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Kalendarium imprez 2021
(program może ulec zmianie w zależności od przebiegu pandemii)

Kwiecień
• 24.04.2021 r., godz. 12.00 – wernisaż wystawy fotografii „Zanzibar – Hakuna Matata” – dr Marek Stolarczuk,
dr Andrzej Skrzyński.

Czerwiec
• 12.06.2021 r., godz. 12.00 – wernisaż wystawy fotografii
„Indie KUMBHAMELA, TEJJAM oraz inne” – dr Renata
Pędrak.

Październik
• 16.10.2021 r., godz. 12.00 – wernisaż wystawy fotografii
„Papua Nowa Gwinea” – dr Dariusz Tuleja.
• 30.10.2021 r. ostateczny termin nadsyłania prac
na konkursy: V Ogólnopolski Konkurs PoetyckoLiteracki „Lekarze Dzieciom” i X Ogólnopolski Konkurs
Fotograficzny Lekarzy i Studentów Medycyny.

Wrzesień
• 4.09.2021 r., godz. 12.00 – wernisaż wystawy malarstwa
„Kuba i inni” – dr Małgorzata Bochenko.

Listopad
• 6.11.2021 r. godz. 18.00 – Muzyczny piątek „U Lekarzy”
– piosenki patriotyczne z Chórem „CONTINUUM”.
• 13.11.2021 r., godz. 12.00 – wernisaż Wystawy
Poplenerowej.
• 10‑12.09.2021 r. II Kongres Kultury Lekarskiej w Opolu
(Festiwal Chórów Lekarskich w Opolu).
• 14‑19.09.2021 r. – VIII Ogólnopolski Plener Fotograficzny
Lekarzy Kazimierz Dolny 2021.

Grudzień
• 18.12.2021 r., godz. 12.00 uroczyste wręczenie nagród
X Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Lekarzy
i Studentów Medycyny oraz V Ogólnopolskiego Konkursu
Poetycko‑Literackiego „Lekarze Dzieciom”. Otwarcie
Pokonkursowej Wystawy X Ogólnopolskiego Konkursu
Fotograficznego Lekarzy i Studentów Medycyny.
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Czy można bezkarnie obrażać lekarzy?
Można i nikt za nimi się nie ujmie, chociaż po‑
dobno powinniśmy być chronieni jak funkcjo‑
nariusze państwowi. 10 października 2020 ro‑
ku odbył się „Marsz o wolność. Zakończyć
plandemię”, tzw. marsz antymaseczkowy orga‑
nizowany przez znanych nam antyszczepion‑
kowców. Prym wodził w nim nauczyciel wy‑
chowania fizycznego ze szkoły nr 51 w Lubli‑
nie, niejaki Andrzej Michniewicz. Piszę z imie‑
nia i nazwiska nie bacząc na RODO, ponieważ
ów pan „od fikołków” przedstawił się zgrab‑
nie na początku manifestacji. Czego tam nie
usłyszeliśmy o sobie: że nasze działania w czasie pandemii są podobne
do działań doktora Mengele, że lekarze odmawiali udzielania pierwszej
pomocy i wskutek tego umierali pacjenci. Sugerował, że służba zdrowia
jest służbą choroby i śmierci, a nie zdrowia. Oczywiście nie zapomniał
wspomnieć o pieniądzach i Hipokratesie.
Kiedy otrzymaliśmy informację o działaniach Michniewicza, zredago‑
waliśmy w LIL zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia
przestępstwa i wysłaliśmy pisma do kuratora wojewódzkiego i Wydzia‑
łu Oświaty Urzędu Miasta. I tutaj powinienem zrobić konkurs z nagroda‑
mi: jaki był efekt końcowy? Prokuratura przerzuciła sprawę na komisa‑
riat, a tu pani z dochodzeniówki odmówiła wszczęcia postępowania z po‑
wodu znikomej szkodliwości, itd. Zero zainteresowania sprawą ze stro‑
ny prokuratury. W swojej naiwności liczyłem na to, że istnieje jakiś ko‑
deks etyki zawodu nauczyciela. Bo jeżeli ktoś tak publicznie obraża i po‑
niża innych, to jakie wartości przekazuje swoim uczniom? Dlatego wy‑
słaliśmy pismo do kuratorium i Wydziału Oświaty. Co zrobiły te instytu‑
cje? Przesłały pisma do dyrekcji szkoły. Dyrektor przeprowadził rozmo‑
wę z wyżej wymienionym, w stylu: Usiądźcie proszę. Rozmowa dotyczy‑
ła „udziału nauczyciela w manifestacji (nazwa jak wyżej) i kwestii ujaw‑
nienia swojej tożsamości, miejsca zatrudnienia i zajmowanego stanowi‑
ska, a także przestrzegania procedur bezpieczeństwa w okresie zagroże‑
nia pandemią koronawirusa, obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 51
w Lublinie” – koniec cytatu.
Nie wiedziałem, że procedury szkolne obejmują całe miasto. Sko‑
ro tak, to nauczyciel powinien wylecieć z pracy, bo ich nie przestrzegał.
Drugim powodem jest ujawnienie danych. Ręce opadają czytając wyja‑
śnienie. A szkoła za patrona ma „Jana Pawła II”. Musicie przyznać, że
w dość specyficzny sposób pojmują miłość bliźniego. Pan „od fikołków”,
tak dziarski w trakcie manifestacji, udał się natychmiast na urlop dla po‑
ratowania zdrowia. Słabiutkich mamy dzisiaj wuefistów, mocni w gębie,
na ciele cherlawi. I tak oto za nasze, podatników, pieniądze odpocznie so‑
bie, zdrówko podratuje, a że epidemia potrwa jeszcze trochę, to i bezkar‑
nie poprowadzi sobie jakąś kolejną manifestację.
Leszek Buk
prezes LIL
lbuk@oil.lublin.pl, tel. 601 800 779
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Wydarzenia

Lekarzu – spełnij obowiązek
statystyczny
Wojewódzki Wydział Zdrowia w Lublinie przypomina le‑
karzom oraz lekarzom dentystom, prowadzącym indywidualne
i grupowe praktyki lekarskie, o corocznym obowiązku statystycznym. Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o statystyce publicz‑
nej, podmioty określone w programie badań statystycznych są
obowiązane do udzielenia i przekazania prowadzącemu badanie
pełnych, zgodnych ze stanem faktycznym, rzetelnych i wyczer‑
pujących danych, zgodnie ze szczegółowym zakresem, w formie,
postaci i terminach określonych w tym programie. Aby dopełnić
obowiązku sprawozdawczego, należy zalogować się do Syste‑
mu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ). W przypadku braku
konta, w pierwszej kolejności należy dokonać rejestracji zgodnie
z instrukcją znajdującą się na stronie logowania. Dostęp do sys‑
temu znajduje się na stronie https://ssoz.ezdrowie.gov.pl
Sprawozdania statystyczne, z danymi za rok poprzedni, są przekazywane w postaci elektronicznej, wypełniając
je po zalogowaniu na stronie: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/
info.html
Na stronie https://cez.gov.pl/projekty/statystyka/formularze/ zostały umieszczone formularze obowiązujące w roku 2021 wraz z instrukcjami.

ORL – nowy mandat
Zgodnie z regulaminem wyborów do or‑
ganów izb lekarskich, mandat członka ORL
– na okres VIII kadencji objęła lekarz denty‑
sta Elżbieta Kuszewska. A mandat delega‑
ta na OZL w Lublinie objęła lekarz dentysta
Maria Garbarska.

Rada obradowała

Pakiet do ochrony lekarza
Lekarze i lekarze dentyści skierowani przez wojewodę
do pracy przy zwalczaniu COVID‑19 mogą, w razie potrze‑
by, zostać zaopatrzeni przez Lubelską Izbę Lekarską w tzw.
pakiet ochronny, po który można się zgłaszać do siedziby
Lubelskiej Izby Lekarskiej w Lublinie przy ul. Chmielnej 4
oraz do biur Delegatur LIL w Białej Podlaskiej ul. Warszaw‑
ska 14; w Chełmie, ul. Ceramiczna 1; w Zamościu, ul. Par‑
tyzantów 3. Pakiet zawiera:
• 2x FFP3
• 2 x FFP2
• 4 x maseczka chirurgiczna
• 4 x ochraniacze na buty
• 4 x plastikowy stuptut (para)
• 20 x rękawiczki jednorazowe lateksowe cienkie
• 2 x kombinezon
• 5 x grubsze rękawice zewnętrzne lateksowe (para)
• 5 x grubsze rękawice wewnętrzne nitrylowe (para)
• 1 przyłbica
• 1 gogle
• 1l płynu dezynfekcyjnego
• 1 opakowanie chusteczek dezynfekcyjnych (do gogli
i przyłbicy oraz butów).

Pandemia nie ustępuje, dlatego nadal Okręgowa Rada Le‑
karska obraduje w systemie hybrydowym. Także posiedzenia
Prezydium ORL odbywają się w tym systemie.

Z przewodnikiem łatwiej
8 stycznia br. skończyła
się era papierowych skiero‑
wań. Od tego dnia każdy le‑
karz wystawia skierowania
tylko w wersji elektronicznej.
Aby to ułatwić ponad 180 ty‑
sięcy lekarzy w Polsce otrzy‑
mało poradnik „E‑zdrowie.
Przewodnik od A do Z. Edy‑
cja II” przygotowany przez
Ministerstwo Zdrowia i Cen‑
trum e‑Zdrowia. Publika‑
cja stanowi praktyczny, in‑
struktażowy przewodnik po
e‑skierowaniu, a także przy‑
bliża zmiany, zachodzące
w ochronie zdrowia w związ‑
ku z jej transformacją cyfrową. Poradnik ukazał się pod patro‑
natem honorowym prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej
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Prezenty od lekarzy
Kilka dni przed Wigilią, nie czekając na pierwszą gwiazd‑
kę lekarze Lubelskiej Izby Lekarskiej odwiedzili dzieci z kil‑
ku placówek opiekuńczych w województwie. Prezenty – w tym
roku z powodu pandemii – przybrały formę bonów podarunko‑
wych o wartości 1 tys. zł dla każdej z pięciu placówek – wrę‑
czano osobiście lub przez kuriera.
W Lublinie bon trafił do podopiecznych Rodzinnego Domu Dziecka na Czechowie, który od 15 lat prowadzi małżeń‑
stwo Barbara i Ireneusz Drozdkowie. W tym roku w domu
mieszka siedmioro dzieci. Od lat podopiecznymi tej placówki
opiekuje się lekarka rodzinna Ewa Choduń, z inicjatywy któ‑
rej samorząd lekarski podjął decyzję o ufundowaniu dzieciom
prezentów pod choinkę. Pani doktor wystąpiła w roli Mikoła‑
ja. – Bony pozwolą nam kupić odkurzacz – cieszyła się Barba‑
ra Drozdek. Dzieci także złożyły piękne podziękowanie – sa‑
modzielnie wykonany stroik i dyplom z rysunkiem i życzenia‑
mi świątecznymi dla lubelskich medyków.
Poza tym w Lublinie bony przekazano także podopiecznym
Rodzinnego Domu im. Świętego Dominika przy ul. Lawendowej – prowadzą go siostry zakonne. Zamojska Delegatura LIL
przekazała bon podarunkowy Domowi Dziecka przy ul. Źródlanej w Zamościu; taki sam prezent trafił do Domu Małych
Dzieci w Chełmie, a Delegatura LIL w Białej Podlaskiej wsparła
w ten sposób 56 wychowanków Centrum Administracyjnego
Placówek Opiekuńczo‑Wychowawczych w Maniach.

Renta – dla rodzin lekarzy
Rodzina lekarza oraz lekarza dentysty, członka Lubelskiej Izby Lekarskiej, który zmarł z powodu COVID‑19,
a zakażenie wirusem SARS‑CoV‑2 miało związek z wykonywaniem zawodu lekarza oraz lekarza dentysty, może ubiegać się o rentę.
Minister zdrowia może wnioskować o przyznanie przez
prezesa Rady Ministrów rent specjalnych owdowiałym i osie‑
roconym członkom rodzin lekarzy, którzy zmarli z powodu
COVID‑19 (na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grud‑
nia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń
społecznych), przy czym zakażenie wirusem SARS‑CoV‑2
miało związek z wykonywaniem zawodu.
W celu złożenia ww. wniosku (do pobrania na stronie
LIL) wymagane jest wypełnienie załączonej tabeli i przesłanie na adres: rentacovid‑19@oil.lublin.pl

Recepty po nowemu
i… po staremu
W Dzienniku Ustaw RP z dnia 30 grudnie 2020 r.
poz. 2424 ukazało się Rozporządzenie Ministra
Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie re‑
cept. W dużym stopniu szereg poprzednich usta‑
leń pozostaje bez zmian. Nadal można wystawiać
recepty zarówno w formie elektronicznej, jak i pa‑
pierowej.
Rozporządzenie określa: 1. Sposób wystawienia i realizacji re‑
cept, w tym zakres danych niezbędnych do ich realizacji; 2. Spo‑
sób realizacji recepty transgranicznej w postaci elektronicznej
wystawionej w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie człon‑
kowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europej‑
skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); 3. Budowę i spo‑
sób nadawania numeru identyfikującego receptę; 4. Sposób prze‑
chowywania recept; 5. Kody uprawnień dodatkowych pacjentów
i wykaz dokumentów potwierdzających te uprawnienia; 6. Iden‑
tyfikatory oddziałów wojewódzkich NFZ; 7. Wymiary i wzory re‑
cept wystawionych w postaci papierowej.
Większość zaleceń zawartych w Rozporządzeniu MZ dotyczy
farmaceutów realizujących recepty. Niestety, zmienia się częścio‑
wo wygląd recepty papierowej. Zachowuje ona dotychczasowe
wymiary, które w przypadku recepty papierowej nadal nie mo‑
gą być mniejsze niż 200 mm długości i 90 mm szerokości. Jed‑
nak z recepty znika pole „Oddział NFZ”, co skutkuje konieczno‑
ścią drukowania nowych recept papierowych. Czy rzeczywiście
w okresie pandemii Covid‑19, Ministerstwo Zdrowia nie ma waż‑
niejszych spraw, tylko zmuszać lekarzy do drukowania, na własny
koszt, nowych recept „Rp” i „Rpw”?
Do dnia 30 czerwca 2021 r. recepty mogą być realizowane
na dotychczasowych drukach. Nie ma istotnych zmian w kodach
uprawnień dodatkowych pacjenta. Identyfikatory oddziałów wo‑
jewódzkich NFZ pozostały niezmienione. Wzór recepty papiero‑
wej:„Rp” określa załącznik nr 6 do Rozporządzenia, a recepty„Rpw”
(leki narkotyczne) załącznik nr 7. Dwie pierwsze cyfry w unikal‑
nym wzorze recepty dotyczą: „02” ‑ lekarzy i felczerów, „03” – pie‑
lęgniarek i położnych, „04” ‑ farmaceutów.
Oddział wojewódzki NFZ na wniosek osoby uprawnionej lub
świadczeniodawcy, przydziela zakres liczb będących unikalny‑
mi numerami identyfikacyjnymi recepty. Osoba uprawniona lub
świadczeniodawca zaopatruje się w druki recept w postaci papie‑
rowej we własnym zakresie. Osoba uprawniona albo świadczenio‑
dawca może złożyć do oddziału wojewódzkiego funduszu, wnio‑
sek o wystawienie numerów identyfikujących za pośrednictwem
podmiotu zajmującego się drukiem recept. Na recepcie papiero‑
wej muszą być umieszczone dane podmiotu, w którym wystawio‑
no receptę, dane dotyczące osoby wystawiającej receptę, a da‑
ne dotyczące unikalnego numeru recepty są przedstawione do‑
datkowo techniką służącą do ich automatycznego odczytu w po‑
staci kodu kreskowego.
W przypadku osoby wystawiającej receptę kategorii „Rpw”
(środki odurzające) otrzymuje ona numer identyfikujący od wo‑
jewódzkiego inspektora farmaceutycznego właściwego ze wzglę‑
du na adres zamieszkania osoby wystawiającej receptę. Na recep‑
cie „pro auctore” osoba wystawiająca receptę może nie zamiesz‑
czać, w części recepty dotyczącej pacjenta, danych naniesionych
na receptę w postaci nadruku lub pieczęci. Datę urodzenia w przy‑
padku pacjenta do 18 r. ż., jeżeli tej daty nie można ustalić, osoba
wydająca lek określa na podstawie innego dokumentu przedsta‑
wionego przez osobę okazującą receptę.
Recepta w postaci elektronicznej, na której nie oznaczono ter‑
minu realizacji recepty, nie może być zrealizowana po upływie
30 dni od daty jej wystawienia. Na jednej recepcie papierowej nie
mogą być przepisane leki o różnym terminie realizacji, każdy z nich
powinien być przepisany na oddzielnych receptach. W przypadku
oznaczenia terminu realizacji na recepcie elektronicznej, farma‑
ceuta kieruje się wiedzą medyczną i oznacza na 365 dni. W przy‑
padku braku takiego oznaczenia recepta jest ważna 30 dni.
Recepta transgraniczna może zostać zrealizowana w Polsce,
o ile nie została zrealizowana w innym kraju UE. Jest ona realizo‑
wana za pełną odpłatnością. Recepta wystawiona w innym kraju
(nie w UE) jest realizowana na podobnych zasadach.
Jerzy Jakubowicz
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Z obrad ORL – grudzień 2020 r.
Obradom Okręgowej Rady Lekarskiej
w dniu 9 grudnia 2020 r. przewodniczył
prezes LIL Leszek Buk. Obrady były pro‑
wadzone w trybie zdalnym.
Informacje o pracy delegatur przeka‑
zali ich przewodniczący lub osoby upo‑
ważnione.

