
Chirurgii Ogólnej, organizowaną 
pod nadzorem specjalistycznym 
konsultanta krajowego w dziedzi-
nie chirurgii ogólnej prof. Grzego-
rza Wallnera, która również odby-
ła się w formie zdalnej.

• W tej dynamicznie rozwijają-
cej się dziedzinie, jaką jest chirurgia mi-
nimalnie inwazyjna, zapewne były tema-
ty, które zrobiły na słuchaczach najwięk-
sze wrażenie?

– Myślę, że wszystkie wykłady były 
niezwykle ciekawe i każdy mógł znaleźć 
temat ze swojego ścisłego kręgu zainte-
resowań. Wykłady dotyczące możliwości 
wspomagania chirurgii minimalnie inwa-
zyjnej przez rozszerzoną rzeczywistość, 
obrazowanie 3D oraz zastosowanie chi-
rurgii robotowej zawsze robią wrażenie, 

Minimalnie inwazyjna chirurgia
z Justyną Wyroślak‑Najs,  

chirurgiem z II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, 
Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego 

SPSK 1 w Lublinie,  
członkiem Komitetu Organizacyjnego 28 Kongresu EAES,  

rozmawia Anna Augustowska

ponieważ przybliżają nam przyszłość, 
która być może za chwilę stanie się na-
szą codziennością. W trakcie trwania 
wykładów uczestnicy mogli zadawać 
na czacie pytania, które były punktem 
wyjścia do dyskusji, odbywającej się po 

i oczywiście prof. Grzegorz Wallner, go-
spodarz kongresu. 

• Chyba powinniśmy podkreślić ro-
lę techniki w organizacji i przebiegu 
obrad?

– Kongres odbył się w studiu, zorgani-
zowanym wspólnie z Urzędem Marszał-
kowskim w Lubelskim Centrum Konfe-
rencyjnym, gdzie znajdowali się prze-
wodniczący sesji wraz z ekipą techniczną. 
Natomiast wykładowcy łączyli się ze stu-
diem i prezentowali swoje wykłady drogą 
internetową. To było ogromne wyzwanie, 
żeby wszystko zaplanować co do minuty 

i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że się 
udało. W kongresie wzięło udział 
duże grono uczestników, łączących 
się z 1606 różnych komputerów, 
głównie z Polski, Niemiec, Litwy, 
Danii, Słowenii, Węgier, Republi-
ki Południowej Afryki, Arabii Sau-
dyjskiej, Włoch, Holandii, Słowa-
cji, Szwajcarii, Tajwanu, Stanów 
Zjednoczonych, Meksyku, Zjed-
noczonych Emiratów Arabskich. 
Dzięki niezastąpionej ekipie tech-
nicznej Wydawnictwa „Czelej” 
oraz firmy IT MedVC transmisja 
przebiegła bez zakłóceń, nawet 
mimo próby ataku hakerskiego na 
trwającą transmisję! 

• Kogo słuchali uczestnicy 
– czyli kto wielki i sławny wygłaszał wy-
kłady? 

– Wykładowcy, którzy wzięli udział 
w kongresie, pochodzili z 14 krajów od 
Dalekiego Wschodu po Stany Zjedno-
czone. Było to 37 ekspertów, między in-
nymi z Austrii, Danii, Francji, Hiszpanii, 
Holandii, Izraela, Japonii, Niemiec, RPA, 
Słowenii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Sta-
nów Zjednoczonych i Polski. Taka różno-
rodność stref czasowych wymagała odpo-
wiedniego zaplanowania godzin wykła-
dów, tak aby obrady mogło śledzić jak 
najszersze grono uczestników i aby godzi-
ny były komfortowe dla prelegentów. 

W ciągu trzech dni trwania kongre-
su odbyło się 8 sesji tematycznych, któ-
re transmitowane były on‑line. W znako-
mitym gronie chirurgów z całego świata 
rozmawialiśmy o zabiegach minimalnie 
inwazyjnych w zakresie trzustki, wątroby, 
przełyku, żołądka, jelita grubego, gineko-
logii, urologii, transplantologii, ale rów-
nież o przyszłości chirurgii minimalnie in-
wazyjnej oraz edukacji chirurgów. 

• Czy tzw. wielka – czy też duża chirur-
gia zaczyna być w odwrocie? Nowe tech-
niki, urządzenia itp. pozwolą w niedale-
kiej przyszłości w ogóle od niej odejść?

Światowej sławy eksperci, którzy wystąpili w trakcie kongresu to m.in. : prof. Luca 
Aldrighetti z Mediolanu (Włochy), dr Helmuth Billy z Ventury (USA), prof. Marcus 
Büchler z Heidelbergu (Niemcy), prof. Karl Hermann Fuchs z San Diego (USA), 
prof. Guiseppe Fusai z Londynu (Wielka Brytania), prof. Naoki Hiki z Tokio (Japonia), 
prof. Muhammad Abu Hilal z Brescii (Włochy), prof. Werner Hohenberger z Erlangen 
(Niemcy), prof. Anthony Kalloo z Baltimore (USA), prof. Jan van Lanschot z Rotterdamu 
(Holandia), prof. Adolf Lukanovic z Lublany (Słowenia), dr Oleh Matsevych z Pretorii 
(RPA), prof. James Moser z Harvardu (USA), prof. Gabriele Naldini z Pizy (Włochy), 
prof. Menahem Neuman z Zachodniej Galilei (Izrael), prof. Marco Patii z Chapel Hill 
(USA), prof. Diego Gonzalez Rivas z La Coruña (Hiszpania), prof. Yutaka Saito z Tokio 
(Japonia), prof. Steven Schwaitzberg z Buffalo (USA), prof. Luc Soler ze Strasburga 
(Francja), dr Tomas Stupnik z Lublany (Słowenia), prof. Robert Lee Swanstrom ze 
Strasburga (Francja), prof. Selman Uranüs z Grazu (Austria). Listę wykładowców 
uzupełnili wybitni specjaliści z Polski: prof. Andrzej Budzyński (Kraków), dr Andrzej 
Kwiatkowski (Warszawa), prof. Adam Maciejewski (Gliwice), dr hab. Cezary Piwkowski 
(Poznań), prof. Tomasz Rogula (Kraków), prof. Wiesław Tarnowski (Warszawa), prof. Piotr 
Wałęga (Kraków), w tym również z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. Tomasz 
Rechberger, prof. Kamil Torres, prof. Piotr Trojanowski i dr hab. Tomasz Skoczylas. 

każdej sesji. Pytania padały we wszyst-
kich sesjach, sądzę więc, że każdy zna-
lazł coś dla siebie. Dyskusję z prele-
gentami prowadziło 18 ekspertów, któ-
rzy przewodniczyli sesjom. Znaleźli się 
wśród nich m.in. prof. Marek Jackowski 
(Toruń), prof. Piotr Richter (Kraków), 
prof. Adam Dziki (Łódź), prof. Adam 
Nogalski (Lublin), dr hab. Tomasz Sko-
czylas (Lublin), dr hab. Witold Zgo-
dziński (Lublin), dr Michał Solecki (Lu-
blin), dr Justyna Wyroślak‑Najs (Lublin) 
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Minimalnie inwazyjna chirurgia

– Obserwujemy bardzo szybki postęp 
technologiczny w medycynie i dążenie do 
skutecznego leczenia w krótszym czasie 
w sposób jak najmniej inwazyjny dla pa-
cjenta. Coraz więcej zabiegów wykonuje 
się laparoskopowo, endoskopowo, tora-
koskopowo i to jest wielki sukces współ-
czesnej chirurgii. Nowoczesny sprzęt, ja-
kim obecnie dysponujemy, umożliwia 
wykonanie w sposób minimalnie inwa-
zyjny nawet skomplikowanych i zaawan-
sowanych procedur, osiągając wyniki po-
równywalne, a niejednokrotnie lepsze 
niż w chirurgii otwartej. Nadal jednak 
są pacjenci, których tymi metodami wy-
leczyć się nie da z uwagi na stopień za-
awansowania choroby lub obecne prze-
ciwwskazania.

• Jak na tle wielkich ośrodków chirur-
gicznych na świecie prezentuje się pol-
ska, ale i lubelska, królowa medycyny?

– Myślę, że możemy być z siebie dum-
ni! Polscy chirurdzy mają zarówno wie-
dzę teoretyczną, jak i umiejętności prak-
tyczne porównywalne z kolegami z in-
nych krajów. Czasem na drodze stają 
nam rozwiązania organizacyjne, poziom 
finansowania chirurgii, czy dostęp do no-
woczesnych technologii. W naszej kli-
nice przy ul. Staszica w Lublinie wyko-
nuje się wiele skomplikowanych zabie-
gów laparoskopowych i endoskopowych. 
Oprócz tych, które na stałe weszły już do 
kanonu chirurgicznego, takich jak chole-
cystektomia, czy appendektomia, wśród 
wykonywanych przez nasz zespół zabie-
gów minimalnie inwazyjnych są laparo-
skopowe resekcje trzustki, wątroby, jeli-
ta grubego, zabiegi hybrydowe w zakre-
sie przełyku, splenektomie, adrenalekto-
mie, operacje bariatryczne, zabiegi an-
tyrefluksowe i kardiomiotomie zarówno 
metodą laparoskopową, jak i endosko-
powe (POEM). Wielu chirurgów zdoby-
wa doświadczenie zawodowe i naukowe 
na wyjazdach edukacyjnych i kursach za 
granicą, a potem przenosi je do macierzy-
stych ośrodków. 

Nagrania wykładów z kongresu zostały 
udostępnione na platformie transmisyjnej 
konferencji 22.10.2020 r., gdzie będą do‑
stępne przez 6 miesięcy.

Dostęp do nagrań umożliwi indywidu‑
alny login oraz hasło otrzymane po reje‑
stracji na kongres, służące wcześniej do 
oglądania transmisji live.

Wszystkich zainteresowanych otrzy‑
maniem dostępu do nagrań wykładów 
z kongresu, którzy nie zdążyli dokonać 
rejestracji uczestnictwa przed lub w trak‑
cie kongresu, informujemy, że wyku‑
pienie dostępu do nagrań jest możli‑
we – prosimy o kontakt poprzez e‑mail: 
sklep@czelej.com.pl 

Dzień z pracy lekarza POZ

Czwartek
Kiedy to się skończy? – to najczęst-

sze pytanie, jakie teraz słyszę. Nawet 
nikt nie pyta, co to jest „to”. Wszyscy 
wiemy. Ale końca nie widać. 

W przychodni ciągle jak w młynie, 
co chwila awantury o wszystko: o brak 
szczepionki na grypę, o ceny w sklepie 
i brzydką pogodę. Jeden pacjent nawet 
mnie rozbawił. Napisał do mnie pismo 
z potwierdzeniem odbioru. Pisał, że ma 
ponad 80 lat i takim jak on premier Mo-
rawiecki kazał się szczepić, a ja nie wy-
konuję poleceń premiera i nie chcę go 
zaszczepić. Zadzwoniłam i tłumaczy-
łam, że nie mamy szczepionek, ale bez-
skutecznie. Jak tylko pojawiło się tro-
chę szczepionek (zamówiłam tysiąc, 
dostałam 200) zaprosiłam pacjenta i je-
go żonę. Wykonałam polecenie premie-
ra, przynajmniej tak odebrał to pacjent. 
Niech człowiek ma złudzenia, ja ich 
mam coraz mniej.

Dzisiaj jakby trochę spokojniej, cho-
ciaż lepiej nie chwalić dnia przed zacho-
dem słońca. Zadzwonili z telewizji z py-
taniem, czy mogą nagrać moją wypo-
wiedź o tym, jak sobie radzimy z pacjen-
tami głuchymi. Jak udzielamy takiemu 
pacjentowi teleporady? Na chwilę ode-
brało mi mowę, co w moim przypadku 
jest dość trudne. Zapytałam, czy to nie 
jest wydumany problem, przecież taki 
pacjent może do nas napisać maila, albo 
przyjść i zapytać na piśmie. Na to usły-
szałam, że w komercyjnych przychod-
niach są aplikacje do tłumaczenia języ-
ka migowego i my też powinniśmy je 
mieć. Wytłumaczyłam pani z telewizji, 
że mam trzy osoby głuche zapisane do 
naszej przychodni i nikt z nich proble-
mu z kontaktem nie zgłaszał, a aplika-
cja to koszt kilkuset złotych miesięcznie, 
więc jej nie kupię, bo nie widzę uzasad-
nienia merytorycznego. Mam nadzieję, 
że wyraziłam się jasno. Swoją drogą nie 
jest z tą epidemią tak źle, skoro mamy 
takie problemy.

Marzy mi się, żeby telewizja zrobiła 
na przykład program edukacyjny, krótki, 
powtarzany 3 razy dziennie i wytłuma-
czyła ludziom, co to jest izolacja, a co 
to jest kwarantanna. Tak rozumiem „mi-
sję telewizji publicznej”. JESTEM NA-
IWNA? Pewnie tak, ale czas, który po-
święcam codziennie na tłumaczenie tych 
dwóch słów jest nie do policzenia. Zasta-
nawiałam się, czy nie napisać o tym na 
drzwiach przychodni, ale zrezygnowa-
łam, bo tego, co jest napisane, często pa-
cjenci nie czytają. Najczęściej tłumaczą, 

że nie wzięli okularów, to 
po co pisać więcej. 

Zadzwoniła pani z NFZ 
(powiedziała to na koniec 
rozmowy), podając się 
za pacjentkę i chciała się 
umówić na wizytę, koniecznie osobi-
stą (z infekcją). Otrzymała informację, 
że po teleporadzie, jeżeli lekarz uzna, 
że jest potrzeba, to ją zaprosimy, nawet 
natychmiast. Po informacji, że to kon-
trola a nie prawda poskarżyła się jesz-
cze, że dodzwoniła się DOPIERO za 
drugim razem.

Wczoraj dzwoniłam do NFZ chyba 
20 razy, bezskutecznie, nikt nie odbie-
rał. Zadzwoniłam więc do jednej z PAŃ 
na komórkę, nakrzyczała na mnie, ja-
kim prawem dzwonię na jej prywatny 
numer. Skoro go miałam, to chyba mu-
siała go udostępnić. Tłumaczyłam, że 
stacjonarnych nikt nie odbiera i prze-
cież jest w pracy, a nie w domu. Nie po-
mogło. Kto weryfikuje DOSTĘPNOŚĆ 
NFZ? Do przychodni piszą pisma i gro-
żą karami. Punkt widzenia i punkt sie-
dzenia, jak to w życiu. 

A może zaraz nas wszystkich po-
wołają do obsługi pacjentów covido-
wych i nie będziemy mieli co się mar-
twić o pacjentów w przychodni. Tylko 
co ja tam zrobię? Ostatni raz intubowa-
łam pacjenta ponad dwadzieścia lat te-
mu i sama już nie jestem pewna, czy to 
prawda. Respiratora nie obsługiwałam 
nigdy, a te, które pamiętam, chyba już 
są w muzeum. Uczę się już wolniej, ale 
czy kogoś to obchodzi. Pomartwię się 
jutro, czas do domu.

Wioletta	Szafrańska‑Kocuń
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•	Jako jedyny Polak zostałeś właśnie 
zaproszony do niezwykle prestiżowej 
działającej w Europie grupy neurora-
diologów zabiegowych. I chyba poczu-
łeś zaskoczenie?

– To niezwykle miłe wyróżnienie i co 
tu kryć, poczułem się doceniony. Otrzy-
małem zaproszenie do EBNI. The Euro-
pean Board of Neurointervention – EBNI, 
jest niezależnym towarzystwem, forum 
ustanowionym w grudniu 2016 roku, 
zrzeszającym kilkudziesięciu szczegól-
nie doświadczonych specjalistów neuro-
radiologii zabiegowej w Europie. Dzia-
ła ponad istniejącymi stowarzyszeniami 
i organizacjami. Jego zadaniem i celem 
jest ustalanie norm szkolenia oraz zasad 
profesjonalnych w tej dziedzinie oraz dba-
nie o zachowanie najwyższych standar-
dów. Gremium dość małe, zapraszające 
do siebie tylko wybrane osoby. Tym więk-
sza dla mnie chwała, bo jestem jedynym 
Polakiem w tym towarzystwie. Ma to dla 
mnie ogromną wartość, tym bardziej że 
dołączyłem do grona takich specjalistów, 
jak profesorowie: Rene Chapot, Tommy 
Andersson, Istvan Sikora czy mój men-
tor Jacques Moret, który jest niekwestio-
nowanym autorytetem i jednym z twór-
ców nowoczesnej neuroradiologii zabie-
gowej na świecie. Jest twórcą wielu no-
watorskich technik, w tym tzw. remodel-
lingu balonowego, który dziś jest podsta-
wą neuroradiologii. Jako jeden z niewielu 
wykorzystywał płynne środki emboliza-
cyjne w leczeniu tętniaków wewnątrzmó-
zgowych. Jest też organizatorem LINNC 
– światowej konferencji interdyscyplinar-
nej. I teraz ja, chłopak z Lublina i te wiel-
kie nazwiska. Cieszę się!

•	Rozumiem, że koledzy z pracy w za-
kładzie radiologii chyba pękają z du-
my?

Z Lublina do czołówki europejskich naukowców
z Maciejem Szajnerem,  

radiologiem z Zakładu Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii 
PSK 4 w Lublinie, członkiem zarządu European Society  

of Minimally Invasive Neurological Therapy,  
rozmawia Anna Augustowska

– Nie doświadczam tego. Zresztą nie 
pierwszy raz. Tego rodzaju osiągnięcia nie 
mają przełożenia na moją lokalną sytu-
ację. Szkoda, bo można by je z sukcesem 
wykorzystać dla zakładu, szpitala i Alma 

EBNI jest ważnym, silnie umocowa-
nym w środowisku towarzystwem, które 
przyznaje akredytacje jednostkom lecz-
niczym, uznaje kwalifikacje poszczegól-
nych lekarzy i zapewnia równowagę po-
między rozwojem dziedziny a medycyną 
eksperymentalną. 

W ramach zarządu ESMINT (The 
European Society of Minimally Invasi-
ve Neurological Therapy) zajmowałem 
się przez 8 lat stroną etyczną działań le-
karskich w neuroradiologii interwencyj-
nej i zapewniam, że było co obserwować 

i czego doglądać.
Obecnie, gdy doszły do gło-

su instynkty pierwotne, brak 
skrupułów szczególnie ze stro-
ny młodych lekarzy, niestety 
mało obeznanych z etyką za-
wodową, nadeszła chwila wy-
jątkowa i alarmująca dla EB-
NI. Przypuszczam, że w kolej-
nych miesiącach temat ten mo-
że stać się jednym z wiodących. 
Etyczna postawa młodych leka-
rzy jest zaskakująco mało prze-
konująca, szczególnie przykry 
jest ich lekceważący stosunek 
do starszych kolegów, to aku-
rat wiem, bo doświadczam tego 
na co dzień.

•	Można z tego wybrnąć?
– EBNI zajmuje się analizą 

i oceną sytuacji i działań w za-
kresie stanu neuroradiologii in-

terwencyjnej, w razie konieczności poda-
je możliwe rozwiązania zaistniałych pro-
blemów, jest wyrocznią w sprawach fa-
chowych. Natomiast reszta, czyli zasto-
sowanie tego, co EBNI podpowiada, le-
ży po stronie zainteresowanych. Jeśli ci 
podążą ścieżką „widzimisię”, to oczywi-
ście EBNI nie będzie służyć wsparciem, 
bo rezultaty anarchicznych działań są nie-
możliwe do przewidzenia, poza oczywi-
stym chaosem. Braku dobrej woli i chę-
ci niestety się nie przeskoczy. 

•	Czym teraz się zajmujesz? Co z mu-
zyką tak dla Ciebie ważną?

– Blues jest ze mną zawsze. Pomaga 
myśleć, czuć i przeżywać życie po ludz-
ku. To ważne szczególnie teraz. Ostatnio 
postanowiłem nieco poszerzyć swój pro-
fil życia zawodowego, by zachować moż-
liwość pracy i rozwoju. Skupiłem uwagę 
na badaniach rezonansu magnetyczne-
go w nowo powstałym w Lublinie cen-
trum medycznym, które jest zaopatrzone 
w świetny aparat, z dużymi możliwościa-
mi diagnostycznymi. Mam więc nadzieję 
na prowadzenie tu także działalności na-
ukowej. Zobaczymy, energii dzięki mu-
zyce mi nie brakuje. 

Mater. Kontakty ze światem są przecież 
niezwykle ważne dla każdej uczelni.
•	Czym się będziesz zajmował w ra-

mach EBNI?
– Póki co, z powodu pandemii plany 

działalności EBNI wykluczyły prowa-
dzenie praktycznych kursów i egzami-
nów, czyli szeroko pojętej działalności 
szkoleniowej. To po prostu mija się z ce-
lem, czysto praktyczna dziedzina wyma-
ga praktycznych szkoleń. Dlatego skupia-
my się na podtrzymywaniu ognia pod ko-
tłem dyskusji nad wciąż rozwijającą się 
dziedziną, nowymi urządzeniami wpro-
wadzanymi na rynek i oceną ich prak-
tycznego zastosowania. 

Zespół Radców Prawnych LIL
mec. Leszek Kubicz – koordynator  zespołu 
telefon: 81 53 60 450, 501 935 780;  
dyżury: poniedziałek 12.00‑14.00; wtorek 16.00‑17.00,
mec. Aleksandra Otawska‑Petkiewicz 
telefon: 81 53 60 475; dyżur: czwartek 12.00‑15.00,
mec. Marlena Woś 
telefon: 81 53 60 476; dyżur: środa 10.00‑13.00,
mec. Alicja Lemieszek 
telefon: 81 53 60 472; dyżur: środa 13.00‑14.00.

Ze względu na pandemię porady 
podczas dyżurów prosimy 
umawiać telefonicznie.

Godziny przyjęć lekarzy 
i lekarzy dentystów w sprawach 
dotyczących wykonywania 
zawodu – w pozostałe dni po 
wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym: 81 53 60 450.
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„Barwy ochronne”,  
czyli o bhp w czasach zakaźnych

Jesień przyniosła nam dru-
gą, potężną falę zakażeń koro-
nawirusem, a COVID‑19 ko-
si bezlitośnie już nie tylko pa-
cjentów, ale i lekarzy, pielę-
gniarki i ratowników. Bez wąt-
pienia pracownicy ochrony 
zdrowia są grupą zawodową 
najbardziej narażoną na zaka-
żenie chorobotwórczymi patogenami. Dla 
ich bezpieczeństwa (a może raczej zmini-
malizowania ryzyka zachorowania) nie-
zbędne jest zapewnienie odpowiednich 
środków ochrony osobistej. 

Choć sytuacja nie jest tak dramatycz-
na jak wiosną, gdy trzeba było radzić so-
bie z problemem metodami chałupniczy-
mi (pamiętamy filmiki z instruktażem, jak 
wykonać przyłbice z foliowej koszulki na 
dokumenty), to i obecnie słychać głosy, 
że środki ochrony osobistej są wydziela-
ne, a kierownicy placówek medycznych 
nie zapewniają ich w ilości, jaka odpo-
wiada zapotrzebowaniu.

Garść teorii

Polskie prawo pracy (przynajmniej 
w teorii) zawiera szereg mechanizmów 
zabezpieczających pracowników, a jed-
nym z wyrazów tej ochrony są rygory-
styczne przepisy dotyczące bhp. To pra‑
codawca	jest	obowiązany	chronić	zdro‑
wie	i	życie pracowników przez zapew-
nienie bezpiecznych i higienicznych wa-
runków pracy przy odpowiednim wyko-
rzystaniu osiągnięć nauki i techniki (art. 
207 § 1 kodeksu pracy).

Następnie, zgodnie z art. 2376 kp, 
pracodawca jest zobowiązany dostar-
czyć pracownikowi nieodpłatnie środki	
ochrony	indywidualnej	zabezpieczają‑
ce	przed	działaniem	niebezpiecznych	
i	szkodliwych	dla	zdrowia	czynników 
występujących w środowisku pracy oraz	
informować	go	o	sposobach	posługiwa‑
nia	się	tymi	środkami. 

W razie gdy warunki pracy nie odpo-
wiadają przepisom bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy i stwarzają bezpośrednie za-
grożenie dla zdrowia lub życia pracow-
nika, ma on nawet prawo powstrzymać 
się od wykonywania pracy, zawiadamia-
jąc o tym niezwłocznie przełożonego (art. 
210 § 1 kp). UWAGA	(!) przepis	ten	nie	
dotyczy	 pracowników,	 których	 obo‑
wiązkiem	pracowniczym	jest	ratowa‑
nie	życia	ludzkiego	(art. 210 § 5 kp). Za 
takich pracowników uważa się personel 

lekarsko‑pielęgniarski, które-
go praca z natury rzeczy odby-
wa się w warunkach bezpośred-
niego zagrożenia dla zdrowia 
lub życia ludzkiego (wyrok SN 
z 15 maja 2001 r., sygn. akt II 
UKN 395/00). 

Należy zatem przyjąć do wia-
domości smutny fakt, że nawet 

przy braku odpowiedniego zabezpiecze-
nia lekarz	nie	może	odejść	od	łóżka	pa‑
cjenta, zwłaszcza że w przypadku przy-
stąpienia do pracy (czy to w ramach za-
trudnienia etatowego, czy też na podsta-
wie kontraktu), staje się on gwarantem 
bezpieczeństwa zdrowotnego chorego. 
W razie zaniechania udzielenia pomocy 
mógłby zostać pociągnięty do odpowie-
dzialności w zależności od skutku – albo 
za odpowiednie przestępstwo przeciwko 

Odpowiedzialność 
finansowa

Pocieszeniem (choć być może mar-
nym) jest fakt, że za szkodę*** w postaci 
zakażenia personelu (cierpienia fizyczne, 
psychiczne, uszczerbek na zdrowiu, czy 
w najgorszym wypadku śmierć) wynikłą 
z naruszenia zasad bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy pracodawca ponosi odpowie-
dzialność odszkodowawczą. Udowodnie-
nie, że do zakażenia doszło właśnie w da-
nym podmiocie leczniczym może być 
trudne – biorąc pod uwagę powszechność 
występowania SARS‑Cov‑2 – ale nie jest 
niemożliwe. Dowiedzeniu tego sprzyja 
pewne domniemanie faktyczne, zgodnie 
z którym można przyjąć, że do zakaże-
nia doszło w określonym miejscu i cza-
sie, gdy wystąpiły dwa elementy: 1) pra-
ca w warunkach narażenia na zakażenie 
i 2) zaniedbania, czyniące takie zakaże-
nie wysoce prawdopodobnym (tak stwier-
dził Sąd Najwyższy w wyroku z 11 maja 
2005 r., sygn. akt III CK 652/04).

Pracodawcy nie powinni także zapo-
minać o art. 283 § 1 kodeksu pracy, zgod-
nie z którym ten, kto będąc odpowiedzial-
nym za stan bezpieczeństwa i higieny pra-
cy albo kierując pracownikami lub inny-
mi osobami fizycznymi, nie przestrzega 
przepisów lub zasad bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy, podlega karze grzywny od 
1 000 zł do 30 000 zł.

Podsumowując

Pracodawco, pamiętaj, że to Twoim 
obowiązkiem jest ochrona życia i zdro-
wia Twoich pracowników! Pracowniku, 
pamiętaj, że wobec zaniedbań Twojego 
pracodawcy nie jesteś bezradny! 

Wszystkim zaś Szanownym Czytelni-
kom życzę zdrowia i rychłego końca te-
go covidowego Armagedonu. 

Aleksandra	Otawska‑Petkiewicz
radca	prawny	LIL

*  vide E. Zielińska [w:] E. Barcikowska‑Szy-
dło, K. Majcher, M. Malczewska, W. Pre-
iss, K. Sakowski, E. Zielińska, Ustawa 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty. 
Komentarz, Warszawa 2014, art. 30.

** tak uważa np. W. Sanetra [w:] J. Iwulski, 
W. Sanetra, Kodeks pracy. Komentarz, 
wyd. III, Warszawa 2013, art. 2379

*** więcej o szkodzie i odpowiedzialności cy-
wilnej za zakażenie w „Bezpieczny gabi-
net” Medicus 06‑07/2020

życiu lub zdrowiu, a gdyby żaden sku-
tek nie nastąpił – co najmniej za naraże-
nie życia lub zdrowia pacjenta na bezpo-
średnie niebezpieczeństwo*.

Czy zatem lekarze są bezradni, gdy 
przydzielonych środków ochrony osobi-
stej jest zbyt mało? Niezupełnie. Prawni-
cy są zgodni co do tego, że w razie nie-
wywiązania się przez pracodawcę z obo-
wiązku dostarczenia pracownikowi środ-
ków ochrony indywidualnej oraz odzie-
ży i obuwia roboczego pracownik	mo‑
że	sam	(zastępczo)	się	w	nie	zaopatrzyć,	
domagając	się	zwrotu	ceny	 ich	zaku‑
pu	 (nabycia)	 od	pracodawcy (podsta-
wa prawna: art. 479 kodeksu cywilnego 
w zw. z art. 300 kodeksu pracy). A gdy-
by zaś pracodawca nie był skłonny do-
konać refundacji, pracownikowi przysłu-
guje roszczenie o zwrot kosztów w dro-
dze postępowania cywilnego przed są-
dem pracy**.
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•	„Jesteśmy zespołem młodych denty-
stów zakochanych w stomatologii. Szko-
limy, edukujemy, dzielimy się swoimi 
przemyśleniami” – czytam na Facebo-
oku. Brzmi pięknie – powiedzmy więc, 
co się kryje pod nazwą: „Będąc mło-
dym dentystą”? 

– „Będąc młodym dentystą” założy-
łam na początku 2014 roku jako blog, na 
którym humorystycznie opisywane były 
perypetie młodego lekarza dentysty. Na-
wiązywał do kultowego cyklu humory-
stycznych, kilkuminutowych skeczy ra-
diowych, autorstwa Ewy Szumańskiej 
pt. „Z pamiętnika młodej lekarki”. Z cza-
sem grono czytelników rozrastało się, na 
blogu pojawiały się też refleksje dotyczą-
ce problemów młodych dentystów i me-
dyków oraz treści edukacyjne dla pacjen-
tów. W 2018 roku razem z koleżanką wpa-
dłyśmy na pomysł organizacji w Lublinie 
Pierwszego	Kongresu	Młodych	Denty‑
stów, który został poświęcony zagadnie-
niom, które są dla nas ważne. W 2019 ro-
ku poszerzyłam zespół o 9 denty-
stów i studentów stomatologii: 
Magdalenę Krukowską (te-
raz pracuje w Holandii i pi-
sze dla nas o realiach pra-
cy w tym kraju), Karola 
Pajdaka oraz Grześka Ko-
ciubę (aktualnie stażyści), 
Adama Zyśka, Piotra Brze-
zika, Leszka Szalewskie-
go, Marcina Przegalińskie-
go, Mateusza Jedynaka, Joan-
nę Wolińską (wykonuje fantastyczne 
ilustracje, prowadzi stronę Thentist) oraz 
Milenę Marczak, która jest psychologiem 

Młodych dentystów perypetie i przygody
z Moniką Żbikowską,  

dentystką, autorką bloga „Będąc młodym dentystą”,  
rozmawia Anna Augustowska

i zajmuje się praktycznym wykorzysta-
niem psychologii w medycynie. Leszek 
i Piotr to urodzeni organizatorzy, Karol 
i Adam mają lekkie pió-
ro, a Grzesiek świetnie 
radzi sobie w dziale IT, 
Mateusz i Marcin są le-
karzami praktykami, dzie-
lą się poradami oraz wie-
dzą. Zespół BMD to ca-
ły przekrój różnych oso-
bowości oraz unikalnych 
umiejętności, które spra-
wiają, że każdy czytelnik 
znajdzie u nas coś dla sie-
bie. W 2019 roku zorgani-
zowaliśmy Drugi Kongres 
Młodych Dentystów, któ-
ry był bardzo dobrze przy-
jęty i oceniany. W mar-
cu tego roku miał odbyć 
się Trzeci Kongres, nie-
stety, z ogromnym żalem musieliśmy go 
odwołać ze względu na pandemię. Pra-

ca z takim zespołem to niesamo-
wita przyjemność i przygo-

da, jesteśmy ze sobą bar-
dzo zżyci. 

Bycie młodym denty-
stą to nie kwestia wieku, 
ale światopoglądu. Je-
śli ktoś cały czas chce 
się rozwijać, aktualizuje 

swoją wiedzę, chce być na 
bieżąco z najnowszą wie-

dzą, jest ciekawy i otwarty, 
chętnie angażuje się w nowe pro-

jekty i nie może usiedzieć w miejscu, zde-
cydowanie jest młody duchem.

•	Kogo dziś skupia i kogo przyciąga 
ten portal?