Delegatura Biała Podlaska
Praca w dalszym ciągu przebiega w re‑
żimie sanitarnym, w wyznaczonych go‑
dzinach.
30 października 2020 r. w wieku 71 lat
zmarła dr Halina Goławska – specjalista
II st. w zakresie psychiatrii, która praco‑
wała od 1977 r. jako lekarz psychiatra
w ZOZ Radzyń Podlaski. Dnia 21 listopa‑
da 2020 r. odprawiona została Msza świę‑
ta wypominkowa, w intencji wszystkich
zmarłych lekarzy i lekarzy dentystów.
Delegatura w Białej Podlaskiej
od 5 grudnia 2020 r. przyjmuje zgło‑
szenia na szczepienia przeciwko grypie.
Formularz zgłoszeniowy, który widnie‑
je na stronie Lubelskiej Izby Lekarskiej,
po wypełnieniu przez lekarzy, kierowany
jest do Lubelskiej Izby Lekarskiej.
Spotkanie lekarzy seniorów przełożo‑
ne zostało na 3 maja 2021 r., a XXX Bal
Lekarzy i Prawników zostaje przełożony
na wrzesień 2021 r.

Delegatura Chełm
W ramach akcji „Pomóż dzieciom
przetrwać zimę” delegatura wystąpiła

do LIL o zakup bonu wartości 1000 zł dla
Domu Małych Dzieci w Chełmie.
Prowadzono akcję informacyjną
w związku z otrzymaniem szczepionek
przeciw grypie dla lekarzy i lekarzy den‑
tystów, udzielających świadczeń poza
systemem NFZ, w tym lekarzy emery‑
tów i rencistów.
Przedstawiciel delegatury chełmskiej
uczestniczył w posiedzeniu Rady Spo‑
łecznej Stacji Ratownictwa Medyczne‑
go w Chełmie.

Delegatura Zamość
Kontynuowano działalność statutową
w systemie hybrydowym.
10 listopada 2020 r., w wieku 70 lat,
zmarł nagle były senator RP III kadencji,
wiceprzewodniczący senackiej Komisji
Polityki Społecznej i Zdrowia doktor Je‑
rzy Derkacz. Do ostatnich dni życia po‑
zostawał aktywnym zawodowo lekarzem,
specjalistą laryngologiem.
Do wytypowanych dwóch placówek
na terenie delegatury dotarły szczepion‑
ki przeciw grypie, przeznaczone dla le‑
karzy i lekarzy dentystów, udzielających
świadczeń poza systemem NFZ, w tym
emerytów i rencistów. Dotychczasowy
odzew jest niewielki, zachęcamy leka‑
rzy do korzystania z bezpłatnych szcze‑
pień – zgłoszenia przyjmujemy w biurze
delegatury.
Wzorem lat poprzednich Lubelska Izba
Lekarska wsparła Dom Dziecka w Zamo‑
ściu w postaci bonów podarunkowych.

Delegatura Lublin
Zatwierdzono uchwały komisji pro‑
blemowych.
Wyrażono zgodę na realizację zadań
zgłoszonych przez Komisję Kultury.
Pozytywnie rozpatrzono wnioski leka‑
rzy o umorzenie zaległych składek człon‑
kowskich oraz o rozłożenie spłaty zale‑
głych składek na raty.
Podjęto działania w zakresie szczepień
dla lekarzy przeciw grypie, MZ przeka‑
zało szczepionki dla lekarzy spoza sys‑
temu NFZ. Podpisano umowy z pla‑
cówkami medycznymi na przeprowa‑
dzenie szczepień (5 w Lublinie, po jed‑
nej w Białej Podlaskiej, Chełmie, Zamo‑
ściu, Biłgoraju). Akcja rozpoczęła się
3 grudnia ub. r. i potrwa do końca stycz‑
nia 2021 r. Na stronie LIL zamieszczono
wszystkie informacje związane ze szcze‑
pieniami. Do początku stycznia przyjęto
27 zgłoszeń na szczepienia.
Podjęto decyzję o przyjęciu oferty fir‑
my Alfa Lider na wykonanie prac re‑
montowych w restauracji – Klubie Le‑
karza, toaletach, holu na piętrze – w bu‑
dynku LIL.
Poddano analizie oferowaną członkom
LIL ofertę ubezpieczenia na życie i utratę
przychodów przygotowaną przez Leaden‑
hall (Lloyd’s) oraz ubezpieczenie na wy‑
padek niezdolności do pracy INTER Me‑
dyk przygotowaną przez Inter Polska.
Wybrano korzystną ofertę Lloyd’s,
informacja o ofercie zostanie przekaza‑
na lekarzom.

Z obrad ORL – styczeń 2021 r.
Obradom Okręgowej Rady Lekarskiej
w Lublinie w dniu 13 stycznia 2021 r.
przewodniczył prezes Lubelskiej Izby
Lekarskiej Leszek Buk. Rada obrado‑
wała w systemie zdalnym. Informacje
o pracy delegatur przekazali ich prze‑
wodniczący.

Delegatura Biała Podlaska
Prowadzono pracę statutową w peł‑
nym zakresie i we właściwym reżymie
sanitarno‑epidemiologicznym. 21 grud‑
nia 2020 r. przekazano bony, ufundowa‑
ne przez prezesa LIL na kwotę 1000 zł,
na ręce dyrektora Placówki Wychowaw‑
czej w Maniach dla 56 wychowanków
Domu Dziecka. Lubelska Izba Lekar‑
ska otrzymała serdeczne podziękowania
za przekazany dar. Do 31 stycznia 2021 r.
LIL przedłużyła umowę najmu mieszka‑
nia na wypoczynek dla lekarza.
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Mając nadzieję, że epidemia ustąpi,
XX Spotkanie Lekarzy Seniorów zostało
przełożone na 3 maja 2021 r. i odbędzie
się w Łukowie, a jubileuszowy XXX bal
został przełożony na 18 czerwca 2021 r.
i odbędzie w Dworku Helena w Porosiu‑
kach k. Białej Podlaskiej, na który ser‑
decznie zapraszamy.

Delegatura Chełm
Prowadzono akcję informacyjną do le‑
karzy dotyczącą: bezpłatnego szczepienia
przeciw grypie oraz przyjmowania zgło‑
szeń na szczepienie przeciw Covid‑19,
przez szpitale. W ramach akcji „Pomóż
dzieciom przetrwać zimę” – wychowan‑
kowie Domu Małych Dzieci w Chełmie
otrzymali bony wartości 1000 zł, zaku‑
pione przez LIL. Prowadzono akcję in‑
formacyjną, dotyczącą ubezpieczeń o od‑
powiedzialności cywilnej lekarzy oraz
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o uchwale ORL, dotyczącej dofinansowa‑
nia tych ubezpieczeń. Na bieżąco wysy‑
łaliśmy wnioski o dofinansowanie ubez‑
pieczeń do LIL

Delegatura Zamość
Kontynuowano działalność statutową
w warunkach reżimu sanitarnego. W dniu
14 grudnia 2020 r. zorganizowano zdalne
zebranie delegatów, dotyczące podsumo‑
wania działalności w 2020 r. i ustalenia
preliminarza budżetowego na 2021 rok.
Bon podarunkowy LIL – 1000 zł
– w grudniu 2020 r. przekazano do Do‑
mu Dziecka w Zamościu.
W związku z rozpoczętymi szczepie‑
niami personelu medycznego, pojawiają
się zapytania, czy i w jakim zakresie moż‑
liwe będzie ograniczenie środków ochro‑
ny indywidualnej, stosowanych w trak‑
cie udzielania świadczeń medycznych.

www.oil.lublin.pl
Zrealizowano zakup 100 sztuk tzw. pa‑
kietów ochronnych dla medyków.

Komisje Problemowe ORL
Nadal miały ograniczone możliwości
prowadzenia prac w obecnym systemie
sanitarnym.
Komisja Kształcenia Medycznego
– kontynuowane są kursy dla osób spe‑
cjalizujących się – są to kursy z prawa
medycznego i zdrowia publicznego pro‑
wadzone online. Z powodu drugiej fa‑
li pandemii odwołano stacjonarny kurs

Zainteresowanie lekarzy i ich dzieci
szczepieniami przeciw grypie jest nie‑
wielkie – zachęcamy do korzystania.
W dniu 22 grudnia 2020 r. w Biłgoraju
pożegnaliśmy Kolegę Jerzego Iskrę – le‑
karza radiologa.

Delegatura Lublin
Przyjęto uchwały komisji problemo‑
wych. Zatwierdzono regulamin zespołu
ds. szczepień. Podjęto pozytywną decy‑
zję w sprawie wniosków lekarzy o umo‑
rzenie lub rozłożenie zaległych składek
na raty.
Trwa realizacja zgłoszeń na szczepie‑
nia przeciw grypie dla dzieci lekarzy i le‑
karzy dentystów. LIL złożyła zapotrzebo‑
wanie na potrzebne szczepionki.
Wszystkie komisje problemowe ORL
proszone są o składanie projektu budżetu
na 2021 r. do 15 stycznia 2021 r.

z ratownictwa medycznego. Kolejna edy‑
cja planowana jest na wiosnę.
Obowiązkowe kursy dla lekarzy sta‑
żystów z bioetyki, prawa medycznego
i orzecznictwa lekarskiego odbywają się
online. Zaliczenia z orzecznictwa i pra‑
wa medycznego mają formę testu. Za‑
liczenie z bioetyki odbywa się w formie
spotkania online.
Na zakończenie obrad Okręgowa Ra‑
da Lekarska, po szerokiej dyskusji, pod‑
jęła szereg uchwał. Każda z nich zosta‑
ła przyjęta jednomyślnie i weszła w ży‑
cie z dniem podjęcia. Uchwały: 1. ORL

Komisje problemowe ORL
Ze względu na pandemię pracują one
często w bardzo uszczuplonym składzie,
czasem wręcz jednoosobowo. Informa‑
cje o działalności komisji problemowych
(lub jej braku) przedstawiali ich prze‑
wodniczący.
Komisja ds. Seniorów pracuje w trzy‑
osobowym składzie, zdalnie. Obecnie
stara się zabezpieczyć szczepionki prze‑
ciw Covid‑19, dla tej grupy lekarzy, któ‑
ra jest szczególnie zagrożona ze wzglę‑
du na wiek.
Komisja ds. Konkursów – pracuje
na bieżąco, delegując przedstawicieli sa‑
morządu do komisji konkursowych.
Komisja Kształcenia Medycznego
– prowadzi szkolenia w trybie on‑line.
Komisja ds. Wykonywania Zawodu
– działa na bieżąco, wykonując swoje za‑
dania statutowe.
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po rozpatrzeniu złożonej oferty na przy‑
gotowanie do druku i druk 9 biulety‑
nów Lubelskiej Izby Lekarskiej „Me‑
dicus” w roku 2021, postanowiła o wy‑
borze oferty firmy Studio R‑ka z Lubli‑
na z dnia 30.11.2020 r.; 2. W sprawie sfi‑
nansowania poprzez zwrot części opła‑
conej składki na obowiązkowe ubezpie‑
czenie OC na rok 2021, z tytułu prowa‑
dzenia przez lekarzy i lekarzy dentystów
praktyki zawodowej. LIL dokona sfinan‑
sowania poprzez zwrot w wysokości 90%
części składki. Zwrot będzie wyłącznie
na podstawie wniosku lekarza, w termi‑
nie do 31 stycznia 2022 r.; 3. W sprawie
sfinansowania poprzez zwrot, części opła‑
conej składki na dobrowolne ubezpiecze‑
nie OC na rok 2021 lekarzy nieprowadzą‑
cych działalności gospodarczej. LIL do‑
kona sfinansowania poprzez zwrot, czę‑
ści składki z tytułu dobrowolnego ubez‑
pieczenia OC na rok 2021 swoim człon‑
kom w wysokości 90% kwoty wynikają‑
cej ze stawek; 4. W sprawie sfinansowa‑
nia części opłaconej kwoty za szczepienia
członkom LIL w roku 2021. LIL dokona
sfinansowania, poprzez zwrot części opła‑
conej kwoty, w wysokości do 90% po‑
niesionych kosztów szczepień do łącznej
maksymalnej kwoty 250 zł rocznie na jed‑
nego członka LIL. Prawo do zwrotu czę‑
ści opłaconej kwoty posiadają członko‑
wie LIL, ich małoletnie dzieci (do 18 r.ż.)
oraz współmałżonek. Druki wniosków
do wszystkich zwrotów można znaleźć
na stronie internetowej LIL.
Jerzy Jakubowicz