– Portal skupia się na zagadnieniach, 
które są istotne dla młodych dentystów 
oraz młodych medyków – poczynając od 
spraw organizacyjnych (jak przetrwać na 
pierwszym roku studiów lub co możemy 
uzyskać z Izby Lekarskiej oprócz gaze-
ty), poprzez sprawy naukowe (przeglądy 

piśmiennictwa na temat kontrowersyj-
nych lub po prostu różnych metod te-
rapeutycznych stosowanych w podob-
nych przypadkach klinicznych). Poru-
szamy też sprawy życiowe/lajfstajlowe 
(opisy po czym poznać, że jest się praw-
dziwym stomatologiem, sytuacje z ży-
cia dentysty, które mogą dotyczyć każ-
dego z nas) aż do tematów luźnych, po-
magających przetrwać nam wszystkim 
w trudne poniedziałki (cykl memów sto-
matologicznych). Szukamy rozwiązań, 
piszemy o rzeczach ważnych w środo-
wisku – ostatnio prowadzimy serię o wa-
runkach emigracji dla dentystów (temat 
bardzo popularny wśród młodych, testu-
jemy nowinki techniczne i materiałowe, 
zdajemy relacje z kursów, zamieszczamy 
treści edukacyjne dla dentystów i studen-
tów, prowadzimy wywiady z lekarzami 
o dużym doświadczeniu. 

Dodatkowo piszemy także dla pacjen-
tów, to niesamowicie ważna inicjatywa, 
której owoce zbieramy na co dzień. Cza-
sami pacjenci sami opowiadają w gabine-
cie, że widzieli nasze filmy instruktażowe, 
albo natknęli się na jakiś tekst (również 
nasz), który dał im do myślenia. Ogrom-
nie cieszy nas, że nasze treści docierają 
do rodziców malutkich dzieci, których 
świadomość odnośnie higieny i nawy-
ków znacznie rośnie. 

•	Jakie są główne cele działalności?
– Chcemy rozwijać i jednoczyć, mó-

wić o powołaniu do zawodu. Piszemy 
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Młodych dentystów perypetie i przygody
o rzeczach istotnych dla młodych den-
tystów, wzbudzamy w nich głód wiedzy 
i zarażamy pasją, dzielimy się wiedzą, 
edukujemy, organizujemy kursy i szko-
lenia (uwielbiamy to!). Mamy za sobą 
organizację dwóch kongresów w Lubli-
nie, podczas których gościliśmy i edu-
kowaliśmy około 300 młodych denty-
stów. W planach mamy organizację wy-
jazdów szkoleniowych, połączonych 
ze wspólnym aktywnym spędzaniem cza-
su – w końcu nie samą nauką człowiek 
żyje. Również na FB pojawiają się cy-
klicznie treści edukacyjne – np. film Ada-
ma z zakresu endodoncji czy pogadanki 
o tym, dlaczego dzieci nie chcą szczotko-
wać zębów. Stomatologia jest niezmiernie 
ciekawą gałęzią wiedzy i za żadne skarby 
nie można odcinać jej od wiedzy ogólno-
medycznej. Szerzymy wiedzę wśród pa-
cjentów, jednocześnie sygnalizując, że ro-
zumiemy ich i zależy nam na tym, żeby 
byli zdrowi. Kładziemy nacisk na pomost 
łączący lekarza i pacjenta, czyli komuni-
kację oraz psychologiczny aspekt proce-
su leczenia i profilaktyki. 

•	Co jest najtrudniejsze dla młodego 
dentysty, kiedy zaczyna pracę?

– Grzesiek i Karol, właśnie w paź-
dzierniku, rozpoczęli staż podyplomowy. 
I wg nich najtrudniejsza jest presja odpo-
wiedzialności za zdrowie pacjenta, zna-
lezienie balansu między książkową teo-
rią, a realiami codzienności w gabinecie, 
także zderzenie z pierwszymi porażkami, 
pokorne, ale odważne podejście do braku 
doświadczenia. 

Trudne są też pierwsze samodzielnie 
podejmowane decyzje. Na uczelni to le-
karze nadzorujący studentów przejmowa-
li odpowiedzialność za powikłania oraz 
ostatecznie decydowali, jak postąpić. Po 
stażu sami musimy przejąć tę rolę.

•	Plany na przyszłość – marzenia…
– Plany? Chcielibyśmy organizować 

więcej kongresów i szkoleń, tworzyć 
i ulepszać miejsce, gdzie młodzi dentyści 
znajdą to, co dla nich istotne. Chcieliby-
śmy być łącznikiem między światem sto-
matologii i pacjentów, podnosić świado-
mość pacjentów. Chcemy inspirować le-
karzy do stałego rozwoju. Od marca nasze 
możliwości organizowania szkoleń i kon-
ferencji są znacznie ograniczone. Skupia-
my się zatem na działalności on‑line (pro-
wadzimy spisy webinarów dla czytelni-
ków, zamieszczamy więcej treści eduka-
cyjnych, planujemy szkolenia stacjonarne 
w kolejnym sezonie). Oblicze codziennej 
pracy w gabinecie również uległo zmia-
nie, ale przecież wszyscy zdajemy sobie 
z tego sprawę…

•	Przychodnie medycyny pracy są 
w szczególnie trudnej sytuacji, bo często 
jednocześnie wykonują pracę POZ‑u.

– Część poradni medycyny pracy cał-
kowicie zawiesiła swoją działalność z po-
wodu braków kadrowych w związku 
z pandemią Covid‑19 i pacjenci z tych 
placówek zwracają się często do porad-
ni medycyny pracy WOMP CP‑L o po-
moc w przeprowadzeniu niezbędnych ba-
dań. WOMP CP‑L równocześnie świad-
czy opiekę w ramach POZ i wykonuje 
badania profilaktyczne. Nasza kadra na 

Medycyna pracy w czasie pandemii
z Anną Nowosad‑Sugier,  

specjalistką medycyny pracy i kierownikiem Filii nr 2  
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Lublinie,  

rozmawia Jerzy Jakubowicz

i pracodawców – w okresie pandemii 
dotychczasowe badania okresowe za-
chowują ważność, zgodnie z rozporzą-
dzeniem ministra zdrowia z dnia 31. 
2020 r. (Dz. U. poz. 568) do 60 dni po 
ustaniu pandemii. 

Wiemy, że w niektórych strategicz-
nych zakładach brakuje obecnie rąk do 
pracy, staramy się więc bezzwłocznie 
wykonywać badania kontrolne pracow-
ników po ponad 30 dniach nieobecności 
z powodu choroby. Z tego samego po-
wodu wykonujemy też badania wstępne 

szczęście posiada uprawnienia do świad-
czenia usług medycznych w obu tych 
dziedzinach i możemy się uzupełniać. Or-
ganizujemy pracę tak, by chorzy pacjenci 
nie mieli kontaktu ze zdrowymi, ale czę-
sto mała świadomość naszych podopiecz-
nych utrudnia nam to zadanie.

•	Jak obecnie wykonywane są obo-
wiązkowe badania profilaktyczne. 

– Wojewódzki Ośrodek Medycyny 
Pracy – Centrum Profilaktyczno‑Lecz-
nicze jest placówką publicznej służby 
zdrowia, przyjmujemy pacjentów w na-
szych gabinetach, a jeżeli stan chore-
go na to pozwala, to udzielamy tele-
porady.

Jeśli chodzi o badania wstępne i kon-
trolne pracowników, wykonujemy je 
właściwie na bieżąco, zgodnie z obo-
wiązującymi obecnie przepisami pra-
wa, natomiast trochę wydłużył się 
czas oczekiwania na badania okreso-
we. Ale tu uspokajam pracowników 

pracownikom, którzy zgłaszają się do 
nas ze skierowaniem od pracodawcy, 
aby umożliwić im podjęcie pracy i uzy-
skanie środków finansowych niezbęd-
nych do życia. 

•	Pani osobiste refleksje o pracy 
w warunkach pandemii.

– Najcięższą pracę obecnie wyko-
nują koledzy bezpośrednio zajmują-
cy się pacjentami zakażonymi SARS
‑COV‑2 w karetkach i szpitalach. Jed-
nak dla nas wszystkich medyków jest to 
bardzo trudny czas. Każdy z nas stara się 
jak najlepiej pomóc naszym pacjentom. 
Niestety, też chorujemy, mamy gorsze 
dni i coraz mniej siły, dlatego wspieraj-
my się wszyscy w miarę naszych moż-
liwości i nie zapominajmy o kolegach, 
którzy w tym momencie potrzebują na-
szej uwagi i pomocy. Szczególnie tym 
koleżankom i kolegom w podeszłym 
wieku, którzy, niestety, często są osoba-
mi samotnymi, bez bliskich osób.
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•	Zastanawiam się jak Pani, filigra-
nowa osoba, radzi sobie z pracą w pro-
sektorium…

– Od razu więc wyjaśnię, że praca, któ-
rą wykonuję, to moja wielka pasja i ni-
gdy nie wybrałabym innej specjalizacji, 
mimo że wiele osób mi ją odradzało, ale 
zaufałam swojej intuicji i garstce przyja-
ciół, którzy trzymali za mnie kciuki. A fi-
ligranowość przy wykonywaniu sekcji 
zwłok nie ma większego znaczenia, na 
pewno nie przeszkadza. Kiedy zdecydo-
wałam się na studia medyczne w Lubli-
nie, to rzeczywiście na początku myśla-
łam o sobie w innym kontekście – bra-
łam pod uwagę m.in. onkologię, kardio-
logię, może endokrynologię, ale już na 
drugim i trzecim roku studiów spodoba-
ły mi się zajęcia z patomorfologii i ge-
netyki klinicznej, gdyż czynności wyko-
nywane w ramach tych dziedzin były dla 
mnie „namacalne”, możliwe do uchwy-
cenia wzrokiem i dotykiem, postrzega-
łam je jako podstawę nauk medycznych, 
bez których diagnoza nie jest możliwa. 
Najbardziej interesowały mnie wszelkie 
zmiany patologiczne, jak np. nowotwory, 
które na sekcji można było zobaczyć i do-
tknąć. Na ostatnim roku studiów pojawi-
ły się natomiast zajęcia z medycyny są-
dowej, która obejmowała zarówno sądo-
wo‑lekarskie sekcje zwłok, jak i genetykę 

Lekarz z pasją www.medicus.lublin.pl

Po pracy lubię haftować
z Anną Milaszkiewicz  

– lekarzem specjalistą medycyny sądowej, asystentem z Katedry 
i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 

pasjonatką haftu krzyżykowego i prac plastycznych,  
rozmawia Anna Augustowska

sądową oraz toksykologię sądową i wtedy 
już wiedziałam, że to jest to – była ona dla 
mnie kumulacją wszystkiego, co na stu-
diach najbardziej mi się podobało. Dzi-
siaj, gdybym miała jeszcze raz dokonać 
wyboru – byłaby to zdecydowanie me-
dycyna sądowa.

•	Dlatego stale pogłębia Pani swo-
ją wiedzę?

– To prawda – moja praca tak bardzo 
mnie „wciągnęła”, że ostatnio rozpoczę-
łam studia podyplomowe na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim z antropologii sądo-
wej. Ich celem jest przygotowanie spe-
cjalistów, łączących wiedzę anatomicz-
ną i antropologiczną z metodyką badań 
wykorzystywanych podczas identyfika-
cji szczątków ludzkich w trakcie prowa-
dzenia śledztwa, zarówno dotyczącego 
zbrodni wojennych, jak i przypadków 
współczesnej przestępczości oraz ofiar 
katastrof. W skrócie, antropologia sądowa 
zajmuje się ustaleniem m.in. tożsamości, 
wieku, płci, rodzaju obrażeń oraz przy-
czyny zgonu ofiary na podstawie badania 

wręcz deficytowa. Medycyna sądowa jest 
zazwyczaj ściśle związana z kryminali-
styką, a szukanie przyczyn śmierci, usta-
lanie dlaczego zgon nastąpił w określo-
nym czasie, czy zwłoki nie były przeno-
szone itd. jest tropieniem tajemnic ciała, 
dociekaniem prawdy. Szalenie emocjonu-
jące! Przedmiotem sekcji sądowo‑lekar-
skich nie są jednak tylko ofiary zabójstw 
czy nieszczęśliwych wypadków, ale tak-
że m.in. osoby, które zmarły nagle oraz 
takie, u których istnieje podejrzenie, że 
doszło do tzw. błędu medycznego. 

•	Ale same okoliczności pracy…
– Ma Pani na myśli, że badanie zwłok, 

szczególnie w stanie rozkładu itd. nie 
jest komfortowe? Ja nie mam z tym żad-
nych problemów, zapach zwłok jest naj-
mniejszą przeszkodą w tym zawodzie. 
Można się przyzwyczaić. To, co dzie-
je się z człowiekiem po śmierci jest na-
turalne i nie powinno dziwić ani przera-
żać. Dodam, że pracujemy także z żywy-
mi osobami, gdyż zajmujemy się opinio-
waniem sądowo‑lekarskim na podstawie 

szkieletu ludzkiego, wydobytego podczas 
planowanej ekshumacji lub znalezionego 
zupełnie przypadkiem. 

Muszę też zaznaczyć, że wbrew ste-
reotypom, w medycynie sądowej specja-
lizuje się coraz więcej kobiet. To nie tyl-
ko ciekawa, ale też bardzo rozwijająca 
się dziedzina wiedzy, choć mało znana, 
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akt sprawy oraz wykonujemy obduk-
cje osób pokrzywdzonych, ustalając ro-
dzaj obrażeń, mechanizm ich powstania 
oraz ich kategorię karną. Ja jednak wolę 
pracę ze zwłokami, gdyż jest to praca ci-
cha, w pełnym skupieniu, bez zbędnych 
rozmów z „pacjentem”. Zwłoki milczą, 
a jednocześnie wiele mogą nam powie-
dzieć, trzeba tylko umieć patrzeć i słu-
chać. Praca w takich warunkach zdecy-
dowanie zmniejsza ryzyko wystąpienia 
tzw. wypalenia zawodowego oraz stwa-
rza ogromne możliwości rozwoju i zdo-
bywania doświadczenia.

•	Zawsze udaje się ustalić przyczy-
ny śmierci?

– Nie zawsze. Są takie sytuacje, że cia-
ło nie odkrywa nam swoich wszystkich 
tajemnic… Najbardziej tajemniczym we-
dług mnie organem ludzkiego ciała są płu-
ca. Mimo że to duży i łatwo dostępny na-
rząd, to w badaniu makroskopowym nie 
zawsze udaje się wykryć, co z nim nie 
tak. Bo zmiany w płucach, mimo różnej 

rysunki ołówkiem – to sposób na odre-
agowanie?

– Nie uważam, że muszę szczegól-
nie odreagowywać czy odpoczywać. Nie 
uznaję poglądu, że pracy zawodowej nie 
można przenosić do życia prywatnego. 
Dzisiaj, kiedy mam dużo pracy (prowa-
dzę też zajęcia dla studentów Uniwersyte-
tu Medycznego), to rzeczywiście haftowa-
nie i rysowanie jest odskocznią, relaksem, 

w domu kultury w moim rodzinnym mie-
ście, Chełmie.

•	Co skończyło się sukcesem.
– W czasach, gdy jeszcze chodziłam 

do gimnazjum jedna z moich prac wyko-
nana pastelami olejnymi – tematem były 
chyba dożynki – została zakwalifikowa-
na do ogólnopolskiego konkursu i zosta-
ła nagrodzona. Pamiętam, jak jechałam 
pociągiem na uroczystą galę do Warsza-
wy do Pałacu Kultury, po raz pierwszy 
sama, bez rodziców. Otrzymałam apa-
rat fotograficzny. Jednak zawsze malo-
wanie było cudownym hobby i tylko ty-
le. Nie planowałam edukacji w tym kie-
runku. W liceum poszłam do klasy biolo-
giczno‑chemicznej, bo chciałam być le-
karzem lub stomatologiem.

•	Na Pani stronie na FB można obej-
rzeć dużo więcej haftowanych krzyżyka-
mi prac i…

– …i zamówić podobny, czy nawet taki 
sam motyw, który chętnie wyhaftuję. Po-
stanowiłam podzielić się moimi umiejęt-
nościami i być może sprawić tym innym 
radość – haft to rękodzieło, praca wyko-
nana nie przez maszynę. 

•	Mnie najbardziej ujęło wyhaftowa-
ne przez Panią ludzkie serce – jak z atla-
su anatomii.

– Anatomia człowieka jest fascynują-
ca! Nigdy mi się nie znudzi. Zawsze coś 
nowego można się dzięki niej dowiedzieć 
o człowieku – bo niby jesteśmy podobni, 
ale każdy jest inny, czasami można odna-
leźć na zwłokach takie anomalie narządów 
czy naczyń krwionośnych, o których nie 
ma mowy nawet w podręcznikach. A ser-
ce ludzkie to wspaniała „maszyna”; najcu-
downiejsza. Nie mogłam więc go nie wy-
haftować. I to nie ostatni raz, w zanadrzu 
mam do wyhaftowania jeszcze wiele in-
nych motywów anatomicznych.

etiologii, mogą wyglądać bardzo podob-
nie. Są więc sytuacje, kiedy piszemy, że 
przyczyna śmierci jest nieznana. Następ-
nym etapem w takich przypadkach jest 
przeprowadzenie badań mikroskopowych 
i toksykologicznych, ale decyzja o ich wy-
konaniu należy do prokuratur, które są 
zleceniodawcami sekcji zwłok. 

•	Patrzę na wyhaftowane przez Pa-
nią obrazy, na wesołe ryby namalo-
wane na szkle, na barwne krajobrazy 
narysowane pastelami i na delikatne 

ale też wynika z chęci stworzenia czegoś 
ładnego, nowego. Chociaż tak naprawdę 
zajęcia plastyczne towarzyszą mi od naj-
wcześniejszych lat. Moim mistrzem, uko-
chanym pierwszym nauczycielem, był 
Dziadzio. Obdarzony talentem plastycz-
nym rysował dla przyjemności całe życie. 
W ogóle rodzinnie lubimy prace ręczne. 
Babcia haftowała. Mama haftowała, a tak-
że lubiła malować – miała nawet wystawę 
prac malowanych na szkle. Podchwyciłam 
to od nich. W latach szkolnych przez kilka 
lat uczestniczyłam w zajęciach z rysunku 
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Szpital na doleczenie
W listopadzie ruszył w Nałęczowie szpital nowego typu dla 

pacjentów z Covid‑19. Mają do niego trafiać pacjenci, którzy 
będą wymagali opieki, jakiej nie zapewni im izolatorium a za-
razem niewymagający opieki w oddziałach zakaźnych. Specy-
ficzny szpital na 160 łóżek zostanie stworzony na bazie Kole-
jowego Szpitala Uzdrowiskowego. Będzie przyjmował pacjen-
tów, którzy nie wymagają wspomagania tlenem (ani tlenotera-
pii, ani wentylacji mechanicznej). Ale ich stan wymaga jesz-
cze nadzoru medycznego.

Karetki ratunkowe i nowoczesne
Nowoczesne ambulanse trafiły do Lublina, Łęcznej i Kraśni-

ka. W sumie kosztowały ponad 2,7 mln zł. Wojewódzkie Po-
gotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie kupiło 6 nowych ka-
retek. Ambulanse zabudowane są na bazie samochodu Merce-
des Sprinter, posiadają automatyczną skrzynię biegów i nowo-
czesne wyposażenie. Mają żółty kolor, zgodnie z rozporządze-
niem ministra zdrowia, w myśl którego do 1 stycznia 2028 ro-
ku wszystkie pojazdy systemu Państwowego Ratownictwa Me-
dycznego mają być właśnie w tym kolorze. Chodzi o to, aby nie 
były mylone z karetkami transportowymi, często prywatnymi, 
a także, by były lepiej widoczne.Żołnierze liczą łóżka

Pracownicy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ 
przeszkolili 40 żołnierzy WOT z obsługi systemu do aktuali-
zacji danych o wolnych łóżkach. Przeszkoleni żołnierze zaczę-
li wspierać pracę 26 szpitali z województwa lubelskiego już na 
początku listopada. 

– Tym samym odciążą personel medyczny od czynności czy-
sto administracyjnych. Żołnierze wesprą m.in. szpitale w: Lu-
blinie, Białej Podlaskiej, Chełmie, Zamościu i Puławach – do-
daje rzecznik prasowy WOT kpt. Damian Stanula.

Dostęp do aktualnych danych o wolnych łóżkach jest kluczo-
wy dla koordynatorów ratownictwa medycznego i załóg kare-
tek covidowych, którzy muszą przekazywać pacjenta zakażo-
nego koronawirusem do najbliższego szpitala. Monitoring bę-
dzie całodobowy. Zbiorcze statystyki będą aktualizowane 7 dni 
w tygodniu, co 3‑4 godziny.

Mama, jej przeszczepione serce 
i syn

Zdrowy, donoszony, chłopiec w połowie listopada przy-
szedł na świat w Klinice Położnictwa i Perinatologii w szpi-
talu klinicznym przy ul. Jaczewskiego w Lublinie. Urodziła 
go kobieta z przeszczepionym sercem. To pierwszy w Lu-
blinie poród tego typu.

Ciążę wysokiego ryzyka rozwiązano w 37. tygodniu ce-
sarskim cięciem. Takie porody to rzadkość nie tylko w skali 
kraju, ale i świata. Młoda mama kilka lat temu przeszła za-
bieg przeszczepienia serca (z powodu poinfekcyjnej kardio-
miopatii rozstrzeniowej), który przeprowadzono w Śląskim 
Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Przez całą ciążę pacjentka 
była pod opieką specjalistów z lubelskiej Kliniki Położnictwa 
pod kierownictwem prof.	Bożeny	Leszczyńskiej‑Gorzelak 
oraz zespołu kardiologów. Warto dodać, że w klinice rodziły 
też kobiety po przeszczepie nerek i wątroby.

Po tlen do strażaków
Bank Tlenu powstał w Ośrodku Szkolenia Komendy Woje-

wódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. An-
toniny Grygowej 10 w Lublinie. Zostaną tu zgromadzone za-
pasy butli z tlenem dla szpitali z naszego województwa. Bank 
będzie zabezpieczał tlen, który w nagłych sytuacjach jak naj-
szybciej będzie dostarczany do potrzebującej go jednostki. To 
szczególnie ważne teraz, kiedy wielu pacjentów z Covidem‑19 
potrzebuje tlenoterapii.
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Uzdrowisko odizoluje i wykuruje
W połowie listopada wojewoda lubelski wydał zarządze-

nie i opublikował listę izolatoriów działających na terenie na-
szego województwa. Na czternaście adresów trzy mieszczą się 
w sanatoriach – jedno w Krasnobrodzie i dwa w Nałęczowie. 
– To była moja propozycja, rozmawiałam z wojewodą i zade-
klarowałam, że możemy być izolatorium. Wcześniej przedys-
kutowałam to z naszą kadrą medyczną, czy możemy sprostać, 
czy chcemy. Nie wszyscy się wyrywają do walki na tym fron-
cie – mówi Anna Lewandowska, dyrektor Sanatorium Uzdro-
wiskowego ZNP w Nałęczowie. Jednego z dwóch nałęczow-
skich sanatoriów zamienionych w izolatoria. Na stronie Sana-
torium Uzdrowiskowego ZNP w Nałęczowie (http://znpnale-
czow.pl/covid19) lekarze znajdą wzór skierowania do izolato-
rium. Jest tam także lista rzeczy, które skierowany pacjent po-
winien zabrać ze sobą.
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Kontenery zastąpiły namioty
Przed lubelskim szpitalem przy al. Kraśnickiej na począt-

ku listopada stanęło 6 kontenerów medycznych, które zastą-
piły dotychczasowe namioty, pełniące funkcję poczekalni dla 
pacjentów.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardyna-
ła Wyszyńskiego w Lublinie w ramach unijnego dofinansowa-
nia kupił sześć kontenerów, w których utworzone zostały po-
czekalnie, mające na celu właściwy podział pacjentów przyj-
mowanych do szpitala tak, aby osoby trafiające tu na planowe 
zabiegi (i niezakażone koronawirusem) nie spotykały się z pa-
cjentami z potwierdzonym zakażeniem Sars‑CoV‑2 lub z jego 
podejrzeniem. 

PLASTYCZNIEMural fabryczny
Całą dobę można oglądać najnowszy mural, jaki powstał w Lu‑

blinie. Na 80. metrach muru oporowego na Tatarach zrealizował 
go krakowski artysta, który wygrał konkurs na projekt pracy o te‑
matyce związanej z historią i działalnością Fabryki Samochodów 
Ciężarowych. Ogromny zakład przez kilkadziesiąt lat działał w po‑
bliżu. Olaf Cirut, absolwent Wydziału Malarstwa krakowskiej ASP, 
który tworzy głównie wielkoformatowe malarstwo ścienne, za‑
warł sceny związane między innymi z otwarciem FSC, wydarze‑
niami Lubelskiego Lipca ̀ 80, stanu wojennego ̀ 81, a także odno‑
szące się do produkowanych pojazdów: m.in. Lublina 51, Żuka (w 
różnych wersjach), Lublina I, II i III oraz SKOT. Malarska wersja lu‑
belskiej historii motoryzacji jest przy ul. Mełgiewskiej (na odcin‑
ku między ul. Gospodarczą a wiaduktem kolejowym).

KULTURALNIENowe terminy
W czasie gdy zamykaliśmy to wydanie miesięcznika, rząd infor‑

mował o obostrzeniach związanych z pandemią, obowiązujących 
niemal do końca grudnia. Centrum Spotkania Kultur opublikowa‑
ło listę wydarzeń, koncertów i imprez, które już mają nowe, przy‑
szłoroczne terminy. Najpiękniejsze Arcydzieła Baletowe przełożo‑
no na 17 stycznia, spektakl „Przygoda z ogrodnikiem” – 29 stycz‑
nia; spektakl „Wiesz, że wiem” na 19 lutego; spektakl „Dobrze się 
kłamie” na 5 marca; koncert Wspomnienie o Ryszardzie Riedlu na 
13 marca; koncert Patrycja Markowska – Akustycznie na 14 mar‑
ca; Rosyjski Klasyczny Balet Moskwy wystąpi 20 marca; YAMATO 
10 listopada; koncert Original Enigma Voices będzie 26 listopada; 
Moscow City Ballet wystąpi w przyszłym roku 10 grudnia, a Glenn 
Miller Orchestra zagra za rok – 19 grudnia. Na stronie CSK infor‑
macje o biletach i szczegóły wydarzeń.

BAJKOWOKino pod choinkę
Bajka, jedyne lubelskie studyjne kino, nie może normalnie pra‑

cować. Ale organizuje świąteczną akcję, która polega na kupo‑
waniu biletów np. dzieciom z domu dziecka albo innej dowolnej 
instytucji. Czy po prostu bliskim osobom na świąteczny prezent 
„pod choinkę”. Będą one wykorzystane w dowolnym momen‑
cie i na dowolny seans wybrany przez obdarowanego. Pieniądze 
wpłacone już, pozwolą kinu dotrwać do końca pandemii. A sy‑
tuacja Bajki jest bardzo trudna, bo czynsz czy pobory pracowni‑
ków to koszty stałe. Jak kupić taki voucher‑bilet? Napisać maila 
na adres kinobajka@o2.pl. Skorzystać można też z www.wspie‑
ramy‑kina.pl. 
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• W XIX wieku lubelscy lekarze, aby 
zapobiegać rozprzestrzenianiu się cho-
rób zakaźnych i epidemii, podejmowa-
li różne inicjatywy. Jakie? 

– Jednym z ważniejszych wydarzeń 
w dziejach Lublina, jeżeli chodzi o hi-
storię zwalczania chorób, edukację zdro-
wotną oraz rozwój sanitarny 
miasta, było założenie Lubel‑
skiego	Towarzystwa	Lekar‑
skiego	 (LTL). Powstało ono 
4 lipca 1874 roku z inicjaty-
wy trzech lekarzy: Aleksan‑
dra	 Janiszewskiego,	 Józefa	
Talki,	Michała	Jankowskie‑
go. Towarzystwo było drugą 
tego typu instytucją w Króle-
stwie Polskim, która odegrała 
ważną rolę w tworzeniu opie-
ki medycznej dla mieszkańców 
Lublina i okolic podczas zabo-
rów, w czasie, gdy Rosjanie 
nie przywiązywali praktycz-
nie żadnej uwagi do polepsze-
nia sytuacji sanitarnej tego re-
gionu. W 1891 roku powstał 
Instytut	 Szczepienia	Ospy. 
W latach 1885‑1889 lekarze 
lubelscy brali udział w działa-
niach na rzecz budowy urzą-
dzeń wodociągowych i kana-
lizacyjnych. Inicjatorem tych 
działań był Feliks Głogow-
ski, wspierał je między inny-
mi Mieczysław	 Biernacki. 
W 1907 r., z powodu zbliżają-
cej się cholery, powstał w to-
warzystwie projekt rozszerze-
nia sieci wodociągowej na przedmieścia 
Lublina (dzielnica Piaski otrzymała wo-
dociąg w 1907 r., a dzielnica Czwartek 
w roku 1912). W latach 1901‑1904 leka-
rze podjęli akcję na rzecz założenia szpi-
tala dla dzieci, który powstał w 1911 ro-
ku, został on częściowo ufundowany przez 
braci Juliusza i Augusta Vetterów. Powsta-
nie tej placówki miało ogromne znacze-
nie dla walki z chorobami okresu dzie-
cięcego. 

Lubelscy lekarze walczyli również 
z plagą tzw. chorób społecznych. Zalicza-
no do nich: choroby weneryczne, gruźli-
cę, alkoholizm i opiekę nad matką i dziec-
kiem. Aleksander	Roman	 Jaworow‑
ski był współorganizatorem inicjatywy 
„Kropla	mleka”. W1876 r. z inicjatywy 
członków LTL, między innymi Gustawa	
Stanisława	Dolińskiego, zaczęło działać 

pierwsze bezpłatne ambulatorium, któ-
rego celem było świadczenie usług me-
dycznych najbiedniejszym mieszkańcom. 
W 1880 r. uruchomiono ambulatorium 
przy szpitalu Wincentego á Paulo, a po 
1901 r. przy szpitalu św. Jana, św. Józe-
fa i w szpitalu żydowskim. Mieczysław	

Historia epidemii uczy pokory
z dr n. hum. Agnieszką Polak  

z Zakładu Historii i Filozofii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
rozmawia Anna Augustowska

– Zapiski archiwalne przekazują 
szczątkowe informacje na temat działal-
ności lekarzy i aptekarzy podczas panu-
jących w mieście epidemii. Wiemy, że 
stosowano kwarantanny, dzielono miasto 
na cyrkuły, zakładano szpitale poza ob-
rębem murów miejskich oraz wyznacza-
no miejsca na pochówki. Do XVIII wie-
ku nie dostrzegano związku pomiędzy hi-
gieną miasta a rozwojem chorób. Inicja-
tywę w tej kwestii podjął lekarz z Bolo-
nii, protomedyk (lekarz naczelny) Lubli-
na, Michał	Bergonzoni, z ramienia Ko-

misji Dobrego Porządku. „Lublin	
podług	 ustaw	medyki	 uważa‑
ny” został wydany w 1782 roku 
i stanowi raport sanitarny, w któ-
rym zwraca się uwagę na potrze-
bę oczyszczenia powietrza miej-
skiego z niebezpiecznych wyzie-
wów w celu profilaktyki chorób 
zakaźnych. W 1874 roku, kiedy 
powstało LTL, zaczęto wydawać 
protokoły oraz sprawozdania z je-
go działalności. To na ich podsta-
wie można wnioskować, jakie ce-
le wyznaczyli sobie lubelscy le-
karze – m.in. potrzebę tworzenia 
mapy sanitarnej, na której zazna-
czano ogniska epidemiczne w ce-
lu objęcia ich nadzorem lekarskim 
i prowadzenie edukacji higienicz-
nej społeczeństwa. Prowadzono 
także statystyki zachorowalności 
i śmiertelności. W ten sposób le-
karze przejęli obowiązki dbania 
o mieszkańców Lublina i okolic, 
w czasie gdy formalnie nie istnia-
ły instytucje państwowe, repre-
zentujące polski naród. Podczas 
cholery w 1892 roku tworzone by-
ły komitety	sanitarne	ds.	walki	
z	cholerą	i	powołano	Lubelską	
Komisję	Sanitarną, która miała 

nadzorować ochronę ujęć wody w stud-
niach, rzekach. Podejmowano inicjaty-
wy cementowania toalet, dezynfekowano 
pomieszczenia. Program walki z cholerą 
stworzyli lekarze z Lubelskiego Towarzy-
stwa Lekarskiego. Z ich inicjatywy miasto 
zostało podzielone na 8 rewirów, każdym 
opiekowało się 2 lekarzy i 2 cywilów. 
Materiały zakaźne pobierane od chorych 
lub zmarłych przesyłano do Warszawy, 
gdzie poddawał je badaniom Odo	Buj‑
wid, ceniony polski bakteriolog, pionier 
higieny i profilaktyki zdrowotnej. Marek	
Arnsztein,	lubelski lekarz, do Odo Buj-
wida przesłał materiał zakaźny chłopca, 
który pierwszy zmarł z powodu cholery 
latem 1892 roku, a którego sam badał. 
Odo Bujwid bywał również w Lublinie. 
Wśród lekarzy, którzy aktywnie włączyli 
się w walkę z cholerą. można wymienić 

Biernacki	i	Kazimierz	Jaczewski uru-
chomili w Lublinie pierwsze laboratorium 
analityczne. Biernacki aktywnie uczestni-
czył w działalności Lubelskiego	Towa‑
rzystwa	Walki	z	Gruźlicą. W roku 1914, 
dzięki jego staraniom, wybudowano na te-
renie szpitala św. Jana Bożego – pawilon 
chorób zakaźnych. Kazimierz Jaczewski 
aktywnie działał w Towarzystwie	Sze‑
rzenia	Oświaty	„Światło”. W 1925 roku 
założył w Lublinie oddział Polskiego	To‑
warzystwa	Dermatologicznego. Takich 
przykładów działań lekarzy było znacznie 
więcej. Jedno jest pewne, ich doświadcze-
nia miały wkład w tworzenie prawa sani-
tarnego oraz polskiej nauki po odzyska-
niu niepodległości w 1918 roku. 