Komisja Socjalno‑Bytowa w grudniu
2020 r. udzieliła 13 pożyczek zwrotnych
na sumę 126 tys. zł; 4 zapomóg pośmiert‑
nych – 9120 zł; 26 zapomóg z okazji uro‑
dzenia dziecka – 26 tys. zł. Fundusz po‑
mocowy wypłacany jest dla 6 osób.
Na zakończenie obrad Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie podjęła uchwałę w sprawie określenia liczby człon‑
ków rejonu wyborczego, uprawnionych
do wyboru jednego delegata na Zjazd
IX kadencji oraz określenie minimalnej
i maksymalnej liczby członków rejonu.
ORL ustaliła, że 1. Wyboru delegatów
na Okręgowy Zjazd Lekarzy IX kaden‑
cji dokonuje się w stosunku – jeden de‑
legat na 40 członków rejonu wyborcze‑
go; 2. Liczbę członków rejonu wybor‑
czego ustala się na nie mniej niż 40 osób
i nie więcej niż 500 osób.
Jerzy Jakubowicz
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Lekarze sami zbojkotują ustawowy bubel
Czyli – nic o nas, bez nas!
Wykonywanie zawo‑
du zaufania publicznego,
jakim jest zawód lekarza,
wymaga wysokich umie‑
jętności językowych, zaś
zbyt niski poziom znajo‑
mości języka polskiego
uniemożliwia przeprowa‑
dzenie wywiadu z pacjen‑
tem oraz uzyskanie niezbędnych informa‑
cji o stanie zdrowia chorego. Co z oczy‑
wistych względów stanowi zagrożenie dla
bezpieczeństwa pacjentów i stoi na prze‑
szkodzie do odpowiedzialnego wykony‑
wania zawodu. To słowa, jakie na jednej
z ostatnich rozpraw wypowiedzieli sę‑
dziowie Naczelnego Sądu Administra‑
cyjnego. Trudno nie zgodzić się z czymś,
co jest oczywiste.
Stworzona naprędce przez grupę poli‑
tycznych dyletantów tzw. ustawa covidowa miała na celu ułatwienie dostępu
do zawodu lekarza oraz lekarza dentysty
cudzoziemcom spoza Unii Europejskiej.
W rzeczywistości wyszedł szkodliwy spo‑
łecznie i uderzający w polskich pacjentów
administracyjny gniot. Nie byłoby żadne‑
go problemu, gdyby politycy zaprasza‑
li do Polski wyłącznie wykwalifikowa‑
ny personel, który wystarczająco dobrze
włada językiem polskim i bez problemu
porozumiewa się ze współpracownikami
i pacjentami. Sprowadzanie personelu,
którego przeszkolenie nawet w połowie
nie dorównuje wiedzy i umiejętnościom
polskich lekarzy i pielęgniarek może re‑
alnie zagrozić polskim pacjentom. Dla‑
tego nieznajomość lub znajomość jedy‑
nie podstawowych zwrotów języka pol‑
skiego powinny z miejsca dyskwalifiko‑
wać tego typu kandydatów.
Warto tu przytoczyć ważne fakty. Otóż
przeprowadzone kilka lat temu w Wiel‑
kiej Brytanii badania wykazały, iż błąd
medyczny jest trzecią główną przyczyną śmierci, plasując się za chorobami no‑
wotworowymi oraz chorobami serca.
Kilka lat temu falę burzliwej dyskusji
rozpętała sprawa nigeryjskiego lekarza,
który w 2008 roku z powodu zbyt słabej
znajomości języka angielskiego „niechcą‑
cy” uśmiercił 70‑letniego pacjenta, zale‑
cając mu 10‑krotną dawkę bardzo silne‑
go opioidowego środka przeciwbólowe‑
go. Podobne błędy, aczkolwiek mniej
tragiczne w skutkach, choć często z oba‑
wy przed procesami sądowymi sprytnie
zamiatane pod dywan, były w przeszło‑
ści dla Brytyjczyków chlebem powsze‑
dnim. Według przedstawicieli brytyjskich
izb lekarskich – General Medical Coun‑
cil (GMC), zdarzały się sytuacje, gdy
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w ciągu roku aż 779 lekarzy, którzy stano‑
wili 45 proc. wszystkich ubiegających się
o pracę w brytyjskich szpitalach – z po‑
wodu złej znajomości języka angielskie‑
go, traciło szansę na pracę w zawodzie.
Z kolei według Royal College of Surge‑
ons w ciągu niespełna 12 miesięcy aż 39
„napływowych” chirurgów miało przy‑
najmniej raz postawiony zarzut niedosta‑
tecznej znajomości języka angielskiego.
Skutkiem tego była większa liczba błę‑
dów medycznych, poważnych powikłań
i zgonów. Drugą stroną medalu były hor‑
rendalnie wysokie odszkodowania, które
szpitale musiały wypłacać rodzinom po‑
szkodowanych.
Biorąc przykład z bardziej doświad‑
czonych krajów, w Polsce lata temu
wprowadzono dla lekarzy spoza UE pro‑
ces nostryfikacji dyplomów oraz ocenę
znajomości języka polskiego, aby mieć
pewność że lekarz obcokrajowiec bę‑
dzie w stanie skutecznie komunikować
się z pacjentem. Zdaniem polskich leka‑
rzy, dopuszczenie do zawodu ludzi, któ‑
rych wiedza nie została zweryfikowana,
a do tego nieznających dobrze języka
polskiego, może jedynie pogrążyć pol‑
ską służbę zdrowia w jeszcze większym
chaosie, narażając pacjentów na większą
liczbę powikłań, generując przy tym nie‑
bagatelne koszty.

Jeśli chodzi o Wielką Brytanię, to błę‑
dów popełnianych przez nieznających ję‑
zyka lekarzy było w pewnym momen‑
cie zbyt dużo, by można było skrywać je
pod dywanem politycznej poprawności.
Błędne rozpoznania, poważne problemy
w komunikacji z pacjentami i persone‑
lem, a nawet niezdolność do zrozumie‑
nia i zaakceptowania norm społecznych,
do tego zlecanie niewłaściwych leków
oraz nieodpowiednich ich dawek, niezna‑
jomość procedur, skutkująca zbyt często
kalectwem i śmiercią chorych, spowo‑
dowały, że Wielka Brytania przywróciła
MEDICUS 1-2/2021

obowiązkowe testy językowe i wydaliła
wielu tzw. foreign doctors, którzy zamiast
leczyć, częściej szkodzili. Tym bardziej
zaskoczyły nas wszystkich kompletnie
niezrozumiałe zabawy w tworzenie pra‑
wa przez polskich polityków, którzy już
od jakiegoś czasu działają w komplet‑
nym oderwaniu od otaczającej ich rze‑
czywistości. Jak wyliczył jeden z dys‑
kutantów, liczba chorych, którzy mogli‑
by paść ofiarami błędów lekarskich spo‑
wodowanych przez napływowych medy‑
ków z różnych, w tym bardzo egzotycz‑
nych, rejonów świata, może niepokoją‑
co wzrosnąć, przewyższając nawet licz‑
bę osób, które przebędą Covid‑19 o cięż‑
kim przebiegu.
Jest jednak światełko w tunelu! Wyglą‑
da na to, że to, co zepsuli politycy, wpro‑
wadzając niebezpieczną dla pacjentów
ustawę, za wszelką cenę będą starali się
naprawić lekarze. Na medycznych forach
wrze już od kilku dobrych tygodni. Le‑
karze wyrażają swoje zdanie. „Nie dopu‑
ścimy, by chorych leczyły osoby bez od‑
powiednich kompetencji i odpowiedniej
znajomości języka polskiego. Skoro pra‑
wo tworzą dyletanci, ignorujący głosy
ekspertów, to właśnie na nas spoczywa
misja powstrzymania tego szaleństwa”.
Głosów w podobnym tonie jest znacz‑
nie więcej. Niektórzy są zdania, że nale‑
ży zbojkotować decyzje administracyj‑
ne, a osobom bez potwierdzonych kwa‑
lifikacji nie przyznawać prawa wykony‑
wania zawodu, co najpewniej Izby Le‑
karskie uczynią. Jednak minister zdro‑
wia otrzymał prawo nadawania dodat‑
kowych uprawnień, w tym prawa wyko‑
nywania zawodu. Na to również dysku‑
tanci mają własną receptę: „Jeśli mini‑
ster podejmie decyzję, nie należy wyzna‑
czać opiekuna stażu, a dyrektorów pozy‑
wać, zarzucając im stwarzanie zagrożenia
dla życia i zdrowia pacjentów”. Podsta‑
wą jest precyzyjne typowanie osób odpo‑
wiedzialnych i niedopuszczenie do sytu‑
acji, gdzie odpowiedzialność ulegnie roz‑
myciu. Co do jednego lekarze są zgodni:
„Nikt o zdrowych zmysłach nie będzie
nadzorował pracy lekarza, który nie po‑
trafi porozumieć się z pacjentem po pol‑
sku i nie ma prawa wykonywania zawo‑
du lekarza na terenie RP”. Tym bardziej
nikt nie nadstawi karku za błędy, jakich
mogą dopuścić się w trakcie leczenia Po‑
laków ludzie bez prawa wykonywania za‑
wodu. I w taki właśnie sposób lekarze ma‑
ją zamiar skutecznie zneutralizować usta‑
wowy bubel.
Marek Derkacz
marekderkacz@interia.pl

Dzieci Covid‑19 nie omija
z dr n. med. Barbarą Hasiec,
lekarzem kierującym Oddziałem Chorób Zakaźnych Dziecięcych
w szpitalu im. Jana Bożego w Lublinie,
rozmawia Anna Augustowska
• Mija prawie rok od początku pandemii – i ostatnio pojawiły się doniesienia
na temat zachorowań wśród dzieci na pediatryczny wieloukładowy zespół zapalny tymczasowo związany z zakażeniem
SARS‑CoV‑2 (PIMS‑TS – Paediatric inflammatory multisystem syndrome temporarily associated with SARS‑CoV‑2 infection). Czy na oddział u Pani Doktor
też trafiają tacy pacjenci?
– PIMS to nowa jednostka chorobo‑
wa, występująca u dzieci i młodych do‑
rosłych, związana z przebytym zakaże‑
niem wirusem SARS‑CoV‑2. Pierwsze
przypadki stwierdzono w Polsce w ma‑
ju 2020 r. Od października obserwowa‑
no znaczne zwiększenie zachorowań na tę
nową chorobę. W tym okresie stwier‑
dzaliśmy też więcej zachorowań na CO‑
VID‑19 u dorosłych. Pierwszy raz ta nowa
choroba została opisana przez brytyjskich
lekarzy. Potem z wielu krajów zaczęły na‑
pływać raporty, dotyczące zwiększającej
się liczby hospitalizowanych dzieci z po‑
wodu wieloukładowej choroby zapalnej
o ciężkim przebiegu, która może mieć
związek z SARS‑CoV‑2. W czasie II fali
pandemii, do oddziałów pediatrycznych
zaczęły przychodzić dzieci z objawami,
sugerującymi podejrzenie tej choroby.
Do naszego oddziału w krótkim czasie
trafiło siedmioro takich dzieci.
Dodam tutaj, że od początku pande‑
mii, mimo łagodnego przebiegu CO‑
VID‑19 u dzieci, w naszym oddziale ho‑
spitalizowaliśmy ok. 150 dzieci, a 70 kon‑
sultowaliśmy w Izbie Przyjęć. W ostat‑
nim okresie były to głównie małe dzieci
do 3 lat, w tym dużo niemowląt. Niektóre
miały po kilka tygodni życia. Większość
miała zapalenie płuc, często wykryte do‑
piero w badaniu radiologicznym.
• Jakie objawy powinny zaniepokoić
rodziców, a także lekarzy?
– Lekarze powinni podejrzewać tę cho‑
robę przede wszystkich u uporczywie go‑
rączkującego dziecka. Klinicznie przypo‑
mina ona chorobę Kawasaki. Wysoka go‑
rączka, utrzymująca się powyżej 3 dni,
wysypka polimorficzna, zaczerwienio‑
ne spojówki, malinowy język, czerwone
wargi, obrzęk dłoni i stóp, obrzęk szyi, po‑
większone węzły chłonne. Ze strony prze‑
wodu pokarmowego silny ból brzucha,
wymioty, biegunka. Najpoważniejsze ob‑
jawy występują ze strony układu krążenia:

niedociśnienie, cechy zapalenia mięśnia
sercowego, zaburzenia rytmu. Ze strony
układu nerwowego omdlenia, zaburze‑
nia świadomości, drażliwość lub apatia.
Porażenia nerwów obwodowych, cechy
aseptycznego zapa‑
lenia opon mózgo‑
wo‑rdzeniowych,
silne bóle głowy.
Ze strony układu
oddechowego ka‑
szel, duszność, bó‑
le w klatce piersio‑
wej.
Pamiętajmy, że
u dzieci może wystę‑
pować kilka z tych
objawów. W bada‑
niach laboratoryj‑
nych występują wy‑
sokie wskaźniki sta‑
nu zapalnego: pod‑
wyższone są warto‑
ści CRP, prokalcy‑
toniny, OB, fibryno‑
genu, LDH, ferrytyny, D‑dimerów. Czę‑
sto trzeba wykonywać badania w kie‑
runku koronawirusa, aby znaleźć po‑
wiązanie z COVID‑19. Wykonujemy te‑
sty antygenowe, RT‑PCR oraz przeciw‑
ciała w kierunku SARS‑CoV‑2, staramy
się udokumentować ekspozycję na CO‑
VID‑19 w ciągu 4‑8 tygodni.
• Jak powinny być te dzieci leczone?
– Dzieci z podejrzeniem tej choro‑
by bezwzględnie powinny trafić do szpi‑
tala. Po potwierdzeniu tej choroby, naj‑
lepiej do wielospecjalistycznego ośrod‑
ka pediatrycznego z dostępem do kon‑
sultacji kardiologicznej. Pamiętajmy, że
u dziecka, nawet początkowo w niezłym
stanie, po kilku dniach może rozwinąć
się wstrząs. Jest to choroba układowa.
Dzieci mają ciężką niewydolność krąże‑
nia zagrażającą życiu. Może dojść szybko
do wytworzenia tętniaków tętnic wieńco‑
wych, często już w pierwszym tygodniu
choroby, zaburzeń rytmu serca, pojawie‑
nia się płynu w osierdziu, opłucnej. Do‑
chodzi do uszkodzenia wielu narządów,
w tym nerek, wątroby. W chwili obecnej
nie możemy też powiedzieć, czy te zmia‑
ny nie okażą się problemem za kilka mie‑
sięcy lub lat.
Dzieci z PIMS‑TS wymagają w le‑
czeniu dostępu do doskonałej aparatury,
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monitorowania ECHO‑serca, optymal‑
nie w placówce z zapleczem w posta‑
ci oddziału intensywnej opieki medycz‑
nej dziecięcej.
Pamiętajmy, że pierwsze opisy tej
choroby opublikowało Brytyjskie Towa‑
rzystwo Intensywnej Terapii Dziecięcej.
Leczenie farmakologiczne dzieci pole‑
ga na podawaniu wlewów z immunoglo‑
bulin, w II rzucie glikokortykosterydów,
ASA. U części pacjentów rozwija się ze‑
spół aktywacji makrofaga. Tak że w opie‑
ce nad takim dziec‑
kiem wskazana jest
opieka wielospecja‑
listyczna.
Moim zdaniem,
wypowiedzi, że
dzieci łagodnie cho‑
rują, mogą być nie‑
pełne. Uważam, że
dzieci po przebyciu
COVID‑19, nawet
łagodnym, powin‑
ny być przez kole‑
gów lekarzy obser‑
wowane pod kątem
powikłań. Przynaj‑
mniej raz konsulto‑
wane przez kardio‑
loga.
• Czy PIMS‑TS pojawia się u określonej grupy dzieci, które przeszły Covid‑19?
Po jakim zwykle czasie?
– Na PIMS chorują najczęściej dzie‑
ci w wieku szkolnym, średnia wieku to
ok. 9 lat. Dotychczas opublikowane da‑
ne wskazują, że PIMS wynika z dysregu‑
lacji immunologicznej i jest następstwem
przebytego 2 do 4 tygodni wcześniej za‑
każenia SARS‑CoV‑2 (często objawowo
lub skąpoobjawowo). Często nie wiemy,
że dziecko chorowało na COVID‑19.
W Stanach Zjednoczonych, gdzie koro‑
nawirusem zaraziło się ok. 1 miliona dzie‑
ci, odnotowano 1000 przypadków PIMS.
W Polsce dopiero zbieramy dane epide‑
miologiczne.
• Trwają szczepienia przeciwko Covid‑19, ale na razie dzieci chyba nie mogą liczyć na tę formę ochrony?
– Obecnie nie planuje się szczepień
dzieci. Szczepionka Comirnaty jest zare‑
jestrowana do stosowania powyżej 16 ro‑
ku życia. Trwają badania kliniczne na gru‑
pie dzieci powyżej 12 roku życia. Myślę,
że ta granica wieku będzie się przesuwa‑
ła też niżej. Dużo wiemy o tej chorobie,
ale nie wszystko. PIMS u dzieci pokazu‑
je, że koronawirus może zmienić nasze
spojrzenie na potrzebę profilaktyki, także
w młodszych grupach wiekowych.
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Ciąża nie zawsze
z Grzegorzem Pietrasem,
ginekologiem z Kliniki Położnictwa i Perinatologii
Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie, licencjonowanym specjalistą
w dziedzinie badań prenatalnych,
rozmawia Anna Augustowska
• „Czy z moim dzieckiem wszystko
w porządku?” – to chyba najczęstsze
pytanie, jakie Pan słyszy od swoich pacjentek?
– Na tę odpowiedź od początku ciąży
czeka każda przyszła mama a ja razem
z nią. I oczywiście w znakomitej więk‑
szości przypadków jest to odpowiedź
potwierdzająca, że ciąża przebiega pra‑
widłowo, a dziecko rozwija się zdrowo
i zgodnie z oczekiwaniami.
• Są jednak sytuacje, kiedy nie wszystko się tak układa? Czy warto robić badania prenatalne?
– Na początek, zrobię pewne wyjaśnie‑
nie pojęć. Badania prenatalne w szerokim
rozumieniu, to wszystkie badania w okre‑
sie ciąży, mające wykryć powikłania ciąży
i problemy płodu, to m.in. badania krwi,
ważenie pacjentki, pomiary ciśnienia tęt‑
niczego, badanie USG itd.
Dzięki współpracy z Zakładem Ra‑
diologii Zabiegowej i Neuroradiologii,
do badań prenatalnych włączyliśmy, ja‑
ko nieliczni w Polsce, badanie metodą re‑
zonansu magnetycznego. Pozwala to nam
diagnozować niektóre wady płodu, szcze‑
gólnie układu nerwowego i moczowego
oraz wykryć przypadki łożyska wrośnię‑
tego, co pozwala zaplanować poród tak,
żeby zmniejszyć śmiertelność matek.
Często używamy też terminu bada‑
nia prenatalne w wąskim rozumieniu ja‑
ko badania w kierunku wad wrodzonych
w I trymestrze. Najczęściej mamy na my‑
śli aberracje chromosomowe, w tym naj‑
częstszą u ludzi trisomię 21, zwaną po‑
wszechnie jako zespół Downa, która
w populacji występuje z częstością 1 cho‑
re dziecko na ok. 600 porodów. Choroby
te można wykryć u płodu wyłącznie ba‑
dając komórki pobrane z ciężarnej maci‑
cy – a więc uzyskane w sposób inwazyj‑
ny. Inwazyjne procedury to amniopunk‑
cja, biopsja kosmówki i kordocenteza,
czyli badanie krwi płodu. Uzyskane w ten
sposób amniocyty, komórki łożyska al‑
bo krew płodu poddaje się różnym bada‑
niom: od klasycznego kariotypu poprzez
porównawczą hybrydyzację genomową,
potocznie zwaną mikromacierzą do bada‑
nia pojedynczych genów i chorób jedno‑
genowych. Jednak te bardzo drogie, pra‑
cochłonne ale przede wszystkim inwa‑
zyjne procedury zastępuje się badaniami
przesiewowymi. Ich wspólną cechą, poza
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małą lub bezinwazyjnością jest to , że re‑
zultatem tych badań jest podzielenie ca‑
łej populacji na co najmniej dwie grupy.
Większość ciężarnych trafi do grupy ni‑
skiego ryzyka, niewielka grupka stano‑
wić będzie grupę wysokiego ryzyka. Tej
ostatniej grupie zaproponujemy rozwa‑
żenie zgody na diagnostyczną procedu‑
rę inwazyjną.