• Jaką rolę pełnili lekarze w zwalcza-
niu epidemii?
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Gustawa	Dolińskiego,	Stanisława	Do‑
bruckiego,	Mariana	Staniszewskiego. 
To z inicjatywy tego ostatniego w dzielni-
cy żydowskiej kopano studnie artezyjskie 
oraz pieczętowano te ze złą wodą. Stani-
szewski, jako lekarz więzienny, zorgani-
zował skuteczną walkę z epidemią cho-
lery w więzieniu. 

W czasie epidemii lekarze pełnili ro-
lę nadzorców, walczyli o prawo dostępu 
biednych ludzi do czystej wody, obejmo-
wali ich opieką, równocześnie przygoto-
wywali program walki z chorobą, chociaż 
nie do końca można stwierdzić, na ile ten 
program był realizowany. 

• Która z epidemii, jakie przetoczyły 
się przez Lublin, była najcięższa?

– Jeżeli chodzi o XIX wiek, to moim 
zdaniem najstraszniejsze były epidemie 
cholery. Oczywiście lękano się dżumy, 
duru brzusznego, czerwonki, tyfusu pla-
mistego, ale były to choroby, które lepiej 
znano. Cholera była chorobą zupełnie no-
wą, na początku lat 30. XIX w. zaskoczy-
ła wszystkich i bardzo długo nie potrafio-
no poznać jej przyczyny, ani też podjąć 
skutecznego programu walki z nią. Rela-
cję o tym, co działo się w 1892 roku pod-
czas epidemii cholery w Lublinie, przed-
stawił Edmund	Biernacki, patolog, neu-
rolog, filozof medycyny, członek War-
szawskiego Towarzystwa Lekarskiego. 
Z jego opisu wyłania się też przeraźliwy 
obraz najbiedniejszych dzielnic miasta: 
„domy po kilkaset mieszkańców, brak 
podwórek, brak wody do picia. Wodę 
brano ze studni ulicznych, z Czechówki, 
która przecinała ulicę Lubartowską. Nad 
rzeką wybudowano wychodki, które do-
datkowo zanieczyszczały wodę. Podob-
na sytuacja sanitarna panowała na przed-
mieściach Czechówka i Wieniawy, gdzie 
ludność, głównie rzemieślnicza, zamiesz-
kiwała w lepiankach.” 

• Czy wg Pani historia jest nauczyciel-
ką życia, jak głosi słynna sentencja?

– Historia magistra vitae est, maksy-
ma przypisywana Cyceronowi ma bardzo 
głęboki sens, bo umieszcza człowieka ja-
ko byt społeczny w konkretnych mecha-
nizmach i działaniach, wśród których ele-
menty kulturowe są zmienne, ale funda-
menty pozostają te same: strach odczu-
wany przez ludzi, instynktowne zacho-
wania w obliczu zagrożenia zdrowia lub 
życia, nadużywanie chaosu informacyjne-
go w sytuacji wybuchu epidemii w celu 
ugrania partykularnych interesów. W tej 
kwestii wydaje się, że ludzka natura po-
zostaje niezmienna. Dzieje epidemii są 
w moim przekonaniu uniwersalną lek-
cją o człowieku, ale też o roli medycyny 

i lekarzy w społeczeństwie. Warto na no-
wo rozważyć sens słów „służba medycz-
na” i zestawić tę ideę z doświadczeniem 
lekarzy w XIX wieku. Uważam, że histo-
ria epidemii uczy pokory, ale też szacun-
ku do przeszłych działań. 

Od czasów starożytności najskutecz-
niejszą metodą walki z chorobami by-
ła kwarantanna. W przepisach sanitar-
no‑higienicznych, nakazywano unikanie 
kontaktu z chorymi i zmarłymi, okadza-
nie miejsc zainfekowanych. Zwracano 
uwagę na higienę osobistą i czystość do-
mostwa. Noszenie maseczek sięga prze-
łomu XIX i XX wieku, kiedy rozpoczęła 
się era antyseptyki. Wybuch cholery spra-
wił, że lekarze podjęli próby poznania jej 
genezy i opracowania szczepionki. Proces 

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” oraz Lubelska Trasa Podziemna zapre-
zentowały projekt pt. „Historyczny obraz Lublina w czasach zarazy”, który z uwa-
gi na sytuację epidemiczną ma formę internetową.

Start portalu edukacyjnego „Lublin w czasach zarazy” odbył się 7 październi-
ka 2020 r. na kanale YouTube (www.teatrnn.pl/morowy‑lublin).

W ramach projektu „Historyczny obraz Lublina w czasach zarazy” realizowa-
nego przez Lubelską Trasę Podziemną (Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”) 
powstały dwa filmy, które zostały opublikowane na portalu edukacyjnym „Lublin 
w czasach zarazy”: www.teatrnn.pl/morowy‑lublin

Filmy: 
„Szlakiem	lubelskich	epidemii” 
https://www.youtube.com/watch?v=Sn2FQNOwtK8&
fbclid=IwAR3QeqY6sSk05SULRXRKatGWNxEg8B
wWTTW3XdE12dVnl‑TD2fWVSaQjhKs
„Opowieści	lubelskiego	balwierza” 
https://www.youtube.com/watch?v=H3AgPsz7NHw&f
eature=youtu.be&fbclid=IwAR0HRgCYA6nFQZPsp‑_s
VwT1EpGKKnSfH‑kaG1dZWSUdZjWUT1p1ot
g3GIc

Link do zapisanej transmisji prezentacji na You Tu-
be: 

https://www.youtube.com/watch?v=03KmSYMKomo&t=4s
aa

Portal o epidemiach działa

ten trwał kilkadziesiąt lat. Wielu błędów 
można było uniknąć, gdyby w Europie nie 
odrzucono tezy Johna	Snowa (był leka-
rzem w jednej z biednych dzielnic Lon-
dynu), który w 1854 roku powiązał cho-
robę z wodą pitną, co więcej, udowodnił 
tę zależność. Przykład ten pokazuje, jakie 
cechy powinien posiadać lekarz: decyzyj-
ność, empatię, odwagę. Trzeba też zauwa-
żyć, że epidemie stymulowały pozytyw-
ne przeobrażenia, na przykład tworzenie 
sieci wodociągowo‑kanalizacyjnych czy 
organizację powszechnej opieki medycz-
nej. Co pozytywnego przyniesie współ-
czesna sytuacja? Historia jest nauczyciel-
ką życia, ale w takim zakresie, w jakim 
chcemy by była, od nas zależy, czego bę-
dziemy chcieli się z niej nauczyć. 
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Drogie, lecz oszczędne w użyciu i niezawodne w skutkach
Puder Pyłek Kwiatowy, kremy 

Alabastrowy i Najdelikatniejszy czy 
Piaseczek Koralowy, który dziś nazwie-
my peelingiem. To produkty kosmetycz-
nego imperium doktor Julii Świtalskiej. 
Pionierki kosmetologii, która zdobywa-
ła doświadczenia lekarza w lazaretach 
wojskowych podczas I wojny świato-
wej. Radziła kilku pokoleniom kobiet: 
Chcesz dobrze wyglądać na wieczor-
nym przyjęciu? Zdrzemnij się godzinę 
przed wyjściem. 

Lekarka, mistrzyni marketingu, przed-
siębiorca, pisarka, autorka poradników, 
pionierka kosmetologii lekarskiej, szefo-
wa, nauczycielka, żona czterech mężów. 

– Umiejętność upiększania się jest sztu-
ką wymagającą poczucia barw i harmonii. 
Problem ten rozstrzygnęło Laboratorium 
Kosmetyków Higienicznych „Świt” 
dr med. J. Świtalskiej, wypuszczając na 
rynek dobrane przez fachowców róże 
i pudry, dostosowane do koloru i rodzaju 
cery oraz włosów. A więc są róże dla blon-
dynek, szatynek i brunetek, modny ko-
lor „orange” oraz doskonały puder Pyłek 
Kwiatowy dla blondynek, szatynek i bru-
netek. Akt upiększania nazywa się potocz-
nie maquillage, czyli retusz i składa się 
z trzech aktów: oczyszczania, upiększa-
nia właściwego i aktu zakończenia – pi-
sała w jednym z wielu poradników, któ-
re nie były niczym innym jak reklamą fir-
mowych wyrobów.

Tłumaczyła, że każda dbająca o sie-
bie kobieta winna zasięgać porad lekarza 
kosmetyka co najmniej dwa razy w roku, 
ażeby skontrolować, ewentualnie zmienić 
system pielęgnacji cery.

Co za czasy

Kobiety z okresu międzywojennego 
dowiadywały się od dr Świtalskiej, że za-
biegi poranne mają na celu „uzupełnienie 
toalety porannej i przygotowanie wyglą-
du zewnętrznego przy świetle dziennym, 
przed wyjściem na powietrze, ewentu-
alnie do pracy”. Ewentualnie! „Zabiegi 
wykonywane wieczorem mają charak-
ter upiększający, celem przystosowania 
wyglądu zewnętrznego do przebywania 
w świetle sztucznym oraz na występach 
publicznych. Zabiegi wykonywane na noc 
winny dać skórze wypoczynek, ożywić 
ją, umożliwić oddychanie i dlatego po-
legają przede wszystkim na dokładnym 
oczyszczaniu”.

Autorka była już po 35. urodzinach, 
gdy uświadamiała swoim czytelniczkom, 
że „do 35 lat mogą rano myć twarz i szy-
ję wodą przegotowaną o temperaturze 
pokojowej i mydłem Liljowem. I zaled-
wie 2‑3 razy w tygodniu pożądanym jest 
wcieranie rano śmietanki migdałowej na 
10 minut przed umyciem”. Bo po 35. ro-
ku to już trzeba rano odświeżyć skórę kre-
mem odmładzającym Radohormonowym, 
który po 10 minutach należy zmyć przy 
użyciu mydła Liljowego. A pod puder za-
stosować śmietankę migdałową. 

Krem Radohormonowy, to była ów-
czesna „rewelacyjna nowość przeciw-
zmarszczkowa”. Jak wyjaśniała pro-
ducentka i autorka porad w jednej oso-
bie, krem ów przez dopływ hormo-
nów działa specyficznie odmładzająco 

na tkanki skóry, nadając jej prężność 
i elastyczność młodej i świeżej skóry. 
Zlecała, by trzy razy w tygodniu robić 
5‑minutowy masaż pompką pneumatycz-
ną i klepadełkiem po zaaplikowaniu kre-
mu Radohormonowego. 

Większe powodzenie 
w życiu towarzyskim

–	Kobieta, nawet piękna w życiu co-
dziennym, przy świetle wieczornym w te-
atrze, na koncercie, na balu czy dancin-
gu traci na efektownym wyglądzie, jeśli 
nie potrafi zastosować środków upiększa-
jących, dla podkreślenia cech swej uro-
dy lub zatuszowania wad. Umieć wytwo-
rzyć swój styl, aby nie wyglądać śmiesz-
nie i wyzywająco. Kobieta nawet mniej 
piękna, jeśli jest odpowiednio ubrana, 
ma dobry humor, miły uśmiech, wdzięk 
w ruchach i sposobie bycia, twarzyczkę 
o cerze wypielęgnowanej, osiąga więk-
sze powodzenie w życiu towarzyskim, niż 
ta, która ma kształty i rysy piękne, a jest 
nadmiernie wymalowana – tłumaczyła 
dr Świtalska swoim czytelniczkom w ko-
lejnych wydaniach poradników: „Kobieta 
nowoczesna we wszystkich okresach jej 
życia”, „Mój system piękności i zdrowia. 
Ćwiczenia gimnastyczne”, „Jak pielęgno-
wać włosy”, „Kosmetyka życia codzien-
nego”, „ABC zdrowia i urody” czy publi-
kacja z lat 50. ubiegłego wieku „Jak za-
chować młodość”.

Doktor Julia Świtalska z domu Jaroszewicz 
urodziła się w Nowy Rok 1892 roku na 
Podolu Rosyjskim. Medycynę studio-
wała we Lwowie. Podczas I wojny świa-
towej pracowała jako lekarz legiono-
wy. Za zwalczanie epidemii ospy zosta-
ła odznaczona Krzyżem Zasługi przez 
Międzynarodowy Czerwony Krzyż. Po 
wojnie, w lwowskim szpitalu pracowa-
ła na oddziałach: wewnętrznym, dziecię-
cym, chirurgii, by rozpocząć specjaliza-
cję w chorobach skórnych. 

Najbardziej znany okres w jej życiu 
i karierze zawodowej to lata 30. i 40. 
ubiegłego wieku. Czas, gdy w pięknym, 
10‑pokojowym warszawskim mieszka-
niu prowadzi prywatną lecznicę i porad-
nię kosmetyczną „Świt”. Jest jednocze-
śnie twórczynią kosmetyków, autorką kil-
kuset artykułów w prasie kobiecej oraz 
książek medycznych i o urodzie.
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Drogie, lecz oszczędne w użyciu i niezawodne w skutkach
Na wypróbowanie Galaretki banano-

wej do oczyszczania cery suchej, Glicynji, 
płynu przeciw zmarszczkom czy kremu 
Victoria Regia nie mamy szans. Ale za-
wsze możemy zastosować takie zalece-
nie: Przed wieczorem, przeznaczonym na 
zabawę, należy położyć się do łóżka na 
godzinę, aby wypocząć. Następnie przy-
stąpić do zabiegów kosmetycznych wie-
czornych. Po powrocie należy zmyć twarz 
i szyję oliwą Radjoaktywną odżywczą, 
następnie wziąć ciepłą kąpiel.

Kadry to podstawa

–	Kryzys ogólnoświatowy zmusza nie 
tylko mężczyznę lecz również i kobietę 
do szukania coraz to nowych dróg pracy. 
Wśród wielu zawodów, jako najbardziej 
odpowiadający psychologii i zamiłowa-
niu kobiety, wyróżnia się zawód kosme-
tyczki, który nie zmuszając jej do opusz-
czania domu, daje cel w życiu i źródło 
samodzielnego utrzymania się. Zawód 
kosmetyczki daje duże zadowolenie mo-
ralne, jak poczucie dobrze spełnionego 
obowiązku, użyteczność w stosunku do 
innych, możność szerzenia haseł zdro-
wia, higjeny i estetyki w życiu codzien-
nem – zachęcała Świtalska dziewczyny 
i kobiety, by stały się najpierw uczenni-
cami w jej szkole a potem, już z uzyska-
nym certyfikatem, otwierały swoje zakła-
dy. I używały wyprodukowanych przez 
nią specyfików.

W programie, oprócz wiedzy o kre-
mach, pastach, pudrach, maseczkach, 
„shampionach”, tonikach, płynach, 
szminkach i mydłach były wykłady po-
święcone… truciznom. Chodziło o pro-
dukty szkodliwe w kosmetyce i ich dzia-
łaniu na organizm. Była też anatomia, hi-
giena, nauka o chorobach płciowych, die-
tetyka, zajęcia poświęcone masażom. I co 
mówiło o specyfice czasu – obrona prze-
ciwgazowa. Kursantki uczyły się o za-
truciach bojowych, poznawały podsta-
wy ratownictwa zatrutych i chemiczne 
środki bojowe.

Reklama i popularność metod oraz 
specyfików firmowanych przez „Świt” 
musiały być spore. Dowód? W „Nowym 
Głosie Lubelskim” z 30 czerwca 1941 ro-
ku, na stronie ogłoszeń można zna-
leźć anons: Kosmetyki dr Świtalskiej. 
Lecznicze i upiększające kremy hor-
monowe, przeciwzmarszczkowe, od-
mładzające, odżywki, mleczka, gala-
retki, maski. T. Raczkowski, Lublin, 
ul. Narutowicza 52, tel. 27‑66‑112.

Japońskie żelazko

Z wielu wskazań i zaleceń, jakie pani 
doktor miała dla ówczesnych kobiet naj-
bardziej intryguje zabieg przy użyciu… 
żelazka japońskiego. To jeden z przy-
rządów do masażu przeciwzmarszczko-
wego obok wspominanej pompki i kle-
padełka.

Autorka opisuje je jako rewelacyj-
ną nowość. Ma działać nie tylko przez 
ucisk wywołując przekrwienie, lecz rów-
nież ożywia skórę wysoką temperatu-
rą. Było łatwe w użyciu i niezawodne 
w skutkach. Niestety, nie zamieściła ry-
sunku ani szczegółowego opisu żelazka. 
Współczesny Internet podpowiada, że ist-
nieją „żelazka”, czyli urządzenia masu-
jące twarz, wykorzystujące termoterapię 
i ultradźwięki. Niektóre gabinety oferują 
japońskie ew. azjatyckie zabiegi „praso-
wania” twarzy przy użyciu rollerów z ja-
deitu. Japońska nowość z poradników 
Świtalskiej to chyba jednak co innego. 
I chyba się nie dowiemy co.

W zbiorach Narodowego Archiwum 
Cyfrowego jest zdjęcie dokumentujące 
wmurowanie kamienia węgielnego pod 
budowę fabryki kosmetyków „Świt”. 
Uroczystość odbyła się wiosną lub la-
tem w 1939 roku. Po wojnie nadal pu-
blikowała i podobno wówczas wyszła 
po raz czwarty za mąż. Biografowie 
nie mówią za kogo. Zmarła 24 maja 
1956 w Warszawie. 

Nadal jej książki i artykuły są cyto-
wane i omawiane. Na aukcjach interne-
towych oferują jej publikacje. Fortuna 
Świtalskiej nie opuszcza. W lutym tego 
roku, za „Mój system piękności i zdro-
wia” z lat 30. ubiegłego wieku sprzeda-
jący chciał… 249 złotych. 

Janka	Kowalska

Fot. Narodowe Archiwum CyfroweRok 1939. Grupa współpracowników laboratorium „Świt” na czele z dr Julią Świtalską (x)
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•	Od miesięcy żyjemy w świecie, którego nikt nie przewidział. 
Pandemia spadła jak grom z jasnego nieba. Chciałabym zacząć 
trochę przekornie: czy będą – a może już są – jakieś pozytywne 
zmiany w psychice ludzi, którzy mierzą się z pandemią?

– To z pewnością zwiększenie świadomości o istnieniu zdro-
wia psychicznego, o tym, że wiele od niego zależy. Zwykle 
jest ono zaniedbywane, czego skutkiem jest np. stres czy wy-
palenie zawodowe (rozwijają się powoli, wyniszczając nas od 
środka). Mogliśmy też zobaczyć, jak 
tak naprawdę wyglądają nasze rela-
cje z najbliższymi, z którymi żyjemy 
w czterech ścianach. Odkryliśmy na 
nowo, czego tak naprawdę nam bra-
kuje w życiu – wolnego wyboru i po-
dejmowania decyzji, pójścia na spa-
cer do lasu i spotkania z przyjaciół-
mi w kawiarni. Te refleksje zawdzię-
czamy pandemii. 

Interesującym odkryciem, opisa-
nym przez psychologów, jest trze-
ci sposób reagowania na stres. Do 
tej pory na stres i trudne sytuacje re-
agowaliśmy tzw. walką lub uciecz-
ką. Tym trzecim – nowym – sposo-
bem jest utrzymywanie relacji mię-
dzyludzkich. Okazało się, że poprzez 
budowanie więzi interpersonalnych 
w mózgu wytwarza się oksytocyna, 
nazywana hormonem miłości, która 
zmniejsza szkodliwe działanie kor-
tyzolu (hormonu stresu). Obecnie, 
w trudnej sytuacji pandemii, dawanie 
oraz otrzymywanie wsparcia i pomo-
cy od innych ludzi, poprawia nasze 
samopoczucie oraz w przyszłości może zmniejszyć negatywne 
skutki pandemii, jak zaburzenia depresyjne czy zespół stresu 
pourazowego. Dlatego warto pomagać sobie nawzajem. 

•	A	procesy negatywne? Psychologowie i psychoterapeuci 
mają pełne ręce roboty?

– Tak naprawdę zawsze mieli mnóstwo pracy, ale rzeczy-
wiście obecnie i w przyszłości pracy będzie jeszcze więcej. To 
efekt negatywnych skutków pandemii, ale też zwiększonej sa-
moświadomości, którą niewątpliwie pogłębiło doświadczenie 
pandemii. Nagle zdaliśmy sobie sprawę, jak ważne jest dbanie 
o swoją psychikę – o spokój myśli i emocji. 

Wśród zaburzeń psychicznych, które się nasilą, będą z pew-
nością: zaburzenia lękowe, depresja, problemy w radzeniu so-
bie ze stresem, problemy ze snem. Badania pokazują, że roz-
winą się one u 63 proc. osób, które miały bezpośredni kontakt 
z wirusem – u zakażonych, ich rodzin, u pracowników ochro-
ny zdrowia. Są to oczywiście prognozy, które bazują na danych 
z poprzednich pandemii, jak bliskowschodni zespół niewydol-
ności oddechowej (MERS) czy grypa H1N1.

•	Jak radzą sobie z tymi zjawiskami lekarze? Szczególnie 
ci, którzy nie mogą wykonywać pracy przy pomocy teleporad? 
Wiosną, kiedy pandemia się rozkręcała, wielu medyków brało 
zwolnienia. Po prostu ze strachu – co dla lekarza było chyba 
dodatkową traumą, że nie umie sprostać powołaniu.

– Sposoby na poradzenie sobie z pandemią są naprawdę róż-
ne – wynikają z indywidualnych cech psychicznych takich jak: 
osobowość, temperament, doświadczenia życiowe oraz z obec-
nej sytuacji rodzinnej i ekonomicznej. Są one również związa-
ne z miejscem pracy oraz rodzajem leczonych pacjentów. Nie 
ma tutaj schematu. Większość lekarzy wciąż pracuje, często 
zaniedbując własne zdrowie psychofizyczne. Interesujące jest 
to, że gdy w ostatnich miesiącach pytano lekarzy, co należy do 
ich największych zmartwień, odpowiadali: obawa o rodzinę, 
niewystarczająca ilość środków ochrony osobistej, praca z pa-

cjentami zakażonymi oraz zatrważająca licz-
ba nadgodzin. Jak sobie z tym radzić skoro 
pandemia odebrała nam wiele możliwości 
rozładowania napięcia i stresu – wyjścia do 
restauracji, na trening na siłowni czy wyjazd 
na weekend do hotelu nad morze. Część leka-
rzy co chwilę kierowana jest na kwarantan-
nę. A siedzenie w domu przez dłuższy czas 
również negatywnie odbija się na psychice. 
Czasami, aby sobie z tym poradzić, lekarze 
zajmują czas kursami, webinarami, niektó-
rzy czytają książki lub oglądają filmy, a nie-
którzy sięgają po różne używki. 

•	No właśnie, czy zachowania destrukcyj-
ne się pogłębiły? Np. alkohol, środki psy-
chotropowe…?

– To prawda, coraz częściej sięgamy np. po 
alkohol. Problemy z zaśnięciem, samotność, 
poczucie wewnętrznej pustki i bezsilności. 
Gdy nie radzimy sobie z napięciem przynie-
sionym z pracy, problemami finansowymi, za-
burzeniem dotychczasowych przyzwyczajeń, 
które sprawiały nam przyjemność – sięgamy 
po środki, mające nam pomóc uciec od tego 
stanu. Aby nasze emocje i myśli się uspoko-

iły, sięgamy po kolejny kieliszek, butelkę czy inne środki odu-
rzające. Musimy pamiętać, że skalę tego zjawiska poznamy do-
piero za kilka miesięcy. 

•	Stres obniża odporność – chyba warto to podkreślić, bo 
do walki z wirusem bardzo potrzebujemy silnego układu od-
pornościowego. 

– Najbardziej niebezpieczną sytuacją jest doświadczanie stre-
su przez dłuższy czas. Czasami może nie być on dla nas uciąż-
liwy, np. w pracy przyzwyczajamy się, że pacjentów jest dużo, 
że mają problemy, często pretensje, a warunki, w jakich pracu-
jemy, odbiegają od ideału. Ale gdy pracujemy na pełnych ob-
rotach, jak ma to miejsce obecnie, szybko może dojść do sytu-
acji, kiedy wylądujemy chorzy w łóżku. Po prostu w pewnym 
momencie spada w naszym organizmie poziom adrenaliny i po-
budzenia układu nerwowego. A warto pamiętać, że nasz układ 
odpornościowy współpracuje z układem nerwowym. 

Zobaczmy, jak stres działa na nasz organizm. Gdy przez mo-
ment jesteśmy zdenerwowani lub przestraszeni cały organizm 
mobilizuje rezerwy hormonalne i neuronalne. Ciało myśli, że 

Potrzebujemy SPA dla psychiki
z Mileną Marczak,  

dr psychologii, specjalistką terapii 
neuropsychologicznej,  

rozmawia Anna Augustowska

Zainteresowani mogą korzystać z porad, jakie dla lekarzy i dentystów Milena Marczak  
zamieszcza na stronie internetowej psychologwmedycynie.pl
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LiTerACKOZacząć od baśni…
„Powiadają, że wszystko zaczęło się wieczorem” 

– już pierwsze zdanie, które otwiera powieść Radka 
Raka, tegorocznego laureata najważniejszej polskiej 
nagrody literackiej, „Nike” – urzeka. I od razu wpro-
wadza czytelnika w świat, który być może już daw-
no zapomnieliśmy. No bo, jak to? Czytać baśnie do-
rosłym będąc? Chyba że dzieciom.

Tymczasem dostajemy wspaniałą, porywającą po-
wieść o mocnej fabule, intrygującym przebiegu, z sen-
sacyjnym wątkiem, ale napisaną w konwencji baśni, 
klechdy, pełnej nierzeczywistości i magii. 

Jakiż to oddech dla naszych racjonalnych umy-
słów!

„Baśń o wężowym sercu” jest próbą stworzenia na 
nowo mitologii Galicji. Jest opowieścią o odwiecz-
nej walce dobra ze złem. Pisarz tworzy ją korzy-
stając z historii Jaku-
ba Szeli, „chłopskie-
go króla”, galicyjskie-
go Robin Hooda, któ-
ry w 1846 roku posta-
wił się panom wznie-
cając rabację. Ale po-
wieść nie jest żadnym 
zapisem dokumental-
nym. Śledzimy tu lo-
sy młodego Kóby Sze-
li, jego przeobrażenia, 
miłości i udręki. Wę-
drujemy przez krainę 
baśni – nie baśni, bo 
przecież jak wyjaśnia 
sam autor: „wycho-
wałem się na mitycz-
nych opowieściach. 
Dostrzegam w swoim 
życiu mity, które re-
produkuję”. Baśń nie 
jest też powieścią historyczną, i choć napisana z du-
żym szacunkiem dla ówczesnych realiów społecznych, 
obyczajowych i politycznych, to zawieszona pozosta-
je między historią a mitem. Wyrasta z legend. I war-
to dać się jej uwieść. 

Dla lubelskich czytelników coś jeszcze: Radek Rak 
mieszkał w Lublinie, tu studiował i ukończył wetery-
narię, a o naszym mieście tak mówił w wywiadzie za-
raz po odebraniu nagrody „Nike”: „Stałem na wzgó-
rzu Czwartek, obserwowałem stary Lublin i odniosłem 
wrażenie, że struktura Lublina przypomina las. (…) 
Zobaczyłem coś organicznego – coś, co się zmienia 
i sprawia wrażenie, jakby rosło i rozprzestrzeniało się. 
I poczułem sens, który nie jest przez nikogo zaplano-
wany, tylko robi się sam. Doszedłem wtedy do wnio-
sku, że to jest piękne, i że to też jest moje miasto”. Na 
marginesie dodam, że Radek Rak już wcześniej napi-
sał powieść, która jest opowieścią dziejącą się w Lu-
blinie i o Lublinie – „Puste niebo”.

Anna	Augustowska

Radek	Rak	„Baśń	o	wężowym	sercu		
albo	wtóre	słowo	o	Jakóbie	Szeli”,		
Wydawnictwo	Powergraph,	Warszawa	2020

zaraz będziemy się bić albo uciekać, ile sił w nogach (to taki prezent 
ewolucyjny sprzed tysięcy lat). Ale co się dzieje w naszym ciele, gdy 
nie decydujemy się na to? No właśnie nic… Jeśli dalej będziemy ze-
stresowani, nasz organizm będzie uważał, że potencjalna bójka lub 
ucieczka jest nadal prawdopodobna i na wszelki wypadek organizm 
pozostanie w stanie gotowości. Pobudzenie hormonów w organizmie 
będzie trwać… Miną dni, tygodnie, miesiące, lata… (każdy z nas ma 
inny organizm – rezerwy biologiczne i psychiczne, więc trudny okres 
przeżywamy inaczej). Niektórych nic nie ruszy, inni będą mieć bóle 
głowy, bóle pleców oraz łapać infekcje. W stresie organizm wariuje, 
układ odpornościowy też – staje się mniej wrażliwy, może nie wyłapać 
procesów zapalnych. Obecnie to dla nas szczególnie niebezpieczne.

•	Czy można – na pewno tak, ale jak – sobie pomóc? 
– Najpierw powinniśmy zaakceptować to, że możemy czuć bez-

radność. Mamy prawo się bać. Mamy prawo odczuwać zmęczenie. 
Mamy prawo być złym. W końcu nagle sytuacja na świecie odebra-
ła nam nasze życie i przyzwyczajenia. Niektórzy mówią, że powin-
niśmy nauczyć się żyć na nowo. Wg mnie powinniśmy zaakcepto-
wać, że w naszym życiu następują zmiany – czy tego chcemy, czy nie. 
Mogą one wpłynąć na nasze życie czasowo, ale niektóre będą nie-

odwracalne. W sytuacji pandemii trudne jest to, 
że o zmianach nie decydowaliśmy my. I właśnie 
z tym nie możemy się pogodzić. Podobnie w co-
dziennym życiu – sami wybieramy kolor włosów 
u fryzjera, kupujemy nowy samochód albo decy-
dujemy, że nie będziemy jeść mięsa. To nasze de-
cyzje i żyjemy z ich konsekwencjami. Gdyby te 
wybory podejmowane były przez inne osoby – sa-
mochód wybrałby nam życzliwy sąsiad, a kolor 
włosów koleżanka z pracy – wtedy z tych zmian 
również nie bylibyśmy zadowoleni.

Warto sięgać po metody obniżenia stresu, do 
których nie potrzeba specjalisty – to np. słucha-
nie muzyki, dźwięków natury oraz nagrań specjal-
nych treningów uczących, jak pracować z odde-
chem i obniżyć napięcie mięśniowe. Przykładem 
jest trening autogenny Schultza, który znajdzie-
my za darmo w Internecie. W regulacji emocji po-
mocne są też spacery na powietrzu, kiedy jeste-
śmy sami lub towarzyszy nam pies, a my może-
my swobodnie błądzić myślami. Ważne tutaj jest 
znalezienie sposobu, który jest dla nas najlepszy. 
Trzeba próbować i testować. Obserwować, jak 
organizm reaguje na relaksację i czy czujemy się 
po niej lepiej. 

Kiedy to konieczne korzystajmy z pomocy psy-
chologa czy psychiatry. Czasami lekarze pytają, 
kiedy powinni pójść do psychologa. A odpowiedź 
jest prosta. Nie powinni, a mogą i mają możli-
wość. Lekarz może skorzystać z konsultacji psy-
chologicznej, kiedy pojawi się u niego taka myśl. 
Nie trzeba czekać na namacalne i widoczne skut-
ki lęku i stresu, które odbiją się na zdrowiu. Wi-
zyta u psychologa jest jak SPA dla psychiki. Je-
śli wszystko z nią w porządku, po niej poczuje-
my się lepiej, upewniając się, że wszystko jest 
w porządku i zadbaliśmy o siebie – jesteśmy tego 
warci. Natomiast, jeśli okaże się, że przeżywamy 
problem, to psycholog nie tylko pomoże nam go 
zlokalizować, ale też nauczy, jak skutecznie sobie 
z nim poradzić. Poza tym psycholog szanuje nasz 
komfort i nie robi nic na siłę i bez naszej zgody. 
Dlatego, jeśli tylko mamy taką ochotę i potrzebę, 
korzystajmy z tej formy pomocy. 