• Jest Pan jednym z nielicznych w Lublinie (i w regionie) lekarzy specjalistów,
który posiada certyfikat The Fetal Medicine Foundation (FMF). Co ten certyfikat oznacza?
– FMF założył Kypros Nicolaides,
profesor medycyny matczyno‑płodowej
z King’s College Hospital w Londynie,
który jest jednym z pionierów medycy‑
ny płodowej, a jego odkrycia zrewolu‑
cjonizowały tę dziedzinę. Do głównych
osiągnięć naukowych Nicolaidesa należy
opracowanie nowoczesnych metod badań
przesiewowych nieprawidłowości rozwo‑
jowych płodu – należą one obecnie do ka‑
nonów i standardów postępowania na ca‑
łym świecie i, co najważniejsze, w FMF
każdy lekarz, który tylko zechce, może
się stale szkolić i pogłębiać swe umiejęt‑
ności w tym zakresie. Profesor Nicola‑
ides wraz z FMF doprowadził do wypra‑
cowania optymalnych zasad badań prena‑
talnych, zapewniających wysoką czułość
i swoistość, standaryzacji diagnostyki
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prenatalnej, dzięki czemu ośrodki na ca‑
łym świecie mogą korzystać z jednoli‑
tych kryteriów i zasad i umożliwił dostęp
do bezpłatnych szkoleń i akredytacji. Je‑
stem od lat stałym uczestnikiem szkoleń
w FMF i, zgodnie z panującymi tam za‑
sadami, co roku przechodzę audyt (trze‑
ba zdać krótki test i wysłać do ośrodka
w Londynie 3 zdjęcia USG płodu z opi‑
sem oraz anonimowe pomiary wszystkich
badań z ostatniego roku) każdej z umie‑
jętności: mierzenia przezierności kar‑
kowej (nuchal translucency – NT), oce‑
ny kości nosowej, przepływu w przewo‑
dzie żylnym, przez zastawkę trójdzielną,
mierzenia szyjki macicy, itd., co pozwala
mi na poczucie bezpieczeństwa w mojej

pracy. W całym kraju jest ok. 800 gine‑
kologów z najprostszą wersją certyfikatu
dotyczącego NT, w województwie chy‑
ba mniej niż 15. Posiadanie licencji FMF
daje możliwość korzystania z osobistego
bezpłatnego programu komputerowego,
pomagającego oceniać ryzyko.
• Czy te badania są ogólnie dostępne?
– Podstawowe badanie ultrasonogra‑
ficzne jest wykonywane około 20 i 30 ty‑
godnia ciąży. To badanie jest wykonywa‑
ne w ramach opieki nad kobietą ciężarną
na koszt NFZ, wiele pacjentek wykonu‑
je też te badania w licznych gabinetach
USG, działających w ramach abonamen‑
tów pracowniczych, prywatnych ubezpie‑
czeń zdrowotnych i w końcu w prywat‑
nych praktykach i spółkach.
Problem pojawia się, gdy mówi‑
my o badaniach prenatalnych I tryme‑
stru, tj. tych, które wykonane pomiędzy
11 i 14 tygodniem ciąży służą do wczesnej

jest szczęściem
oceny aberracji chromosomowych, w tym
– trisomii 21 nazywanej zespołem Do‑
wna.
Te badania prenatalne NFZ zaleca
ciężarnym, które są w wieku powyżej
35 roku życia; także kobietom, u któ‑
rych w poprzedniej ciąży wykryto aber‑
rację chromosomową płodu lub dziecka.
Także w przypadku stwierdzenia wystą‑
pienia strukturalnych aberracji chromoso‑
mowych u ciężarnej lub u ojca dziecka;
stwierdzenia znacznie większego ryzy‑
ka urodzenia dziecka dotkniętego choro‑
bą uwarunkowaną monogenetycznie lub
wieloczynnikową; stwierdzenia w czasie
ciąży nieprawidłowego wyniku badania
USG i/lub badań biochemicznych, wska‑
zujących na zwiększone ryzyko aberracji
chromosomowej lub wady płodu.
Ostatni punkt jest kuriozalny, bo mó‑
wi, że wskazaniem do badania USG re‑
fundowanego jest nieprawidłowy wynik
badania USG.
Generalnie, oceniam, że NFZ ograni‑
cza dostęp do badań prenatalnych w Pol‑
sce, bo do badań przesiewowych istnie‑
je na świecie tylko jedno wskazanie: po‑
zytywny test ciążowy, a mówiąc poważ‑
niej, badania przesiewowe należy wyko‑
nać u wszystkich ciężarnych.
• A jaki jest dostęp do badań inwazyjnych?
– Jeżeli pacjentka ma nieprawidłowy
wynik badania przesiewowego I tryme‑
stru, to może taką procedurę wykonać
bezpłatnie, ambulatoryjnie w 4 ośrodkach
w województwie, wszystkie mieszczą się
w Lublinie. W dwóch lubelskich szpita‑
lach klinicznych pacjentki mogą mieć
wykonane badania wymagające amnio‑
punkcji. W Klinice Położnictwa i Peri
natologii, w której pracuję, wykonujemy
amniopunkcje, biopsje kosmówki i kor‑
docentezy w przypadkach nieprawidło‑
wych badań przesiewowych, ale także,
gdy u płodu stwierdzono wady anato‑
miczne (np. wadę serca czy przepuklinę
pępkową). Oprócz badań genetycznych
amniopunkcję wykonujemy w przypad‑
kach, gdy podejrzewamy zakażenie u pło‑
du np. toksoplazmozą lub cytomegalowi‑
rusem, albo w przypadku konfliktu sero‑
logicznego. Taka inwazyjna diagnostyka
pozwala podjąć leczenie płodu z tokso‑
plazmozą in utero.
• Co, kiedy wyniki wskazują na ciężkie uszkodzenie płodu?
– W części przypadków, gdy możli‑
wa jest terapia noworodka, konsultujemy
ciężarną z chirurgiem dziecięcym, który
po porodzie może leczyć dziecko. Cza‑
sem kierujemy ciężarną do porodu do spe‑
cjalistycznego ośrodka posiadającego

dostęp do np. interwencji kardiochirur‑
gicznej, bo noworodek może wymagać
korekcji wady serca tuż po urodzeniu.
W części przypadków interwencję mo‑
żemy podjąć jeszcze w ciąży, np. poda‑
jąc leki nasercowe lub zmniejszające pro‑
dukcję moczu przez płód, niekiedy moż‑
na przeprowadzić inwazyjne procedu‑
ry wewnątrzmaciczne, np. odbarczające
niedrożne drogi moczowe płodu, torbiele
płuc. Niektóre płody mogą zakwalifiko‑
wać się do leczenia przepukliny kręgosłu‑
pa, inne do leczenia przepukliny przepo‑
nowej, relatywnie dużo interwencji moż‑
na przeprowadzić w przypadku powikłań
ciąży mnogiej np. w zespole przetocze‑
nia między płodami, zespole bezsercow‑
ca, czy zespole policytemia‑anemia bliź‑
niąt. W końcu, w coraz rzadziej spotyka‑
nym, ze względu na prowadzoną profi‑
laktykę, konflikcie serologicznym, moż‑
liwe jest wykonywanie przetoczenia krwi
do płodu, co w naszej klinice rozpoczęli‑
śmy blisko 20 lat temu.
W przypadku badań genetycznych
podstawowym celem badania jest wy‑
kluczenie wady genetycznej. Ostatnio,
gdy nasza pacjentka z dużą przepukli‑
ną pępkową u płodu uzyskała prawidło‑
wy wynik genetyczny z biopsji kosmów‑
ki – mogła zaplanować leczenie chirur‑
giczne noworodka tuż po urodzeniu. Po‑
za tym, największą korzyścią z badań ge‑
netycznych, gdy wynik okaże się prawi‑
dłowy, jest spokój matki przez pozosta‑
łą część ciąży.
Ale gdy wynik jest nieprawidłowy,
wtedy rodzice mogą wybrać, czy chcą
przygotować się na rozstanie z dzieckiem
z powodu obumarcia wewnątrzmacicz‑
nego lub wkrótce po porodzie, czy chcą
skorzystać z pomocy psychologa, osoby
duchownej, wsparcia udzielanego przez
rodziców, którzy doświadczyli podobnej
straty, czy w końcu z hospicjum prena‑
talnego, które w Lublinie prowadzi Ho‑
spicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.
Ciągle jeszcze, gdy rozmawiamy, prawo
zezwala na podjęcie w takiej sytuacji de‑
cyzji o terminacji ciąży.
• W Polsce ciążę można poddać terminacji do 12 tygodnia. Skupiając się tylko
na medycznym aspekcie tego dramatu,
chciałabym zapytać, czy ciąża z bardzo
uszkodzonym płodem, takim bez szans
na życie, zagraża zdrowiu matki?
– Terminację do 12 tygodnia od po‑
częcia można przeprowadzić po decyzji
prokuratora z powodu czynu zabronione‑
go. Terminację z powodu ciężkiego i nie‑
odwracalnego uszkodzenia płodu można
prowadzić do chwili osiągnięcia przez
płód zdolności do samodzielnego życia
poza macicą (tj. około 22 tygodnia ciąży),
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w końcu, terminację z powodu zagroże‑
nia życia i zdrowia kobiety ciężarnej bez
ograniczeń na wiek płodu.
Tzw. Trybunał Konstytucyjny odniósł
się do jednej z trzech przesłanek. Kon‑
sekwencje takiego rozstrzygnięcia mo‑
gą być poważne. Mogę się tylko domy‑
ślać, że chodziło o zakaz przerywania
ciąży w przypadku rozpoznania u pło‑
du np. zespołu Downa, ale życie przyno‑
si nam wiele bardziej skomplikowanych
sytuacji. Proszę sobie wyobrazić, że roz‑
mawiam z ciężarną i jej mężem, po ba‑
daniu USG w 23 tygodniu ciąży i infor‑
muję, że płód nie ma sprawnych nerek,
nie produkuje wcale moczu. Konsekwen‑
cją tego stanu będzie to, że ciąża może
potrwać do planowego terminu rozwią‑
zania, płód urodzi się żywy, ale umrze
w ciągu parunastu minut z powodu udu‑
szenia, bo przy bezwodziu niedostatecz‑
nie wykształcą mu się płuca, albo w cią‑
gu kilku dni z powodu mocznicy, bo nie
ma funkcji nerek. Rodzice będą musie‑
li te kilkanaście tygodni czekać na taki
koszmar. Podobne sytuacje zdarzają się
w przypadku, gdy płód ma ektopowe ser‑
ce, zespół braku pępowiny itd.
Rzeczywiście pojawia się problem,
czy ciężarna, mająca świadomość, że
jej dziecko jest nieodwracalnie i cięż‑
ko uszkodzone, poradzi sobie z tym psy‑
chicznie. Czy nie można byłoby wtedy
potraktować takiego przypadku jako za‑
grożenia zdrowia matki. Następne pyta‑
nie rodzi problem ciężkiego upośledze‑
nia psychofizycznego dziecka, które nie
jest wadą letalną, czy rodzice będą mieli
autonomię w podejmowaniu decyzji o lo‑
sie takiego płodu.
Cały nowoczesny świat nie ma proble‑
mu z pozostawieniem takiej decyzji ro‑
dzicom, u nas spora grupa chce podejmo‑
wać takie decyzje za nich. Bardzo niepo‑
kojące jest to, że rozgłos z tym związa‑
ny powoduje, że kobiety nie mogą uzy‑
skać pomocy w tym zakresie, bo leka‑
rze będą bali się uczestniczyć w bada‑
niach prenatalnych i terminacji ciąży. Na‑
wet takich jak ciąża pozamaciczna, ciąża
w bliźnie, czy specyficzne sytuacje w cią‑
ży bliźniaczej, gdzie uratowanie jednego
z bliźniąt jest możliwe tylko po termina‑
cji drugiego chorego bliźniaka (np. w ze‑
spole TRAP).
Jeżeli lekarze zaczną bać się i unikać
badań prenatalnych, to dzieci zaczną gi‑
nąć z powodu wrodzonej toksoplazmozy,
bliźnięta z powodu zespołu przetoczenia,
dzieci z wadami będą umierać po urodze‑
niu z powodu niemożności udzielenia im
natychmiastowej pomocy. Rodzice będą
przeżywali cierpienie związane z rozpo‑
znaniami stawianymi po porodzie, będzie
to dla ich rodzin poważną traumą.
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Neurolog przed komputerem,
czyli telemedycyna rusza w Lublinie
Konsultacje neurologiczne on‑line,
połączone z badaniem pacjenta w czasie
rzeczywistym, to projekt który wprowa‑
dza w życie Klinika Neurologii SP Szpi‑
tala Klinicznego nr 4 w Lublinie. Klini‑
ka, kierowana przez prof. Konrada Rejdaka, jest pierwszą w Polsce, do której
trafiły najnowsze rozwiązania stosowa‑
ne w telemedycynie.
– To rozpoczęcie nowej ery w lecze‑
niu – ocenił w czasie prezentacji projek‑
tu prof. Wojciech Załuska, rektor UM
w Lublinie, nie kryjąc nadziei, że w ślady
neurologów pójdą kolejne kliniki.
Dzięki Internetowi neurolodzy z każ‑
dego szpitala w naszym województwie
(w przyszłości zapewne z całej Polski,
a nawet świata) będą mogli prowadzić
e‑konsultacje badając swoich pacjentów
na żywo przed kamerami i omawiając ich
przypadłości bez konieczności przewoże‑
nia chorego do np. lubelskiej kliniki.

– To ogromne ułatwienie nie tylko dla
nas lekarzy, ale też dla pacjentów, szcze‑
gólnie tych w ciężkim stanie, dla których
transport stanowi dodatkowe obciążenie
– wyjaśniał prof. Rejdak, który jest po‑
mysłodawcą tego projektu. System pomo‑
że wymieniać się informacjami na temat
pacjentów, a klinika spełni rolę jako ośro‑
dek doradczy w zakresie prowadzenia dia‑
gnostyki. – Nowoczesny sprzęt ułatwi ko‑
munikację, bez konieczności przewożenia
pacjentów, zwiększy zatem ich bezpie‑
czeństwo, a przede wszystkim skróci czas
oczekiwania na diagnozę i leczenie – za‑
znaczał dyrektor PSK 4 Radosław Starownik.
Na Lubelszczyźnie działa 18 oddzia‑
łów neurologicznych i każdy z nich mo‑
że korzystać z udogodnienia, jakim są
e‑konsultacje. Pierwsze – jeszcze pilota‑
żowe – połączenia on‑line rozpoczęły się
w grudniu ub. r. – Ważne, że nie potrzeba

do tego skomplikowanej aparatury; wy‑
starczy komputer z podłączoną kame‑
rą i aplikacja, którą udostępniamy bez‑
płatnie – zaznaczył prof. Rejdak. Serwer
może komunikować się z każdym miej‑
scem w województwie. Ośrodki tereno‑
we, korzystając ze specjalnych aplikacji,
mogą połączyć się z kliniką. – Na żywo
będzie można uruchomić przekazywa‑
nie obrazu w obydwie strony. To zupeł‑
nie inna jakość, kiedy widzi się chorego
a nie tylko kartki z jego wynikami – mó‑
wił prof. Rejdak.
Grant na realizację pomysłu prof. Rej‑
daka ufundowała firma Roche. W przy‑
szłości lubelska Klinika Neurologii sta‑
nie się centrum koordynacyjnym tak pro‑
wadzonych terapii. System ułatwi chorym
dostęp do najnowszych osiągnięć medy‑
cyny i co niebagatelne, zmniejszy koszty
ich leczenia, a także skróci czas czekania
na diagnozę. Dzięki temu większa grupa
pacjentów z województwa lubelskiego,
a docelowo i z innych części Polski, bę‑
dzie mogła skorzystać z pomocy specja‑
listów z Klinki Neurologii.
Ideą projektu jest stworzenie sieci od‑
działów neurologicznych w skali całego
województwa (a także w kraju) po to, aby
prowadzić konsylia. – Najważniejsze, że
system pozwala na żywo badać pacjen‑
tów. Wszystko widoczne jest na obra‑
zie, a tym samym postawienie diagno‑
zy jest dużo bardziej precyzyjne – mó‑
wił profesor, który chce też, korzystając
z możliwości, jakie daje sprzęt, prowa‑
dzić na tych samych zasadach wykłady
i seminaria dla lekarzy.
Anna Augustowska

Będąc młodym pediatrą
W dniach 27‑28 marca 2021 r. w formie online odbę‑
dzie się Jubileuszowa X Ogólnopolska Konferencja Na‑
ukowo‑Szkoleniowa dla Studentów i Młodych Lekarzy
pt. „Pediatria Jakiej Nie Znacie”.
– Nasza konferencja jest jednym z głównych wyda‑
rzeń naukowo‑szkoleniowych, przeznaczonych dla stu‑
dentów i młodych lekarzy zainteresowanych pediatrią, od‑
bywających się w naszym kraju. Co roku skupia ona około
600 przyszłych i rozpoczynających karierę zawodową
lekarzy z całego kraju. W ostatnich latach zainteresowanie
uczestnictwem było tak ogromne, że rejestrację musieliśmy
zamknąć po niecałych 10 minutach, z powodu wyczerpa‑
nia limitu miejsc – informuje Emilia Płatos przewodnicząca Ko‑
mitetu Organizacyjnego X Ogólnopolskiej „Konferencji Pediatria
Jakiej Nie Znacie”. – Nasz profil na Facebooku przeglądają tysiące
osób: https://www.facebook.com/kpjnz/ ,
a zainteresowanie wydarzeniem stale rośnie:
https://www.facebook.com/events/2617929921562760/ .
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Uczestnictwo w konferencji nie wymaga
opłaty.
– Dziecko jest pacjentem trudnym, wymagającym
szczególnej uwagi i troski, indywidualnego podejścia
oraz umiejętnego postępowania lekarskiego. Zależy
nam, aby ukazać, że mały pacjent wymaga opieki inter‑
dyscyplinarnej, co wiąże się z zaangażowaniem do współ‑
pracy specjalistów z różnych dziedzin. Właśnie dlatego kon‑
ferencja będzie poruszać tematy, które obejmują nie tylko pe‑
diatrię czy neonatologię, ale również chirurgię, onkologię, neu‑
rologię, intensywną terapię, opiekę paliatywną, problemy żywienia
i wiele innych zagadnień – podkreślają organizatorzy.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kon‑
takt drogą telefoniczną (Emilia Płatos, tel. 536 922 345) albo z opie‑
kunem merytorycznym konferencji, doktorem Piotrem Hartman‑
nem (e‑mail: piotr@hartmann.waw.pl )
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Amerykański staż lubelskiego naukowca
Siedemnastu polskich lekarzy i na‑
ukowców jedzie do najlepszych ośrod‑
ków medycznych w USA. W tym gronie
jest naukowiec z Lublina. – Będę mia‑
ła szansę wykonać badania na jeszcze
wyższym poziomie – mówi dr inż.
Karolina Dudziak z Uniwersytetu
Medycznego
Staże trwać będą od trzech do
sześciu miesięcy. – Uczestnicy bę‑
dą realizować projekty naukowe,
a także przyglądać się codziennej
pracy tamtejszych specjalistów
podczas np. diagnozowania pacjen‑
tów, czy przeprowadzania zabie‑
gów terapeutycznych. W tej edycji
programu o stypendium na wyjazd
mogli starać się lekarze i naukow‑
cy z obszarów: kardiologii, onkolo‑
gii, alergologii, chorób zakaźnych,
a także z dodanych w tym naborze
obszarów: kardiochirurgii, diabe‑
tologii oraz psychiatrii – wylicza
Paweł Kurzyński, zajmujący się
programem w ramach Narodowej
Agencji Wymiany Akademickiej
(NAWA).
– Wyjadę na sześciomiesięczny
staż do Uniwersytetu Northwestern
w Chicago, do laboratorium
prof. Jacka Topczewskiego.
Głównym założeniem projektu
jest wytworzenie modelu doświad‑
czalnego, w celu wykorzystania
go do rozwoju medycyny per‑
sonalizowanej raka głowy i szyi (head
and neck cancers). Polega ona na do‑
braniu najlepszej formy terapii dla in‑
dywidualnego pacjenta. W tym celu bę‑
dziemy przeszczepiać komórki nowo‑
tworowe pacjentów do ryby Danio rerio
(ang. zebrafish), a następnie przetestuje‑
my różne kombinacje leków. Dzięki te‑
mu w przyszłości możliwy będzie dobór
potencjalnie najbardziej skutecznej te‑
rapii dla konkretnej osoby bez zbędne‑
go obciążania organizmu pacjenta i na‑
rażenia go na ewentualne skutki ubocz‑
ne i niepożądane zastosowanego leczenia
– mówi dr inż. Karolina Dudziak, profesor
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Jest jedną z 17‑osobowej grupy tegorocz‑
nych stypendystów.
Pytana dlaczego zdecydowała się apli‑
kować o grant tłumaczy, że powodów by‑
ło wiele.
– Przede wszystkim uważam, że pro‑
blem, jaki wspólnie z prof. Topczewskim
podjęliśmy w projekcie, jest niezmier‑
nie istotny w skali globalnej, a rozwią‑
zanie, które zaproponowaliśmy stano‑
wi obiecującą perspektywę podejściu
do leczenia nowotworów. Dodatkową
korzyścią, wynikającą z realizacji sty‑
pendium, jest możliwość współpracy

z najlepszymi ekspertami w tej dziedzi‑
nie. Zespół prof. Jacka Topczewskiego
ma wieloletnie doświadczenie w pracy
na modelu rybim. Ponadto, Uniwersytet
Northwestern dysponuje nowoczesnymi

laboratoriami przystosowanymi do pracy
z Danio rerio, zaopatrzonymi w doskona‑
łą aparaturę badawczą, dzięki czemu będę
miała szanse zdobyć nowe umiejętności
i wykonać badania na jeszcze wyższym
poziomie – tłumaczy.
Wyjazd do Chicago zaplanowany zo‑
stał na kwiecień 2021 roku. Niestety,
w obecnej sytuacji nie wiadomo, czy uda
się go zrealizować w tym terminie.

Dr inż. Karolina Dudziak pracu‑
je w Katedrze i Zakładzie Biochemii
i Biologii Molekularnej UM w Lublinie,
ale jest absolwentką Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie i tam obro‑
niła pracę doktorską.
– Zależało mi na zdobyciu ko‑
lejnej „porcji” nowych doświad‑
czeń, zarówno jeśli chodzi o in‑
spirację naukową, jak i pracę w la‑
boratorium. Uznałam, że najlep‑
szą szansą na podniesienie moich
kwalifikacji będzie zmiana miejsca
pracy i udział w projekcie, skupia‑
jącym się na zupełnie nowym dla
mnie temacie. Kierując się tą za‑
sadą aplikowałam na stanowisko
typu postdoc do projektu Opus,
realizowanego na UMLUB i tym
sposobem zaczęłam pracę w zna‑
komitym zespole prof. Adolfo
Rivero‑Muller – wyjaśnia nauko‑
wiec.
Program im. prof. Walczaka to
wspólna inicjatywa NAWA oraz
Ministerstwa Zdrowia. Zapewnia
finansowanie stypendium, obej‑
mującego koszty utrzymania sty‑
pendysty związane z pobytem na‑
ukowca w zagranicznym ośrodku.
Organizatorzy zauważają, że trud‑
na sytuacja związana z epidemią
sprawiła, że w tegorocznej edycji
dostali mniej wniosków i zapo‑
wiadają, że kolejny nabór będzie
na początku przyszłego roku.
Patronem programu jest profesor
Franciszek Walczak, który wiele lat kie‑
rował Kliniką Zaburzeń Rytmu Serca
w Instytucie Kardiologii w Aninie. Słynie
m.in. z wykonania pierwszej w Polsce
ablacji RF u dorosłego (1992) oraz
u dziecka (1994).
(jkg)
Fot. Archiwum prywatne

Nagrody i wyróżnienia naukowe
Wydziału Nauk Medycznych PAN
Wydział Nauk Medycznych PAN nagrodził przedstawicieli Uniwersytetu Me‑
dycznego w Lublinie.
Nagrodę Wydziałową za cykl publikacji pt. „Kompleksowa analiza przedklinicz‑
na in vitro potencjału biomedycznego nowo opracowanego rusztowania kostnego
na bazie nanohydroksyapatytu i kriożelowej matrycy polisacharydowej” otrzyma‑
ły dr hab. Agata Przekora‑Kuśmierz oraz dr Paulina Kazimierczak z Katedry i Za‑
kładu Biochemii i Biotechnologii UM.
Honorowe wyróżnienie dla studentów pracujących naukowo – Laur Medycz‑
ny im. Doktora Wacława Mayzla – przyznano studentowi lubelskiego UM Grze‑
gorzowi Zielińskiemu (II rok, II stopień WNOZ) za cykl 3 publikacji pt. „Aktyw‑
ność mięśni narządu żucia”.
aa
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Poznać swe ograniczenia, czyli uniknąć
z Mariuszem Długoszem,
specjalistą ortopedii i rehabilitacji, dyrektorem ds. medycznych
Centrum Medycznego Medisport w Lublinie,
rozmawia Anna Augustowska
• Zajmuje się Pan profilaktyką i leczeniem wad postawy, co nowego obecnie dzieje się w tej dziedzinie?
– Przede wszystkim chcę podkreślić,
że wciąż przybywa pacjentów, dorosłych
i dzieci, z zaawansowanymi wadami po‑
stawy. To przeważnie skutek siedzącego
trybu życia, braku ruchu, szczególnie te‑
raz, w trwającym od roku okresie pande‑
mii i przymusowego bezruchu. W naszym
Centrum Medycznym leczymy tego typu
schorzenia od 6 lat, mamy sprawdzone
metody i bardzo dobre wyniki.
• Czyli jak rozumiem, macie dużo pracy i rozwijacie się?
– To prawda, mimo trudnej pandemicz‑
nej sytuacji w kraju i na świecie, życie
musi toczyć się dalej. Właśnie poszerzy‑
liśmy działalność w nowym ośrodku, wy‑
posażonym w nowoczesną aparaturę dia‑
gnostyczną, rezonans magnetyczny, USG
i RTG. W jednym ośrodku pacjenci bę‑
dą kompleksowo diagnozowani i lecze‑
ni przez zespół naszych lekarzy i rehabi‑
litantów. Niezwykła wygoda dla pacjen‑
tów, z naciskiem na skuteczność.
• Współczesna ortopedia nie może
chyba obejść się bez nowoczesnej diagnostyki?

– Oczywiście, że tak. Jest ona ko‑
nieczna do ustalenia problemu pacjenta,
a następnie do wybrania najlepszej dro‑
gi leczenia.
• Samo badanie kliniczne już nie wystarczy?
– To badanie jest podstawą naszej pra‑
cy, ale złożoność problemów ortopedycz‑
nych wymaga bardziej szczegółowej dia‑
gnozy. Nigdy w historii tylu ludzi nie spę‑
dzało tak dużo czasu w pozycji siedzącej,
co jest bardzo szkodliwe dla naszego ukła‑
du ruchu. Ale z drugiej strony nigdy też
tylu ludzi nie uprawiało amatorsko spor‑
tu, co jest źródłem olbrzymiej liczby ura‑
zów i kontuzji. Biegacze, rolkarze, nar‑
ciarze, rowerzyści, to moi stali pacjenci.
Wielu z nich rusza w wielokilometrowe
trasy prosto z kanapy, co kończy się szu‑
kaniem ratunku u lekarzy.

generacji aparatem o wysokich parame‑
trach i możliwościach diagnostycznych.
Dzięki temu mamy status ośrodka refe‑
rencyjnego firmy, co jest dużym wyróż‑
nieniem, podnosi status i otwiera możli‑
wości rozwoju. Poza tym większość pa‑
cjentów po urazach wymaga szybkiej in‑
terwencji chirurgicznej, dlatego tak waż‑
ne jest uzyskanie szybkiego opisu bada‑
nia, co w naszym centrum zapewnione
jest w 48 godzin.
• Co warto wiedzieć przed sezonem
wiosenno‑wakacyjnym?

• Jakie zastosowanie w Pana działalności ma rezonans magnetyczny?
– Bardzo duże. Pozwala na szczegó‑
łowe obrazowanie tkanek miękkich oraz
elementów kostno‑stawowych, świetnie
ukazuje niewielkie nawet urazy, co po‑
zwala na zdefiniowanie problemu i za‑
stosowanie odpowiedniego leczenia.
W naszym centrum dysponujemy nowej

Tymczasowy szpital wystartował

Pacjent przybył – szpital przyjął

Tuż przed Bożym Narodzeniem, 21 grudnia, przyjmowa‑
nie pacjentów rozpoczął szpital tymczasowy, który mieści
się w halach Targów Lublin. Na początku w lecznicy uru‑
chomiono 56 łóżek na oddziale wewnętrznym covidowym
i 10 łóżek na oddziale respiratorowym.
Zaadaptowana nieruchomość na potrzeby szpitala została
oficjalnie przekazana do użytku dwa dni wcześniej. Po prze‑
prowadzeniu niezbędnych czynności gospodarczych i szkole‑
niowych w dniach 19 i 20 grudnia, w poniedziałek 21 grud‑
nia 2020 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji świadczeń
– informowała Agnieszka Strzępka rzeczniczka wojewody.