Potrzebujemy SPA dla psychiki
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25 października

Zmieniono czas z letniego na zimowy 
(a nawet chyba jeszcze bardziej zimowy), 
ale robi się coraz goręcej. No to do absur-
dów otaczającej nas rzeczywistości znów 
mamy dodatkowy czas i powód się przy-
zwyczajać. Cóż, takie czasy, a czas jest 
rzeczą względną. U nas zazwyczaj nawet 
bezwzględną. 

26 października

Dobrze, że leżę w szpitalu. Przez to 
nie mogę brać udziału w tych narasta-
jących, codziennych narodowych omło-
tach. Ale szpitalny pobyt też ma swoje 
niezbyt dobre strony, bo personelu coraz 
mniej i opieka, delikatnie mówiąc, taka 
bardziej doraźna, co ma chyba potwier-
dzać odgórnie przemyślaną reformę służ-
by zdrowia. Dzisiaj na przykład musia-
łem podłączyć kroplówkę sąsiadowi, bo 
nie miał kto. Ot, taka samopomoc chłop-
ska – w końcu salę mamy męską. Prze-
żył. Ciekawe, kiedy oficjalnie wprowadzą 
samoobsługę. „Szpital Samoobsługowy” 
– ciekawie brzmi i na obsługę nie będzie 
można narzekać. 

28 października

Na ulicach polskich miast potężne ma-
nifestacje kobiet przeciwko brzemiennym 
nie tylko w skutkach decyzjom tak zwa-
nego Trybunału Konstytucyjnego. Ale 
jest i duża grupa zwolenników i obroń-
ców wprowadzanych nowych zarządzeń, 
zwłaszcza dotyczących ZESPOŁU DO-
WNA, po polskiemu DAŁNA. Bo jak 
występować przeciwko Zespołowi który 
DAŁ NA to, DAŁ NA tamto, DAŁ NA 
WYROST i obiecał, że jeszcze będzie da-
wał, jeżeli jeszcze będzie. Więc jak pro-
testować przeciw takim dobrodziejom. 
Zwłaszcza że podobno ewentualni następ-
cy mają zabrać to, co zostało dane. Więc 
tylko bronić, mimo manifestacji!

29 października

Badań prenatalnych też ma nie być. To 
może dla równowagi wprowadzić badania 
postnatalne? Ciekawe, jak by takie wypa-
dły u niektórych miłościwie nam panują-
cych i na przykład okazało się (zwłasz-
cza biorąc pod uwagę trafność ich dzia-
łań), że w czaszce jeszcze dużo wolnego 

Murzynek świąteczny
Nie będą to typowe święta Bożego Narodzenia. Pandemia po-

mieszała nam wszystkim mocno szyki, a jej efekty są dla jed-
nych trudne z powodów zawodowych i przepracowania, dla in-
nych zdrowotnych, a jeszcze dla innych po prostu smutne z po-
wodu konieczności pożegnania bliskich, których zabrała ta cho-
roba. Będą to na pewno przede wszystkim święta refleksji, zadu-
my nad naszym życiem, ale i nadziei. Nadziei, która ma przyjść 
niebawem z narodzeniem Chrystusa oraz nadejściem Nowego 
Roku. W tym czasie, kiedy o zakupy trudno i kiedy pracy mamy 
tak wiele, nie będę zanudzał opowiadaniem o jakichś wymyślnych produktach i ich 
wartościach odżywczych. Bo nie to jest dzisiaj najważniejsze w naszych głowach. 
Zaproponuję więc coś prostego. Coś, co pozwoli usiąść przy kawie po pracy, z ro-
dziną i ciesząc się przede wszystkim z jej obecności, wziąć coś małego „na ząb” 
i myśląc o przyszłości tak jak to powiedziała jedna z moich znajomych: „tak, to 
prawda, że przyszło nam żyć teraz, w tym czasie, ale jeszcze będzie pięknie – mi-
mo wszystko i założymy wygodne buty, bo mamy do przejścia całe życie”. 

Składniki:

• 1 kostka masła 
• 4 łyżki kakao
• 1 szklanka cukru 
• ½ szklanki wody
• 2 szklanki mąki pszennej
• 2 łyżeczki proszku do pieczenia
• 4 jajka
• kilkanaście kropel olejku rumowego 
• 150 g grubo posiekanych orzechów włoskich 
• 150 g rodzynek 
• 1 kieliszek rumu.

Wykonanie: 

Rodzynki i orzechy namoczyć na noc w gorącej wodzie z dodatkiem kieliszka 
rumu. Masło rozpuścić w rondlu z kakao i cukrem stale mieszając. Jak wystygnie, 
odlać pół szklanki (to będzie polewa!), następnie dodać mąkę, żółtka i ubitą pia-
nę z białek. Delikatnie wymieszać. Następnie dodać odsączone bakalie (osuszone 
i „wytarzane” w łyżce mąki) i olejek rumowy. Całość wlać do wyłożonej papie-
rem do pieczenia keksówki. Piec ok. 45‑50 minut w 180°C (kontrolować patycz-
kiem). Na gorące ciasto, po wyjęciu z piekarnika, wylać w 2 porcjach polewę. Ser-
wować po wystygnięciu z ciepłym mlekiem lub czarną kawą. 

Smacznego!
Dariusz	Hankiewicz
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miejsca, ręce za długie i zginające się tyl-
ko do siebie, kręgosłup nadmiernie giętki, 
kolana w odruchowym bezwolnym przo-
dozgięciu w zależności od sytuacji i jesz-
cze parę innych wad. Wyniki mogłyby 
być ciekawe. 

30 października

W mediach (delikatnie mówiąc) trochę 
spóźnione, ale tym bardziej alarmistyczne 
doniesienia, że teraz już jawna, prawdziwa 
i konkretna zaraza opanowuje kraj. Nieste-
ty, część szanownego społeczeństwa w ta-
ką też nie wierzy, chyba według unowocze-
śnionego starego porzekadła – „ani covidu, 
ani słychu!”. Nie rokuje to dobrze. 

(serial prawie codzienny)

w TVP1 i według tego tekstu jest zdro-
wy. Uwierzyliśmy. Nie mieliśmy wyj-
ścia, bo wiarygodność źródła niebez-
piecznie by było kwestionować, a wiara 
czasem czyni cuda, więc wygodniej jest 
teraz chyba wierzyć w cuda niż w wiru-
sy, co nie zmienia faktu, że głupiejemy 
coraz wyraźniej. Widocznie zakładano, 
że tak będzie. 

28	listopada

Muszę przyznać, że kiedy patrzę na 
tę postawioną do kąta Służbę Zdrowia, 
na jej totalną zapaść a jednocześnie jej 
ogromne poświęcenie w walce z pan-
demią, kiedy widzę ten lekarsko‑pielę-
gniarski mozół, te nerwy, nieprzespa-
ne dyżurowe noce, na te prokurator-
skie oskarżenia o domniemane błędy 
medyczne, o łapownictwo, chamstwo 
a wszystko okraszone dowolnością wy-
nagrodzeń, a zwłaszcza późniejszych 
emerytur, jeszcze raz przypomniał mi 
się wierszyk, który mi się kiedyś ułożył, 
a który powtórnie ostrzegawczo i pro-
gnostycznie dedykuję głównie szanow-
nym doktorom: 
Ćwierkają wróbelki rankiem  
 zgodnym chórem: 
Gdzie gnasz dziś doktorze?!  
 Masz emeryturę! 
A pan doktór na to – śpieszę się,  
 bo muszę, 
Wcześniej pod kościołem  
 stanąć z kapeluszem! 

Oby to była tylko głupawa rymowan-
ka, ale jak tak dalej pójdzie nie moż-
na wykluczyć, że pod kościołami mo-
że być tłumnie. 

13	grudnia

Starszy sąsiad spod drzwi przyznał 
się, że jak co roku ze strachu i napięcia 
nie mógł spać całą noc. Wytłumaczyli-
śmy mu, że nie było powodu, bo to tyl-
ko kolejna rocznica, a kolejny dyktator 
to niekoniecznie zdolny plagiator. 

15	grudnia

Niedługo Święta, potem Nowy 
2021 Rok, w którym, miejmy nadzie-
ję, poza datą wszystko się wreszcie 
odmieni. Oby. I tego sobie z nadzie-
ją życzmy!

Irosław	Szymański

3	listopada

Okazało się, że jeden z sąsiadów to 
wróżbita. Zaproponowaliśmy, żeby nam 
powróżył, jak to dalej będzie. Zgodził się 
i to nieodpłatnie. Ale nie bardzo mu szło. 
Najpierw, pewnie z nerwów, rozsypał kar-
ty, potem walet znalazł się na miejscu kró-
la (tego akurat nie musiał wróżyć, bo je-
steśmy tego świadkami), a dookoła wale-
ta same gońce i blotki, co od razu źle wró-
żyło. Tak czy owak wyszła wystarczająco 
koszmarna kabała. 

8	listopada

Przyszła ciotka w odwiedziny, któ-
re przecież są zakazane. Byłem oszoło-
miony i faktem, że przyszła i jej sprytem, 
bo przebrała się za pielęgniarkę. Gdyby 

nie ubłocone gumiaki, to wyglądała jak 
uzupełnienie personelu. Zapytałem, czy 
nie była legitymowana przy wejściu, ale 
okazało się, że za portiera robi jej znajo-
my przebrany za terytorialsa. To dowód, 
że hasło „WSZYSTKIE RĘCE NA PO-
KŁAD” już obowiązuje, usprawiedliwia 
wiele i tylko się cieszyć, że ktoś nowy 
przybywa do pomocy. Oby tylko pokła-
dów starczyło. 

11	listopada

W szpitalu, w ramach dalszej, głęboko 
przemyślanej ochrony przed rozprzestrze-
nianiem się zarazy, podobno ma być wy-
dany zakaz wychodzenia chorych z sal. 

Ciekawe. Zwłaszcza że sanitariaty mamy 
na korytarzu. Jak oni sobie to wyobraża-
ją, nie wiem, bo przecież jedna kaczka 
wszystkiego nie załatwi. Ale urodzaj po-
mysłów poraża. 

20	listopada

Coś się z nami nie tak dzieje. Dzisiaj 
przyjęto nowego z podejrzeniem wstrzą-
śnienia mózgu po dopuszczalnym ofi-
cjalnym kontakcie z policyjną pałką pod-
czas manifestacji, a dodatkowo korona 
z „czwórki” górnej lewej mu wypadła. 
A my od razu wszyscy – „A co z wiru-
sem? Przecież jak była korona, to musi 
być i wirus?!!!”. Przyjęty powiedział, że 
był sprawdzony diagnostycznym tekstem 
(bo testów zabrakło), którego wzór do za-
stosowania podał jakiś wybitny specjalista 
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W dniach 24‑27 czerwca 2020 r. w Krakowie miał się od-
być 28 Międzynarodowy Kongres Chirurgii Małoinwazyjnej. 
Komitet Organizacyjny Kongresu zaplanował kampanię spo-
łeczną „Dzieci	Chirurgom,	Chirurdzy	Dzieciom” (pisaliśmy 
o tym w marcowym numerze Medicusa).

pobiec chirurdzy, biorący udział w kongresie. Środki pozyska-
ne w związku z biegiem miały stanowić nagrodę dla szkoły, 
z której pochodzić będzie zwycięska praca. – Konkurs plastycz-
ny bardzo szybko spotkał się z dużym zainteresowaniem i mi-
mo sytuacji epidemicznej, wzięły w nim udział 52 szkoły z ca-

łej Polski. Dzieci	z	klas	0‑3	przygotowały	651	wspa‑
niałych	i	wzruszających	prac – wyjaśnia dr Najs. Au-
torka zwycięskiej pracy to Alicja	Korzepa z kl. IIIa ze 
Szkoły Podstawowej w Rogoźniku. Nagrodą jest kwo-
ta 10.000 zł, asygnowana przez EAES (European Asso-
ciation for Endoscopic Surgery) oraz laptop, ufundowa-
ny przez marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkie-
go. Dodatkowo przyznano dwa wyróżnienia: dla Aga‑
ty	Dziurewicz z kl. Ib ze Szkoły Podstawowej w Zblu-
dowicach oraz dla Wojciecha	Grochowskiego z kl. I 
ze Szkoły Podstawowej w Podbieli. Dzięki wsparciu 
europosła Bogdana Rzońcy każde z wyróżnień uhono-
rowano kwotą 1.000 zł. Nagrody zgodnie z regulami-
nem zostały przekazane szkołom z przeznaczeniem na 
sprzęt sportowy.

– Entuzjazm chirurgów z całego świata sprawił, że 
udało nam się także przeprowadzić zaplanowaną wcze-
śniej rywalizację sportową. Bieg charytatywny pod ha-
słem „Walk	or	run	let	children	have	fun!” odbył się 
wirtualnie, tzn. uczestnicy kongresu pokonali dystans 
5 km w wybranym przez siebie miejscu na świecie. Uzy-
skane wyniki przesłali na Twitterze do organizatora bie-
gu. Tym samym akcja „Dzieci Chirurgom, Chirurdzy 
Dzieciom” odbyła się w całości. Jesteśmy bardzo dumni 

zarówno z młodych artystów, jak i naszych kolegów chirurgów 
promujących zdrowy styl życia! – relacjonuje dr Najs.

aa

651 portretów chirurgów

– Chwilę po tym pandemia koronawirusa wpłynęła na 
wszystkie dziedziny naszego życia. Ze względu na bezpieczeń-
stwo uczestników i wykładowców 28 Kongres EAES odbył się 
on‑line. Kongresowi towarzyszyły nietypowe imprezy – kon-
kurs plastyczny dla dzieci i bieg uczestników spotkania. – Mi-
mo pandemii postanowiliśmy nie rezygnować ani z konkursu, 
ani z biegu! – mówi chirurg Justyna	Wyroślak‑Najs z II Ka-
tedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i No-
wotworów Układu Pokarmowego w Lublinie.

I udało się!
Akcja składała się z konkursu plastycznego dla uczniów klas 

młodszych szkół podstawowych, w którym dzieci przygotowy-
wały rysunki, dotyczące chirurgów i ich pracy. Drugą częścią 
miał być bieg charytatywny na dystansie 5 km, w którym mieli 

Alicja Korzepa, I miejsceAgata Dziurewicz, I wyróznienie

Wojciech Grochowski, II wyróznienie
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Wspomnienia

Bogumił Grzechnik (1953‑2020)
31 października pandemia CO-

VID‑19 zabrała nam Szefa. Już nie 
usłyszymy, jak mówi „Nie zapomnę, 
jak…”, którą to frazą rozpoczynał opo-
wieści z kliniki i z pracy w Szwajca-
rii. Nie zruga spóźnialskich, którzy 
zjawili się w pracy minutę po ósmej. 
Nie rozstrzygnie, czym jest tajemni-
cze kłębowisko naczyniowych struk-
tur w angio‑TK. Pewna historia do-
biegła końca. 

Bogumił Grzechnik urodził się 
12 lipca 1953 r. w Lublinie. W 1972 r. 

uzyskał świadectwo dojrzałości w lubelskim LO im. Stanisła-
wa Staszica. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydzia-
le Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie. W czasie stu-
diów brał aktywny udział w studenckim chórze. Po ukończeniu 
studiów w 1978 r. podjął pracę w Zakładzie Radiologii Naczy-
niowej i Zabiegowej AM w PSK 4 w Lublinie, najpierw w ra-
mach studiów doktoranckich, potem jako asystent tego zakładu. 
Zdobył specjalizację z rentgenodiagnostyki w 1982 r. (I stopień) 
i w 1985 r. (II stopień). W 1985 r. uzyskał tytuł doktora n. med. 
na podstawie pracy „Badania doświadczalne nad zamykaniem 
światła tętnic nerkowych mieszaniną alkoholu etylowego i kwa-
su urogranowego”, której promotorem był prof. Marian Klamut. 
Specjalizował się w radiologii zabiegowej, embolizacji guzów 
nerek, wątroby, zajmował się również plastyką naczyń obwodo-
wych. W latach 1995‑2007 zdobywał także doświadczenie pra-
cując w szpitalach w Szwajcarii. W 2008 r. został kierownikiem 
Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej szpi-
tala im. Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie, którym kierował 
do dnia swojej śmierci. 