Pod koniec grudnia 2020 do szpitala tymczasowego w Lu‑
blinie trafił pierwszy chory. – Jest w dość ciężkim stanie – in‑
formował Marek Majewski, zastępca dyrektora ds. medycz‑
nych SPSK1 w Lublinie. To mężczyzna w średnim wieku,
bez chorób współistniejących, ale z ciężkim przebiegiem Co‑
vid‑19. Pacjent wymagał tlenoterapii.
Szpital tymczasowy, który zorganizowano na terenie Tar‑
gów Lublin zatrudnił 115 osób (22 lekarzy, 45 pielęgniarek,
36 ratowników medycznych i 12 pracowników administra‑
cyjnych). 
aa
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kontuzji
– Bardzo dobre pytanie i jednocześnie
coroczny wielki problem. Chodzi o bez‑
pieczeństwo i frajdę, która jest sensem
uprawiania sportu. Należy więc poznać
swoje ograniczenia, wynikające z wie‑
ku, budowy ciała, przebytych urazów,
techniki sportowej. Na pewno nie nale‑
ży ograniczać aktywności, bo to byłby
niewybaczalny błąd. Wczesne przygo‑
towanie do sezonu, pod okiem trenera,
wizyta u ortopedy również nie zaszkodzi
w przypadku przebytych urazów. Co cie‑
kawe, niewiele osób wie o tym, że stawy
kolanowe najbardziej niszczą się w cza‑
sie siedzenia, stały nacisk chrząstki kości
udowej przez rzepkę prowadzi do szyb‑
szego zużywania się chrząstki, co jest
bolesne i trudne do leczenia.
• A właśnie, jakie są możliwości leczenia tego typu urazów sportowych,
wad postawy, innych?
– Istnieje wiele koncepcji opartych
na rozumieniu działania stawów i ich
fizjologii. Doświadczenia zbieraliśmy
przez 6 lat blisko współpracując ze spor‑
towcami z całej Polski z różnych dzie‑
dzin sportu. Jak wiadomo, wymagają
oni zwykle szybkiego powrotu do peł‑
nej sprawności. Stworzyliśmy system,
który pozwala w jednym miejscu prze‑
prowadzić szybką diagnostykę, posta‑
wić diagnozę i przeprowadzić leczenie.
System działa skutecznie dla sportow‑
ców i dla pacjentów indywidualnych.
Jesteśmy bardzo zadowoleni, że może‑
my pomagać w tak nowoczesny i sku‑
teczny sposób.

Lekarzu!
Aktualizuj
swe dane
W związku z obowiązkiem prze‑
prowadzenia wyborów w samorzą‑
dzie lekarskim w 2022 r. zwracam
się do koleżanek i kolegów lekarzy
i lekarzy dentystów z prośbą o zak‑
tualizowanie swoich danych w reje‑
strze Lubelskiej Izby Lekarskiej. Do‑
tyczy to głównie miejsca zatrudnie‑
nia, które traktujecie Państwo jako
podstawowe. Informacje te pozwo‑
lą nam umieścić Państwa nazwiska
na właściwych listach rejonów wy‑
borczych.
Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej LIL
Maria Dura

Dzień z pracy lekarza POZ

Piątek
Dzisiaj się zaszczepiłam! Jestem bar‑
dzo dumna, bo zaszczepiło się 100 proc.
personelu mojej przychodni. Lekarze,
pielęgniarki, położne, personel admini‑
stracyjny i współpracujący z przychod‑
nią. Tak jak wszyscy, mam nadzieję, że
pomalutku widać koniec tego, trwa‑
jącego 10 miesięcy, koszmaru. Temat
szczepień budzi tak ciekawe dysku‑
sje, że czasami nawet można by się po‑
śmiać, gdyby nie to, że dotyczy to na‑
szej przyszłości nie tylko medycznej
ale gospodarczej, ekonomicznej, edu‑
kacyjnej – każdej. Dzisiaj słyszałam, że
przy pierwszym szczepieniu mamy po‑
dawane czipy i uaktywnia je 5G, a przy
drugiej dawce dają akumulator do czi‑
pa i będziemy już sterowani do końca
życia. To coś ma decydować, co robi‑
my, ile żyjemy, na co chorujemy, czy
mamy dzieci. Fajna
teoria, nic już nie bę‑
dzie od nas zależeć.
Mam czasami wąt‑
pliwości, czy się od‑
zywać po takiej wy‑
powiedzi, ale na ra‑
zie jeszcze się sta‑
ram. Nie wiem tyl‑
ko na jak długo star‑
czy mi jeszcze cier‑
pliwości.
Afera ze szcze‑
pieniem celebrytów
w Warszawie zadzia‑
łała na pacjentów do‑
skonale i mam wra‑
żenie, że gdyby nie to, to nikt by lep‑
szego sposobu na reklamę szczepion‑
ki nie wymyślił. Ludzie zachowują się
jakby im ktoś zabrał ich własność i chcą
to szybko odzyskać. Prawie połowa te‑
lefonów od kilku dni dotyczy zapisów
na szczepienia. I znowu nie można się
do nas dodzwonić. Minister ogłosił naj‑
pierw szczepienia osób w wieku od 60+,
później 70+ a na koniec 80+. Bała‑
gan jest straszny. W mojej przychodni
405 osób to seniorzy 80+ a mamy do‑
stawać 30 szczepionek na tydzień. Czy‑
li dwoma dawkami zaszczepię tę grupę
w 6 miesięcy. Oczywiście nie wszyscy
będą chcieli się szczepić i może później
będzie więcej dawek, ale i tak nie wy‑
gląda to optymistycznie.
Kilka miesięcy temu dyskutowali‑
śmy o szczepionkach na grypę, kiedy
będą, dla kogo ich wystarczy, a dla ko‑
go nie. Dzisiaj prawie w każdej przy‑
chodni w lodówce leżą szczepionki i nie
ma kogo nimi szczepić, bo entuzjazm
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minął. Izba Lekarska do‑
stała od Ministerstwa Zdro‑
wia szczepionki dla lekarzy, którzy nie
pracują i nie mają gdzie się zaszczepić,
chętni mogą się zgłaszać za pośrednic‑
twem izby do kilku przychodni, w któ‑
rych są szczepionki. Do mnie zgłosiło
się ok. 10 osób (dodam, że kilka osób są‑
dziło, że to szczepienie na Covid, bo tak
zrozumieli ogłoszenie na stronie).
Codziennie rozmawiamy z pacjen‑
tami z pozytywnym wynikiem testu
na Covid w stanie dobrym, bez koniecz‑
ności hospitalizacji. Najciekawiej wy‑
gląda Domowa Opieka Medyczna. Pa‑
cjent lat 75 dostaje do domu pulsoksy‑
metr i dzwoni do przychodni. Informu‑
jemy go, że ma ściągnąć na smartfona
aplikację, uruchomić ją i będzie moni‑
torowany. Brzmi dobrze? W telefonie
w większości przy‑
padków zapada ci‑
sza i słychać ciche
dziękuję. Zapisuje‑
my telefony do tych
pacjentów, bo prze‑
cież tak naprawdę
nikt ich nie będzie
monitorował. Nie
mają smartfonów,
nie może przyjść
wnuczek, żeby po‑
móc, my też niewie‑
le możemy, bo pa‑
cjent jest w izola‑
cji. A miało być tak
dobrze.
Od nowego roku leki dla seniorów
75+ mogą już wypisywać koledzy spe‑
cjaliści innych dziedzin (nie tylko le‑
karze rodzinni) zarówno przy wypisie
ze szpitala, jak i w poradni specjalistycz‑
nej. Musimy tylko sprawdzać na plat‑
formie P1, czy inny lekarz tych leków
już pacjentowi nie wypisał. Wszyscy,
których pytałam, nic o tym nie wiedzą.
Nie wierzę, żeby brak informacji doty‑
czył tylko moich znajomych. Nieznajo‑
mość przepisów nie chroni przed odpo‑
wiedzialnością, ale mam wrażenie, że
NFZ ma następną działkę do kontroli
i „odzyskania pieniędzy”.
Idę do domu wysłuchać 7‑godzinnego
szkolenia (Bogu dzięki dostępnego
do odtworzenia na stronie), które zo‑
stało zrobione m.in. dla lekarzy POZ
w godz. od 9 do 16. Gratulacje dla pla‑
nujących znajomości realiów pracy le‑
karzy rodzinnych. Może jakieś kursy
wieczorowe po 18?
Wioletta Szafrańska‑Kocuń
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Lekarski kalejdoskop

Pierwsi medycy zaszczepieni

Terapia żywieniem

Małgorzata Piasecka, anestezjolog i zastępca dyrektora ds.
lecznictwa szpitala przy al. Kraśnickiej i Nina Mościcka, sze‑
fowa pielęgniarek w Klinice Chorób Zakaźnych z SPSK1 ja‑
ko pierwsze w Lublinie zostały zaszczepione przeciwko Co‑
vid‑19.
Pod koniec roku sześć szpitali w naszym województwie za‑
częło szczepienie personelu medycznego przeciwko Covid‑19.
To tak zwana „grupa zero”, od której rozpoczęła się realizacja
całego programu.

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie znalazł się
w gronie 27 szpitali w Polsce, które zostały nagrodzone w pierw‑
szej edycji programu Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicz‑
nego – Leczenie przez Żywienie.
Organizatorom chodziło o upowszechnianie w polskich szpi‑
talach dobrych praktyk żywienia klinicznego, ponieważ ich zda‑
niem pacjent ma prawo do oceny stanu odżywienia i otrzyma‑
nia prawidłowego leczenia żywieniowego. Do programu zgło‑
siły się 64 placówki z całej Polski. Rada ekspertów, po prze‑
prowadzeniu certyfikacji nagrodziła 27 – informuje Kacper Za‑
rembski, koordynator programu. Certyfikat jest przyznawany
na dwa lata. Otrzymanie certyfikatu potwierdza przestrzega‑
nie przez placówkę najwyższych standardów w zakresie lecze‑
nia żywieniowego oraz możliwość zapewnienia każdemu pa‑
cjentowi z ryzykiem żywieniowym odpowiedniej opieki ho‑
spitalizacyjnej. Organizatorem programu jest Polskie Towa‑
rzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metaboli‑
zmu (POLSPEN).

Szczepią w 402 punktach
Według danych z 7 stycznia 2021 roku, na terenie wojewódz‑
twa lubelskiego znajdowały się 402 punkty, w których prowa‑
dzone są szczepienia populacyjne dorosłych mieszkańców re‑
gionu. Punktów szczepień nie wyznaczono na terenie gmin wiej‑
skich: Chełm, Stoczek Łukowski, Łuków, Włodawa, Lubartów,
Łaziska i Radecznica. Są to gminy wiejskie, otaczające gminy
miejskie, w których znajdują się punkty szczepień, pozostające
do dyspozycji również mieszkańców wyżej wskazanych gmin
wiejskich. Jak informowało biuro prasowe wojewody lubelskie‑
go, w przypadku gminy Hanna, świadczeniodawca, POZ posia‑
dający miejsce udzielania świadczeń w Hannie, będzie szczepił
mieszkańców tej gminy w Sławatyczach oraz zapewni im trans‑
port. Wykaz punktów jest na bieżąco aktualizowany.
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Mikołaj pamiętał o pacjentach
W niedzielę, 6 grudnia, pod oknami Oddziału Hematologii
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie występo‑
wali przedstawiciele Fundacji Dr Clown. Zabawiali i rozwese‑
lali dzieci ale też przywieźli prezenty. Dla oddziału kolorową
pościel, a dla pacjentów paczki.
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W Białej Podlaskiej – bezpiecznie
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej za‑
jął 5. miejsce w kraju (na 100 w Polsce) i 1. w województwie
lubelskim w rankingu „Bezpieczny Szpital”, który organizuje
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ)
we współpracy z dziennikiem „Rzeczpospolita”.
– Bialski szpital zajął piąte miejsce w Polsce, a jednocześnie
pierwsze w województwie lubelskim. Jest to ogromne wyróż‑
nienie i prestiż, ponieważ ocenie poddawanych jest szereg ka‑
tegorii, między innymi: zarządzanie, opieka medyczna oraz ja‑
kość – informuje Magdalena Us, rzeczniczka WSzS w Białej
Podlaskiej. Głównym celem rankingu jest promowanie działań
zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w szpitalach, a także
jakości oferowanych świadczeń. W kategorii szpitali trzeciego
stopnia w ramach sieci, bialski szpital zajął drugie miejsce.

Bramka, która dezynfekuje
Osoby i wszelkie przedmioty, a nawet leki trafiające na te‑
ren dwóch lubelskich hospicjów, są automatycznie dezynfeko‑
wane. Umożliwiają to bramki higieniczne. Oficjalnie przeka‑
zano je do użytku na początku stycznia. Regionalny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Lublinie z europejskich funduszy kupił
bramkę higieniczną (dezynfekcyjną), która została zamonto‑
wana w Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie. – Każ‑
da osoba, także pacjenci, ale także wszystko, co jest wnoszone
na teren hospicjum, przechodzi przez bramkę. Nawet leki, któ‑
re do nas trafiają. Urządzenie zamontowane przy głównym wej‑
ściu do budynku uruchamia się automatycznie – mówił kierow‑
nik placówki z ul. Bernardyńskiej. Podobne urządzenie trafiło
do Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Jak
informowali organizatorzy akcji prowadzonej w ramach pro‑
gramu „Razem przeciwko COVID‑19”, obie placówki otrzy‑
mały także dodatkowe środki dezynfekcyjne.

Hrubieszowski szpital z nowym
tomografem
Szpital Powiatowy w Hrubieszowie ma od końca grudnia no‑
wą, specjalistyczną pracownię tomografii komputerowej i no‑
wy tomograf. Pierwsi pacjenci korzystają z niego od 18 stycz‑
nia. Nowy tomograf może być zastosowany w diagnostyce całe‑
go ciała: mózgu, klatki piersiowej, jamy brzusznej, serca, ukła‑
du kostno‑szkieletowego czy nawet analizy guzków płuc. Słu‑
żyć będzie również do wirtualnej kolonoskopii, a także do in‑
nych badań angiograficznych. Tomograf jest jednym z najno‑
wocześniejszych w regionie, kosztował blisko 2,1 mln zło‑
tych. Na kwotę złożyła się dotacja celowa z Funduszu Spra‑
wiedliwości (600 000 zł), pieniądze od Starostwa Powiatowe‑
go (1 100 000 zł) i własne fundusze szpitala.

Numer tysiąc – dla Lilianny
W SPOZ w Lubartowie urodziło się tysięczne dziecko w 2020
roku – Lilianna (ważyła 3600 g i mierzyła 54 cm). – To rekord
na naszej porodówce, gdyż do tej pory liczba urodzonych dzieci
nie przekraczała tysiąca. Tysięczny maluch przyszedł na świat
19 grudnia o godz. 11.15 – informuje dyrektor szpitala Sylwia
Domagała. Kierownikiem Oddziału Ginekologiczno‑Położni‑
czego jest dr Radosław Mazurek.
MEDICUS 10/2020
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Lekarz z pasją

Kradnę czas, aby malować

• Szczerze mówiąc widząc Pani prace
byłam pewna, że skończyła Pani liceum
plastyczne?
– Jestem samoukiem. Nawet na żad‑
ne kursy się nie zapisywałam, poza jed‑
nym – to były warsztaty z rysunku ołów‑
kiem. Chyba trochę z ciekawości tam
poszłam, bo zawsze najbardziej lubiłam
malowanie farbami olejnymi i tak jest
do dzisiaj. Chociaż maluję też akrylem,

obrazów namalowanych przez tych mi‑
strzów. Ostatnio zajmuję się też malar‑
stwem nowoczesnym, abstrakcyjnym,
między innymi ze względu na zaintere‑
sowanie klientów. Do moich ulubionych
tematów należą pejzaże, kwiaty i natura.
Często maluję na podstawie zdjęć, któ‑
re robię w czasie wypraw w plener. Naj‑
częściej w pobliżu mojej rodzinnej miej‑
scowości Kamionki koło Kozłówki. Ma‑
kowe pola, łąki, jeziora… Tam też, w do‑
mu moich rodziców, miałam pracownię
(a teraz magazyn). To tu malowałam naj‑
częściej i najwięcej, nawet w czasie stu‑
diów, kiedy przyjeżdżałam na wakacje
i święta. To było jak powiew świeżego
powietrza. Oddech od siedzenia na za‑
jęciach. Relaks i najpiękniejsza forma

czasem ołówkiem i pastelami. Akwarelę
uważam za bardzo trudną, wymagającą
technikę i jakoś mnie do niej nie ciągnie.
Zdecydowanie farby olejne dają mi naj‑
więcej możliwości.

odpoczynku. Oderwanie się od codzien‑
ności, co ma wspaniały wpływ na resztę
życia. Otwierałam na oścież okna, w tle
koncert Vivaldiego… A przede mną płót‑
no…

• Technika to jedno, a tematy prac?
– To w ogromnej większości repro‑
dukcje moich ulubionych malarzy. Są
to reprodukcje Gustava Klimta (jego
„Pocałunek” malowałam wielokrotnie,
m.in. na prezenty ślubne), Vincenta van
Gogha i Claude’a Moneta, a także Józe‑
fa Mehoffera. To zapewne dość klasycz‑
ny zestaw, ale właśnie to malarstwo ko‑
cham najbardziej. Ważne, że te kopie
to przede wszystkim moja interpretacja

• Nie mogę nie zapytać więc – dlaczego medycyna, a nie studia na Akademii
Sztuk Pięknych?
– Och, to proste – kocham malować,
to pasja, ale nigdy nie myślałam o ma‑
larstwie jako sposobie na życie. Skoń‑
czyłam liceum w klasie biologiczno‑che‑
micznej z myślą o studiach medycznych
i tylko przez moment pojawiła się myśl
o studiach na architekturze. Wybrałam
medycynę, na co zapewne miała wpływ

z Sandrą Sałek,
rezydentką VI roku z ginekologii i położnictwa
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II
w Zamościu, pasjonatką malarstwa,
rozmawia Anna Augustowska
• Talent malarski zawdzięcza się genom?
– W moim przypadku nie można chy‑
ba mówić o genach, bo nikt z moich bli‑
skich: ani dziadkowie, ani rodzice, nie
byli osobami, które zajmowały się pra‑
cami plastycznymi. Nie odziedziczy‑
łam więc mojej pasji – po prostu była
we mnie, w mojej wrażliwości, w sposo‑
bie widzenia świata. Mama chyba to czu‑
ła, bo od najmłodszych lat obie z siostrą
(obecnie dentystką, też malującą) były‑
śmy wręcz zasypywane malowankami,
kredkami, farbami. To była zdecydowa‑
nie nasza najczęstsza zabawa, której od‑
dawałyśmy się już wtedy z prawdziwą
pasją. Uważam też, że sam talent nie wy‑
starczy. Tylko 10 proc. sukcesu to talent,
a 90 proc. to ciężka praca – podejmowa‑
nie kolejnych wyzwań, pomimo przeciw‑
ności losu i braku czasu, co jest podsta‑
wowym problemem przy takim zawo‑
dzie, jaki wybrałam. Ten „ukradziony”
czas muszę wykorzystać jak najinten‑
sywniej, bo ciężko jest pogodzić dyżury,
pracę w szpitalu oraz życie rodzinne z ta‑
ką wymagającą pasją. Jednocześnie jest
to najlepsza forma odreagowania stresu
i trudów dnia codziennego.
• Bardzo szybko zaczęła Pani malować farbami olejnymi. Skąd ten wybór?
– To „sprawka” naszej sąsiadki, która
widząc jak bardzo lubię rysować, podsu‑
nęła mi ten pomysł. Pamiętam, że miałam
15 lat i zamiast kupić sobie spodnie i bu‑
ty, wydałam wszystko na mój pierwszy
zestaw do malowania farbami olejnymi.
Tata pomógł mi zagruntować płótno, zro‑
bił ramy… Dokupiłam też sobie książki
z cyklu: „Jak malować…”, a także albu‑
my z reprodukcjami ulubionych malarzy.
I tak to się zaczęło i trwa… od 17 lat.
Farby olejne mają tę niepodważalną
zaletę, że można poprzez nie stworzyć
wrażenie warstwowości, dzięki nakła‑
danym kolejnym warstwom obraz zdaje
się być trójwymiarowy, farby nakłada‑
ne szpachlą wręcz kipią kolorem i tchną
w obraz życie. Kiedy maluję, na chwilę
zapominam o wszystkim i przenoszę się
myślami w ten baśniowy świat.
16

MEDICUS 1-2/2021

www.medicus.lublin.pl

mama, która jest pielęgniarką i ja czę‑
sto towarzyszyłam jej w pracy. Tata też
ma w tym swój udział, bo uczył w szko‑
le nie tylko matematyki, ale też pierwszej
pomocy przedmedycznej. Pamiętam ta‑
kie zdarzenie, kiedy do przychodni, gdzie
pracowała mama, trafił pacjent z odrąba‑
nym niemal całkowicie palcem – nie ze‑
mdlałam na ten widok, wręcz przeciwnie
z ciekawością śledziłam, jak był opatry‑
wany, zrozumiałam też, że chcę pomagać
ludziom. Już na studiach wybrałam gine‑
kologię. Kocham mój zawód. Lubię ko‑
biety i cieszę się, kiedy obdarzają mnie
zaufaniem, przychodzą systematycznie,
bo to dowód, że dobrze się nimi opieku‑
ję. Poza tym ginekologia daje szeroki wa‑
chlarz możliwości wyboru dalszej ścież‑
ki rozwoju: praca w szpitalu, zabiegi ope‑
racyjne, blok porodowy, praca w porad‑
ni ginekologicznej, prowadzenie ciąży.
Do kobiety jako pacjentki staram się za‑
wsze podchodzić indywidualnie, ponie‑
waż liczy się nie tylko ciało, ale i dusza,
i to co ma do powiedzenia. Bardzo intere‑
suję się endokrynologią ginekologiczną,
także ginekologią dziecięcą Niewyklu‑
czone, że w przyszłości rozwinę te zain‑
teresowania. Teraz kończę już rezydentu‑
rę, przede mną egzamin specjalizacyjny,
który trochę musiałam przesunąć, bo wła‑
śnie po raz drugi zostałam mamą.
• Pani prace można oglądać w Internecie, ale chyba żal, że pandemia odebrała nam szansę na bezpośredni kontakt?
– Na pewno tak. Inaczej odbiera się
prace stojąc przed nimi, a inaczej zerka‑
jąc w komputer, ale… pandemia minie
i mam nadzieję wrócimy do tradycyjnych
form kontaktu. Do tej pory miałam kilka
wystaw m.in. w bibliotece w Kamionce
oraz w Młodzieżowym Domu Kultury
w Lublinie. Jedną z najważniejszych by‑
ła wystawa w Chatce Żaka – byłam na V
roku studiów. Na ten wernisaż przyszli
moi bliscy i koledzy z roku, a także mój
przyszły mąż. To tego dnia staliśmy się
parą. Pierwszy raz się pocałowaliśmy…
Teraz od kilku lat mieszkamy i pracuje‑
my w Zamościu i to tu miałam też moją
ostatnią wystawę w Morandówce – „Za‑
bawy sztuką”.
• Pani starsza córeczka z zapałem rysuje, może więc jest coś z tym genami?
– Zobaczymy! Nie wiem, czy zosta‑
nie medyczką po mamie albo farmaceut‑
ką po tacie – niewykluczone, że wybierze
malarstwo. Kto wie? Najważniejsze, aby
praca dawała jej radość i satysfakcję.

Poradnie dla tych, co pokonali Covid‑19
W bialskim szpitalu działa nowa po‑
radnia. Została stworzona z inicjatywy
lekarzy, z myślą o osobach, które prze‑
szły Covid‑19, ale mają dalsze problemy
ze zdrowiem. – To pilotaż. Poradnia dla
ozdrowieńców powstała, bo zauważyli‑
śmy, jak wielu pacjentów, nawet tych,
którzy łagodnie przeszli zakażenie, wy‑
maga pomocy – tłumaczą pulmonolodzy
i alergolodzy, którzy ją stworzyli.
Na Lubelszczyźnie to pierwsza tego
typu inicjatywa. – To był oddolny po‑
mysł lekarzy naszego szpitala. Porad‑
nia powstała na bazie Oddziału Ftyzjopulmonologii i Onkologii Pulmonologicznej naszej placówki. Z tego,
co się orientujemy, nie ma takiej w ca‑
łym województwie – mówi Magdalena Us, rzecznik prasowy Wojewódzkie‑
go Szpitala Specjalistycznego w Białej
Podlaskiej.
Poradnia działa od stycznia, w dwóch
gabinetach w budynku Centrum Lecze‑
nia Chorób Zakaźnych i Ftyzjopulmo‑
nologicznych WSS w Białej Podlaskiej.
Skorzystali z niej już pierwsi pacjenci,
jednak chętnych jest tak wielu, że cho‑
rzy są zapisywani już na marzec. Skierowanie do tej poradni mogą wystawić
lekarze podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarze z oddziałów leczący
pacjentów zakażonych koronawirusem. Pomysłodawcy powstania porad‑
ni są zdania, że warto pomyśleć o takiej
ścieżce postępowania przy wypisie cho‑
rych po zakończonej hospitalizacji.
– Wyleczenie z zakażenia koronawi‑
rusem nie oznacza, że pacjenci nie mają
problemów z sercem, układem oddecho‑
wym, astmą, POChP. Po przechorowa‑
niu mogą się ujawnić zmiany w płucach,
zaburzenia kardiologiczne, przeczulice

Poradnia dla ozdrowieńców
w Białej Podlaskiej czynna jest
od poniedziałku do piątku,
między godz. 10.30 a 12.
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skóry. Z takimi problemami zaczęli się
zgłaszać pacjenci, i to nie tylko ci, któ‑
rzy bardzo ciężko przeszli zakażenie.
Trafiały do nas osoby, które w ogóle nie
były hospitalizowane w czasie choroby,
bo ich stan tego nie wymagał. Uznali‑
śmy, że potrzebna jest oddzielna porad‑
nia właśnie dla nich – mówi Urszula
Świetlik‑Malesa, ordynator Oddziału
Ftyzjopulmonologii i Onkologii Pulmo‑
nologicznej bialskiego szpitala. Od mar‑
ca oddział pełni rolę Oddziału Covido‑
wego, zapewniając specjalistyczną opie‑
kę chorym na Covid‑19. Jak zauważa‑
ją lekarze, cukrzyca i otyłość mają bar‑
dzo duży wpływ na przebieg zakażenia
koronawirusem, stąd oprócz diagnosty‑
ki i leczenia pacjenci w nowej poradni
mogą liczyć na porady żywieniowe i do‑
tyczące zmiany trybu życia.
Poradnie dla ozdrowieńców są nie‑
zwykle potrzebne. W Polsce jest ich
dopiero kilka. Oprócz tej w Białej Pod‑
laskiej, otworzyły się też przy Klinice
Kardiologii Uniwersytetu Medycznego
Szpitala im. Biegańskiego w Łodzi oraz
w Centrum Medycznym Boruta w Zgierzu. Jest to inicjatywa Michała Chudzika, kardiologa z Łodzi. Poradnie zapew‑
niają głównie opiekę kardiologiczną, ale
współpracują także m.in. z nefrologiem,
pulmonologiem, specjalistą od naczyń
krwionośnych. Ozdrowieńcy mogą też
liczyć na pomoc psychologa.
Na Dolnym Śląsku w grudniu otwarto
kolejną po Wrocławiu poradnię, w któ‑
rej ozdrowieńcy mogą uzyskać profe‑
sjonalną pomoc. Mieści się ona w Legnicy i działa na bazie poradni gruźlicy
i chorób płuc, przy współudziale różne‑
go rodzaju specjalistów – informuje An‑
na Płotnicka‑Mieloch, dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjali‑
stycznego w Legnicy, którą cytuje
portal e‑legnickie.pl. Zapotrzebo‑
wanie na placówki tego typu jest
ogromne. Do poradni we Wrocławiu w dniu jej otwarcia zgłosiło
się aż sto osób. – Wśród części pa‑
cjentów rozwinęły się powikłania,
w głównej mierze pulmonologicz‑
ne, gastrologiczne, nefrologiczne,
kardiologiczne, neurologiczne,
a nawet psychiatryczne. W zależ‑
ności od ciężkości stanu pacjen‑
ta decydujemy o tym, czy wyma‑
ga on opieki w warunkach stacjo‑
narnych, czy ambulatoryjnych – wyja‑
śnia Tomasz Uher, zastępca dyrektora
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycz‑
nego w Legnicy.
jkg, aa
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Lekarzu, co Ty na to

Ortopedya moralna
Po ponad stu latach od publi‑
kacji, przypominamy najłatwiej‑
sze i najprostsze sposoby pozby‑
cia się manii samobójczej i nabra‑
nia pogody ducha przez gimnasty‑
kę woli. Autor nie był lekarzem,
ale w swej książce posiłkuje się
zaleceniami uznanych wówczas
autorytetów, także medycznych.
No i jest związany z naszym re‑
gionem
– Tylko zabiegi lecznicze,
zmierzające do ustalenia w rów‑
nowadze wzajemnej zależno‑
ści ciała i duszy, mogą wywo‑
łać pożądaną zmianę – uwa‑
ża Mieczysław Rościszewski
w swojej książce „Jak posiąść
energię” o dość barokowym pod‑
tytule: „Wypróbowana kuracya
zaniku woli, roztargnienia, przy‑
gnębienia, melancholii, utraty na‑
dziei, trwogi wewnętrznej, słabej
pamięci, bezsenności, zaburzeń
żołądkowych, ogólnego zdener‑
wowania i t.p. Najłatwiejsze i naj‑
prostsze sposoby pozbycia się ma‑
nii samobójczej i nabrania pogo‑
dy ducha przez gimnastykę woli.
Ortopedya moralna”.
Publikacja ukazała się we
Lwowie w 1906 roku nakładem Księgarni
Narodowej. Rościszewski, powołując się
w niej na wielu autorów – od Roberta
Kocha po Immanuela Kanta – daje
szansę na pozbycie się wszelkich nało‑
gów i zgubnych namiętności. Wszystko
zależy od własnej woli. Bez względu czy
chodzi o jąkanie, alkoholizm, obgryzanie
paznokci czy onanizm.

Złe myśli weź głodem
Na początek kuracja, która z powo‑
du szybkich rezultatów – efekty są po
2‑3 dniach – świetnie, zdaniem auto‑
ra, potwierdza wartość gimnastyki wo‑
li. Zauważa, że jest stosowana od tysię‑
cy lat, ale jednocześnie zupełnie nie jest
znana, bo zakony religijne utrzymywały
ją w tajemnicy.
Przez 2‑3 dni należy się powstrzymać
od „wszelkiej strawy ścisłej i od płynów
pożywnych, i pić jedynie wodę zimną.
Post ten powtarzać trzeba aż do otrzyma‑
nia pożądanego rezultatu dwa do trzech
razy kolejno, po dwudniowej przerwie
każdorazowo”.
Jak głodówka osłabia organizm wie‑
dzą niemal wszyscy. To się nie zmieniło
od 1906 roku. Rościszewski wymienia
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symptomy – od złego samopoczucia,
przez uczucie zimna, bladość, sensa‑
cje żołądkowe itp. Ale zauważa
także, że tej samej niszczącej si‑
ły postu doznają… namiętności
i nastroje ludzkie. – Ani niepo‑
hamowana pycha, ani namięt‑
ne pragnienie zemsty człowieka
obrażonego, ani nieposkromio‑
ne żądze chciwca nie są w sta‑
nie ostać się w walce z ascezą
i z jej przepotężną bronią – po‑
stem! Nawet wszechwładna mi‑
łość nigdy jeszcze nie pokona‑
ła próby wielodniowego gło‑
du! Głód osłabia energię bólu
i rozsiewa żałobę – pisze chwa‑
ląc metodę.

Pocieranie cudzą ręką
W rozdziale poświęconym le‑
czeniu bezsenności autor, który
faktycznie nazywał się Bolesław
Londyński, zaleca takie ćwi‑
czenie.
O 10. do łóżka! Ułożyć się
trzeba z lekkim pochyleniem na
prawym boku. I liczyć: raz‑dwa,
raz‑dwa, raz‑dwa. Tak, żeby
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„raz” było wymawiane przy wy‑
puszczaniu oddechu, a „dwa” przy
wciąganiu powietrza. Na dodatek
wymawiając obie liczby w my‑
śli, trzeba je sobie wyobrażać pla‑
stycznie.
Jeżeli sen mimo to nie nadejdzie,
czytelnikom zalecano wygłaszanie
w myślach umianych na pamięć ja‑
kichkolwiek obojętnych wierszy,
lub też, jeżeli i to nie pomoże, to
każdą nasuwającą się myśl zastę‑
powanie inną, nową myślą.
– O szóstej trzeba się kazać obu‑
dzić! – zaleca Rościszewski pewny,
że rady są skuteczne.
I cytuje zapewne ówczesny auto‑
rytet, doktora Rose, który zauważył,
że sen robotnika, zajętego pracą fi‑
zyczną na powietrzu, bywa tward‑
szy, niż sen literata lub w ogóle
człowieka, pracującego umysłowo.
Zaleca więc zupełne powstrzyma‑
nie się od pracy umysłowej, dłuższy
pobyt na powietrzu i ruch. Oprócz
przechadzek, jazdy konnej, wycie‑
czek w góry, wiosłowania – gim‑
nastykę.
Autor popularnego poradnika su‑
geruje też osobom mającym kłopo‑
ty z zasypianiem, przed pójściem do
łóżka: nacieranie głowy eterem, wodą ko‑
lońską. Letnią kąpiel nóg i całego ciała.

www.medicus.lublin.pl

Samotnika z Podlasia
Obmywanie głowy świeżą, zimną wodą
i dość długie pocieranie nóg szczotką fla‑
nelową bądź… cudzą ręką.