Doktor Grzechnik był osobą powszechnie lubianą i szanowa-
ną, zjednywał sobie współpracowników i pacjentów życzliwo-
ścią oraz serdecznością. Zawsze ogromną wagę przywiązywał do 
współpracy z klinicystami, bardzo dbał o dobre relacje z inny-
mi oddziałami szpitala. Jego zawodową pasją była radiologia za-
biegowa. Po objęciu stanowiska kierownika Zakładu Radiologii 
w WSS rozwinął skromną pracownię diagnostyki naczyń obwo-
dowych i mózgowych w pełnoprawny ośrodek wykonujący za-
awansowane, niskoinwazyjne zabiegi z dziedziny m.in. chirurgii 
naczyniowej, urologii, gastroenterologii. Nie zaniedbywał także 
innych dziedzin radiologii – za Jego kadencji zakład wzbogacił 
się o wysokiej klasy aparat MR i drugi tomograf komputerowy. 
Dzięki jego staraniom nasz szpital, dzięki ścisłej współpracy ra-
diologów zabiegowych z Oddziałem Neurologii, wdrożył leczenie 
udarów mózgu metodą trombektomii mechanicznej. Także dzię-
ki Niemu, zaczęliśmy wykonywać rutynowo badania MR serca, 
tym razem przy nieodzownym współudziale kardiologów (zna-
ne w szpitalu „rezonansowe środy kardiologiczne”).

Nasz przełożony znany był także z życzliwości dla medycz-
nej młodzieży, chęci dzielenia się wiedzą. Dzięki Niemu „ra-
diologia na Kraśnickiej” jest jednym z najchętniej wybieranych 
przez młodych lekarzy miejsc do odbywania rezydentury i na-
uki radiologii. 

W życiu prywatnym mąż, ojciec dwóch synów i dziadek dwóch 
wnuczek. Najlepszy bas w chórze akademickim. Niezrównany 
grzybiarz, który nieliczne wolne chwile najchętniej spędzał na 
działce. Dobry człowiek. 6 listopada, na cmentarzu przy ulicy 
Lipowej, pożegnaliśmy Szefa. 

Zespół	Zakładu	Radiologii	WSS	Lublin

 Jerzy Derkacz (1950‑2020)
10 listopada 2020 roku, 

w wieku 70 lat, zmarł nagle 
były senator RP III kadencji, 
wiceprzewodniczący Senac-
kiej Komisji Polityki Społecz-
nej i Zdrowia, doktor Jerzy 
Derkacz. Do ostatnich dni ży-
cia pozostawał aktywnym za-
wodowo lekarzem, specjalistą 
laryngologiem. Jerzy Derkacz 
urodził się 21 maja 1950 ro-
ku. Był absolwentem Wydzia-
łu Lekarskiego Akademii Me-

dycznej w Lublinie, którą ukończył w 1974 roku. Ukoń-
czył również studia podyplomowe w zakresie zarządza-
nia służbą zdrowia. Swoją pracę zawodową rozpoczął 
w 1974 roku w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Hrubie-
szowie. Jerzy Derkacz był przez lata znanym w regionie 
działaczem społecznym i współorganizatorem „Białych 
Niedziel” – bezpłatnych szlachetnych akcji, mających na 
celu promocję i ochronę zdrowia lokalnej społeczności. 
W latach 1976‑1998 doktor Derkacz pracował w Oddzia-
le Laryngologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Zamościu. W 1998 roku rozpoczął pracę w Oddziale 
Laryngologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistyczne-
go im. Papieża Jana Pawła II. W latach 1989‑1990 pełnił 
funkcję zastępcy rzecznika Dobra Służba Zdrowia przy 
Okręgowej Izbie Lekarskiej w Lublinie. Od 1988 roku, 
przez cztery lata, pełnił obowiązki radnego miasta Zamo-
ścia oraz członka Zarządu Miasta. W latach 1993‑1997, 
obdarzony zaufaniem wyborców, pełnił mandat senatora 
RP III kadencji. Był, obok profesora Zbigniewa Religi, 
jednym z dwóch wiceprzewodniczących Komisji Polityki 
Społecznej i Zdrowia Senatu RP oraz wiceprzewodniczą-
cym Senackiej Grupy Polsko‑Francuskiej w Senacie. To 
m.in. dzięki jego aktywnym działaniom i wstawiennic-
twu u ówczesnego ministra zdrowia doszło do powsta-
nia, pierwszej na wschód od Wisły, Kliniki Kardiochirur-
gii w Lublinie oraz wzmocnienia pozycji i rozwoju infra-
struktury Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Pawła II w Za-
mościu. W latach 2001‑2007 Jerzy Derkacz objął stano-
wisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkie-
go Szpitala im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Dzię-
ki wspólnym wysiłkom wszystkich pracowników szpita-
la, na podstawie ocen dokonanych przez pacjentów, po-
równania kompleksowej działalności placówki na tle in-
nych szpitali w Polsce – zamojski szpital, w 2002 roku, 
zdobył pierwsze miejsce, uzyskując nagrodę „Wykrzyk-
nik Newsweeka!”, przyznawaną co roku przez tygodnik 
„Newsweek” najlepszym szpitalom w kraju. Był człon-
kiem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Polskie-
go Towarzystwa Otolaryngologicznego. Za swoje zasłu-
gi Jerzy Derkacz został uhonorowany, m.in. w 1999 ro-
ku: Złotym Krzyżem Zasługi, w 1994 roku brązowym 
medalem: „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, w 2004 ro-
ku odznaką honorową: „Za Zasługi dla Służby Zdrowia”, 
a w 1988 roku odznaczeniem „Za Zasługi dla Wojewódz-
twa Zamojskiego” oraz w 1995 roku, w uznaniu zasług, 
Pamiątkowym Medalem W. Biegańskiego przez Polskie 
Towarzystwo Lekarskie.

Rodzina	i	Przyjaciele
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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. 

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

•	 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.

•	 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. 

•	 Przychodnia	Specjalistyczna	Hipoteczna	4	pilnie	
zatrudni lekarzy specjalistów: ortopeda dziecię‑
cy, kardiolog, reumatolog, pulmonolog dziecię‑
cy, dermatolog, diabetolog, chirurg naczyniowy. 
Szczegółowe informacje można uzyskać osobi‑
ście w sekretariacie przychodni, telefonicznie 
81 532 61 80 lub drogą e‑mailową: hipotecz‑
na_4@ wp.pl

•	 NZOZ	w	Lublinie	zatrudni	 lekarza	 rodzinnego.	
Tel. : 81 751 87 00.

•	 Lekarz	 specjalista	położnictwa	 i	 ginekologii,	
świeżo po skończonej rezydenturze w woj. ślą‑
skim poszukuje pracy w szpitalu w Lublinie lub 
okolicach. Tel. 519 841 011.

•	 Samodzielny	 Publiczny	 Szpital	Wojewódzki	
im. Jana Bożego w Lublinie zatrudni specjalistów 
radiologii, neonatologii i anestezjologii oraz le‑
karzy w trakcie specjalizacji. Kontakt: katarzyna.
bill@janbozy.pl Tel. 81 740 89 87. 

•	 Lekarz	po	stażu	podyplomowym	poszukuje	od	
grudnia pracy w POZ w Lublinie i okolicach, pro‑
szę o kontakt. Tel. 785 762 929.

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

•	 Lekarz	 po	 stażu	 podyplomowym	 poszuku‑
je pracy w POZ w Lublinie i okolicach. Tel. 605 
495 683.

•	 Dyrekcja	Samodzielnego	Publicznego	Zakładu	
Opieki Zdrowotnej w Bychawie poszukuje leka‑
rzy zainteresowanych podjęciem pracy: – w Szpi‑
talu na Oddziale Chorób Wewnętrznych i w Przy‑
chodni Rejonowej w Bychawie. Oferty prosimy 
kierować pod adres: SP Zakład Opieki Zdrowot‑
nej w Bychawie, ul. Piłsudskiego 28, 23‑100 By‑
chawa; tel. 81 566 94 41 sekretariat@spzoz.by‑
chawa.pl, lub 81 566 94 50 kadry@spzoz.bycha‑
wa.pl

•	 Fresenius	Nephrocare	Polska	Sp.	z	o.o.	poszuku‑
je do współpracy lekarza w Ośrodku Dializ w Kra‑
śniku. Opis stanowiska: opieka lekarska nad pa‑
cjentami stacji dializ. 0czekujemy: wykształcenia 
medycznego (specjalista chorób wewnętrznych 
II st./nefrolog/w trakcie specjalizacji z nefrologii). 
Oferujemy:	•	formę	zatrudnienia	wg	preferencji:	
umowę	o	pracę,	kontrakt	lub	zlecenie,	•	stabilne	
warunki zatrudnienia i atrakcyjne wynagrodze‑
nie. Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie 
aplikacji (CV) z zamieszczeniem klauzuli o ochro‑
nie danych osobowych na adres e‑mail: andrzej.
drob@fmc‑ag.com. Więcej informacji o firmie na 
naszej stronie www.nephrocare.pl 

•	 NZOZ	Przychodnia	Lekarzy	Specjalistów	–	SP.	P.	
we Włodawie, zatrudni lekarza specjalistę laryn‑
gologa lub w trakcie specjalizacji i lekarza spe‑
cjalistę neurologa lub w trakcie specjalizacji i le‑
karza specjalistę ginekologa lub w trakcie spe‑
cjalizacji w ramach umowy z NFZ. Istnieje moż‑
liwość prywatnych przyjęć. NZOZ Przychodnia 
Lekarzy Specjalistów – SP. P. 22‑200 Włodawa, 
Al. Piłsudskiego 66.

•	 Miejski	Zespół	ds.	Orzekania	o	Niepełnosprawno‑
ści w Lublinie zaprasza do współpracy w charak‑
terze orzeczników, lekarzy specjalistów w szcze‑
gólności w specjalnościach: pediatria, chirurgia, 
okulistyka, psychiatria, kardiologia, neurologia, 
onkologia. Orzekanie wyłącznie na podstawie 
dokumentacji bez udziału pacjenta. Kontakt: 
Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnospraw‑
ności w Lublinie, ul. Magnoliowa 2, 20‑143 Lu‑
blin, tel. kom. 506 969 672, e‑mail: janusz.iwa‑
nicki@lublin.eu.

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.

•	 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 jakości, 
diagnostyka rtg., posiadamy własną pracownię 
rentgenowską. Zapraszamy do kontaktu: gabi‑
net.abramed@gmail.com Tel. 507 968 945.

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

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

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

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

•	 NZOZ	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.

Drobne

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

•	 Wynajmę	pomieszczenie	w	działającym	NZOZ	
pod gabinet okulistyczny na terenie całego wo‑
jewództwa. Możliwe różne formy współpracy. 
Tel. 533 778 897.

•	 Sprzedam	aparat	USG	Sonix	O	P	trzy	głowice	(li‑
niowa,	convex,	endovaginalna),	producent	Ka‑
nada – pierwszy właściciel, rok nabycia XII 2011 
– stan idealny. Aparat z certyfikatem, systema‑
tycznie serwisowany przez firmę krakowską. Ce‑
na do uzgodnienia. Tel. +48 603 172 421. 

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

•	 Do	wynajęcia	nowa,	 całkowicie	umeblowana	
i wyposażona w AGD 32‑metrowa kawalerka. 
Mieszkanie znajduje się w nowym apartamen‑
towcu przy ulicy Paganiniego w Lublinie. Tel. 608 
432 298.

•	 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.

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

•	 SPRZEDAM	funkcjonujący	GABINET	STOMATO‑
LOGICZNY z wyposażeniem i kontraktem NFZ 
w atrakcyjnej cenie. Istnieje również możliwość 
prowadzenia praktyki prywatnej. Lokalizacja: 
Ośrodek Zdrowia – 30 km od Biłgoraja, tel. 572 
204 57.

•	 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.

•	 Wynajmę	mieszkanie	dwupokojowe	dla	rezyden‑
tów, studentów Uniwersytetu Medycznego, pra‑
cowników ochrony zdrowia w apartamentowcu 
przy PSK1. Mieszkanie umeblowane, miejsce par‑
kingowe. Tel. 781 629 079.

•	 POZ	działający	w	województwie	lubelskim	kupię	
zdecydowanie. Posiadam specjalizację z medy‑
cyny rodzinnej. Tel. 516 841 856.

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. 

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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reklam
a

Zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Le‑
karskiej nr 27/14/VII z 5 września 2014 r. 
z dniem 1 stycznia 2015 r. zmieniła się wy‑
sokość składki członkowskiej na rzecz izby 
lekarskiej.

Uchwała ustala wysokość składki obowią‑
zującej lekarza lub lekarza dentystę, człon‑
ka okręgowej izby lekarskiej na 60 zł mie‑
sięcznie.

Lekarz/lekarz dentysta posiadający pra‑
wo wykonywania zawodu wydane w ce‑
lu odbycia stażu podyplomowego opła‑
ca składkę członkowską w wysokości 10 zł 
miesięcznie.

Stałe zwolnienie z obowiązku opłacania 
składki przysługuje lekarzowi, który ukończył 
75 lat lub został skreślony z rejestru członków 
okręgowej izby lekarskiej.

Czasowe zwolnienie z opłacania skład‑
ki przysługuje lekarzowi, który złożył wnio‑
sek wraz z oświadczeniem, że nie osiąga 
przychodów z tytułu wykonywania zawo‑
du oraz ze źródeł przychodów wymienio‑
nych w przepisach o podatku dochodo‑
wym od osób fizycznych, z wyłączeniem ren‑
ty lub emerytury, w rozumieniu przepisów 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez‑
pieczeń Społecznych lub ustaw regulują‑
cych zaopatrzenie emerytalne służb mun‑
durowych. Czasowe zwolnienie przysługu‑
je tylko na okres nieosiągania powyżej opi‑
sanych przychodów.

Lekarz, który przed wejściem w ży‑
cie uchwały, miał ustaloną miesięczną  

wysokość składki na kwotę 10 złotych, opła‑
ca składkę w tej kwocie do czasu nabycia 
prawa do zwolnienia z obowiązku opłaca‑
nia składki.

Lekarz, który przed wejściem w życie 
uchwały, uzyskał prawo do zwolnienia z obo‑
wiązku opłacania składki zachowuje prawo 
do zwolnienia do czasu zaistnienia zdarze‑
nia skutkującego powstaniem obowiązku 
opłacania składki.

Wszelkie zmiany mające wpływ na wy‑
sokość składki członkowskiej należy zgła‑
szać w izbie lekarskiej w terminie do 30 dni. 
Zmiany te skutkują od pierwszego dnia mie‑
siąca następującego po miesiącu, w którym 
ORL podjęła stosowną uchwałę.

Składkę za dany miesiąc opłaca się do 
końca tego miesiąca lub z dowolnym wy‑
przedzeniem.

Składki należy opłacać przelewem na 
indywidualne konto bankowe lub w ka‑
sie LIL.

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

Informacji dotyczących składek udziela 
pracownik rejestru składek członkowskich:

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

Jednocześnie przypominamy, że korzy‑
stanie z wszelkich form działalności izby, 
w tym kart BeNeFiT SYSTeM oraz dostępu 
do opieki prawnej LeX SeCUre, jest moż‑
liwe wyłącznie dla osób systematycznie 
opłacających składkę członkowską.

Składki członkowskie w 2020 r.

Osocze bardzo 
potrzebne!
rCKiK Lublin:  
e‑mail:  
ozdrowiency@rckik.lublin.pl;  
tel. 535‑612‑456,  
535‑612‑456 

Osoby z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS‑CoV‑2, które 
przechorowały COVID‑19 i zostały uznane za wyleczone oraz osoby, 
które przebyły bezobjawowe zakażenie mogą oddać swoje osocze, 
które jest pobierane w RCKiK w Lublinie i jego oddziałach terenowych 
w: Zamościu, Chełmie i Białej Podlaskiej.

Jednorazowo pobierane jest około 600 ml osocza. Pierwsze trzy od‑
dania osocza ozdrowieńczego mogą być w odstępach 1 tygodnia. Po‑
tencjalni dawcy proszeni są o kontakt telefoniczny lub mailowy, co po‑
zwoli dokonać wstępnej oceny braku przeciwwskazań do oddania oso‑
cza oraz ustalić termin i miejsce pobrania. aa
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Biuro LIL

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

Redakcja:  
Anna Augustowska (redaktor naczelna), Iwona Burdzanowska 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Biura w delegaturach
• delegatura Biała Podlaska:  

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