Porady tłumacza‑inżyniera
Niedawno, bo 5 stycznia minęła
166 rocznica urodzin Bolesława Lon
dyńskiego, który sam był niezłym fa‑
chowcem od usypiania, bo napisał mnó‑
stwo bajek i baśni dla dzieci i przetłuma‑
czył bajki braci Grimm. Jego rodzinnym
miastem był Radzyń Podlaski. Choć
studiował w Petersburskim Instytucie
Technologicznym i Instytucie Gos
podarstwa Wiejskiego i Leśnictwa
w Puławach, to jako 19‑latek zade‑
biutował jako tłumacz. Pierwszy prze‑
tłumaczył „Zbrodnię i karę”, później
„Cyrano de Bergeraca”. W 1901 roku
przyjął jeden ze swoich pseudonimów
i jako Mieczysław Rościszewski (pa‑
nieńskie nazwisko matki) zaczął pisać
popularne poradniki. Jednym z nich
jest właśnie ten, który przypominamy.
Nie ma w nim kwestii tabu.

spokoju! W porze obiadowej należy prze‑
leżeć co najmniej dwie godziny na ka‑
napie, i to, o ile można, godzinę przed
obiadem i godzinę po obiedzie. W cza‑
sie jakiegokolwiek zajęcia, co pół godzi‑
ny trzeba wyciągnąć się całym ciałem na
kanapie i leżeć 5‑10 minut. W nocy spać
9 godzin z rzędu!
Ale z jadłospisu wylatuje drugie śnia‑
danie, podwieczorek i spirytualia, nato‑
miast chory powinien spożywać dziennie
3‑4 łyżki Sanatogenu. Środka do „regu‑
lowania zużytej i wycieńczonej substan‑
cyi nerwów”.

Kiszki i cygaro
Jest i rozdział o regulowaniu pra‑
cy żołądka. A nawet o „udzielaniu lek‑
kich napomnień organom trawienia”.
Autor straszył, że ci, którzy wstydli‑
wą potrzebę załatwiają nieregularnie
i wtedy jedynie, gdy ich przypili, prę‑
dzej czy później będą chorować na ob‑
strukcję kiszek. – Należy się wypróż‑
niać codziennie o jednej i tej samej po‑
rze, czy się ma ochotę, czy nie – po‑
uczał. – Natomiast uryny powstrzy‑
mywać nigdy nie trzeba!
„Włóż wieczorem sześć do ośmiu
suszonych śliwek do filiżanki z wo‑
dą, rano na czczo wypij wodę i spo‑
żyj śliwki. (…) Wypal z rana jedno cyga‑
ro przy kawie lub herbacie”. Tak, to też
jest jedno z ćwiczeń mających gwaranto‑
wać regularne wypróżnianie.
Ale jest zastrzeżenie, że gdyby to
wszystko nie pomogło i pacjent będzie się
uskarżał na chroniczne obstrukcje żołąd‑
ka, nie ma rady, trzeba skorzystać z wie‑
dzy hipnotyzera.

Tonik mózgowy
Absolutnie cudownie brzmią zalece‑
nia dla osób, które pragną zwalczyć osła‑
bienie nerwów.
Wolny czas od zajęć i pracy zawodo‑
wej należy spędzać w bezwzględnym

oraz jako Kalina, Bruno Las, Guci czy
Samotnik z Podlasia idą w dziesiątki.
Prawie dziesięć lat, w czasie gdy miesz‑
kał w Lipsku, pisał dla mniej wyrobio‑
nego czytelnika popularne kompilacje na
dowolne tematy.

Inne straszne rzeczy
Oczy zapadłe, trupioblady kolor twa‑
rzy, zimne wilgotne dłonie. To cechy, po
których bardzo łatwo rozpoznać onanistę.
A ci wykazują „rażące sprośności charak‑
teru, jak chłód, zobojętnienie na wszyst‑
ko, co nie jest występkiem, prowa‑
dzą najchętniej życie samotne, stro‑
nią od ludzi, są drażliwi, skłonni do
gniewu, i cierpią na zanik pamięci.
Mają wstręt do pracy ciężkiej, źle
się uczą i lubią się długo wylegiwać
w łóżku”. Oto zalecane w poradniku
ćwiczenia dla onanistów.
Należy unikać samotności i po‑
zbyć się manii urojeń i rozmarze‑
nia. Należy usunąć od siebie wszel‑
kie środki pobudzające, jak zmysło‑
wą lekturę (pornografię), złe towa‑
rzystwo, pikantne sztuki teatralne!
Trzeba sobie ułożyć tryb życia na ca‑
ły dzień i mieć zawsze jakieś zajęcie.
Jeździć na rowerze, robić wycieczki
piesze i jak najczęściej wiosłować.
Alkoholu bardzo mało! Dziennie naj‑
wyżej pół butelki czerwonego wina,
na dwie godziny przed pójściem do
łóżka nie należy pić ani kropli piwa.
Przed snem zimne obmywanie całe‑
go ciała lub zimne okłady członka.
Żadnych marzeń w łóżku!
Gdyby to wszystko zawiodło. Jest
jeszcze nadzieja w hipnozie.

40. ćwiczenie na koniec
Sanatogen zwany „tonikiem mózgo‑
wym” produkowała Bauer Chemical
Company w Niemczech od 1898 roku,
był znany na całym świecie. W Stanach
Zjednoczonych reklamowany jako „śro‑
dek rewitalizujący nerwy”. Współczesny
Internet informuje, że jego skład to: czy‑
ste białko mleka – 95 proc., a reszta gli‑
cerofosforan sodu. Ten z kolei znajdzie‑
my dziś w specyfikach dla sportowców
i osób rzeźbiących ciało na siłowniach.
Wpływa na gospodarkę wodno‑elektro‑
lityczną, wspiera pracę mięśni, wytrzy‑
małość i kondycję.
Możliwe, że sam Londyński stoso‑
wał tonik mózgowy, bo publikacje, któ‑
re drukował sygnując inicjałami B. L.
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Ostatnim zaleceniem z ponadstustro‑
nicowej książki jest rada, by prowadzić
dziennik, w którym należy zrobić prze‑
gląd dotychczasowego życia, nałogów,
błędów, namiętności, planów i nadziei.
Ustalić postanowienie, cele i życzenia od‑
nośnie do dalszego trybu życia. Zrobić bi‑
lans. Precz z rozpaczą, trzeba się leczyć.
Rzeczą jest nie do wiary, ile zdziałać mo‑
że potęga silnej woli – zapewniał 51‑letni
wówczas autor.
Jego bardzo pracowite życie zakończy‑
ło się niestety smutno. Miał 73 lata, gdy
zmarł w poznańskim przytułku, dwa lata
wcześniej fatalnie złamał nogę i już nie
wrócił do zdrowia i sprawności.
Janka Kowalska
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Harcerze
z harcmistrzem Stanisławem Dąbrowskim,
przewodniczącym Zespołu Historycznego Lubelskiej Chorągwi ZHP
i przewodniczącym Lubelskiego Oddziału
Stowarzyszenia Szarych Szeregów,
rozmawia Anna Augustowska
• W tym roku mija 100 lat od powołania Lubelskiej Chorągwi, nie sposób przy
tej okazji nie wspomnieć lekarzy, którzy
służyli w Związku Harcerstwa Polskiego na terenie Lubelszczyzny.
– Na podstawie słowników biograficz‑
nych Lubelskiej Chorągwi (LCh) ZHP
mogę wymienić ponad 50 nazwisk leka‑
rzy, którzy w młodzieńczym wieku byli
niezwykle aktywnymi członkami związ‑
ku, a wielu z nich harcerskim ideałom
i wartościom było wiernych do końca
swych dni. W wychowaniu harcerskim
chodzi bowiem o to, by do końca życia
przejść przez nie zachowując harcerski
styl życia. Muszę też wspomnieć o po‑
nad stu pielęgniarkach, sanitariuszkach,
ratownikach medycznych i felczerach,
którzy w okresie wojen z narażeniem
życia nieśli pomoc rannym, więzionym,
walczyli z bronią w ręku jako harcerze.
Liczby te należałoby pomnożyć dwu‑,
trzykrotnie, bowiem do słowników tra‑
fiają zazwyczaj osoby wyjątkowe.
• Czy wśród twórców założycieli lubelskiego skautingu byli lekarze?
– Oczywiście! Należała do nich
m.in. Mirosława Kuncewicz‑Mazurko‑
wa, która była jedną z założycielek żeń‑
skiego skautingu w Lublinie i komendant‑
ką okręgu ZHP w Lublinie i prof. Wacław
Jasiński ze Szpitala Dziecięcego w Lubli‑
nie, komendant Lubelskiej Komendy Ju‑
nackiej w latach 1916–18. Nie lekarzem
co prawda, a biochemikiem Wydziałów
Lekarskich Uniwersytetu Lwowskiego
i Warszawskiego, była też harcmistrzyni
prof. Janina Blauth‑Opieńska, późniejsza
współorganizatorka i prodziekan Wydzia‑
łu Lekarskiego UMCS i prodziekan AM
w Lublinie (1956–65).
• Czy w walkach o niepodległość Polski, I wojnie światowej i wojnie polsko‑bolszewickiej brali udział lubelscy
harcerze lekarze?
– Tak, np. wśród obrońców Lwowa
w listopadzie 1918 r. była wspomniana
wyżej J. Blauth; w I wojnie światowej

i wojnie polsko‑bolszewickiej walczył
z bronią w ręku Janusz Peter – później‑
szy dyrektor szpitala w Tomaszowie Lu‑
belskim, również Witold Mieszkowski
‑Odrowąż, członek „Błękitnej Jedynki”
przy gimnazjum im. S. Staszica w Lubli‑
nie (1913–1917).
• Zapewne równie godnym poświęceniem wykazali się harcerscy lekarze podczas II wojny światowej?
– Byli do tego doskonale przygotowa‑
ni, bowiem już jesienią 1938 r. naczelnic‑
two związku powołało wojenne Pogoto‑
wie Harcerek, a w maju 1939 r. – Pogo‑
towie Harcerzy. Brali udział w działa‑
niach obronnych we wrześniu 1939 r.,
prowadzili mały sabotaż i wywiad w ra‑
mach Szarych Szeregów, walczyli z bro‑
nią w ręku w oddziałach Związku Walki
Zbrojnej (ZWZ) AK. Harcerki wspoma‑
gały chłopców służąc w Wojskowej Służ‑
bie Kobiet (WSK) AK itd.
Niezwykłym poświęceniem wyka‑
zały się szczególnie lubelskie harcerki,
m.in. Janina Gajdowska‑Szachnowska
z Łotockich, pełniąc służbę łączności
w Komendzie Miasta i Garnizonu Lublin
a następnie służbę sanitarną w szpitalu ss.
szarytek. Gajdowska brała udział w zor‑
ganizowaniu polowego szpitala wojsko‑
wego (lazaretu) w Lublinie, organizowała
pierwsze świetlice i ochronki dla dzieci;
była kurierką ZWZ AK Okręgu Lublin.
W 1943 r. uratowała kilkadziesiąt sierot
z pacyfikacji Zamojszczyzny; po woj‑
nie kierowała przychodniami w Piasto‑
wie i Pruszkowie. Kazimiera Litwiniuk,
drużynowa w Szkole Handlowej Włady‑
sława Kunickiego w Lublinie, we wrze‑
śniu 1939 r. pracowała w szpitalu wo‑
jennym nr 202 i ss. szarytek, była sze‑
fową Służby Sanitarnej WSK AK Okrę‑
gu Lubelskiego; Wanda Stefaniak pełni‑
ła wiele funkcji, m.in. była samarytanką
w lubelskich szpitalach głównie ss. sza‑
rytek; łączniczką tajnej LCh Harcerek
„Skała” w Lublinie. Po wojnie pracowa‑
ła m.in. w placówkach służby zdrowia we
Włodawie, w Puławach i w Janowie Lub.

Stanisław Jan Dąbrowski, autor m.in. publikacji: Słownik biograficzny lubelskiego harcer‑
stwa 1911–2001; Harcerze Lubelszczyzny w wojnie polsko‑bolszewickiej 1919–1920; Harcer‑
ski Lublin 1911–1939; Harcerki z tamtych lat…; Harcerze Lubelszczyzny w II wojnie świato‑
wej oraz kilkunastu referatów popularnonaukowych i setek artykułów prasowych w cza‑
sopismach.
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(na stanowisku ordynatora oddziału chi‑
rurgii i dyrektora szpitala); Zofia Kozłow‑
ska z Wojciechowskich w ramach Szarych
Szeregów współorganizowała opiekę dla
dzieci i personelu lubelskich ochronek
(1940–1944), prowadziła szkolenia sa‑
nitarno‑pielęgniarskie harcerek w lubel‑
skich szpitalach. Chciałbym jeszcze wy‑
mienić: Krystynę Płatakis‑Rysak c. Kazi‑
miery Litwiniuk; Lidię Schnejder z Per‑
lińskich i Józefę Wąsowską.
Kombatantami II wojny światowej zo‑
stało również bardzo wielu harcerzy leka‑
rzy, bądź przyszłych lekarzy: to Tadeusz
Błachuta od 1940 r. komendant Dywer‑
syjnej Grupy Harcerskiej Szarych Szere‑
gów w Biłgoraju, lekarz oddziału party‑
zanckiego „Groma” i „Topoli”; prof. Ja‑
nusz Czarnecki, członek Szarych Szere‑
gów w Hrubieszowie, późniejszy kierow‑
nik Katedry i Kliniki Gastroenterologii
AM w Lublinie; Walenty Hartwig, endo‑
krynolog, we wrześniu 1939 r. ordynator
szpitali wojennych w Lublinie i w Łucku;
Józef Jakubowski, po wojnie – z‑ca dyrek‑
tora ds. naukowych w Instytucie Medycy‑
ny Pracy i Higieny Wsi w Lublinie; Ste‑
fan Karwatowski, oficer II Korpusu PSZ
gen. Wł. Andersa we Włoszech; pediatra
Ryszard Marczak; Leopold Pochwatko,
po wojnie lekarz w Wojskowym Szpi‑
talu Okręgowym w Lublinie; psychia‑
tra Remigiusz Sławiński, po wojnie był
m.in. dyrektorem Szpitala Psychiatrycz‑
nego w Abramowicach. Napisał też hi‑
storię szpitala wraz z opisem tamtejsze‑
go parku i innych placówek tego typu na
Lubelszczyźnie.
Kilkunastu lubelskich harcerzy lekarzy
uczestniczyło też w Powstaniu Warszaw‑
skim m.in. : J. Opieńska‑Blauth, członkini
Kręgu Instruktorów i Seniorów „Szaniec”
w Lublinie; płk Marek Werner ps. „Ryś”,
nauczyciel akademicki – żołnierz bata‑
lionu „Sokół” i oczywiście W. Hartwig.

i medycyna
Po akcji „Pod Arsenałem” osobiście le‑
czył m.in. Janka Bytnara „Rudego”. Po
wojnie został m.in. dyrektorem Instytutu
Doskonalenia Kadr Lekarskich w War‑
szawie.
• Działalność w Szarych Szeregach,
w oddziałach partyzanckich groziła
śmiercią, więzieniem gestapo bądź obozem koncentracyjnym. Po tzw. wyzwoleniu w rękach NKWD i UB stali się „wrogami ludu”…
– Niestety, bardzo wielu harcerzy i ich
rodzin spotkał ten tragiczny los: na Zamku
Lubelskim siedział aresztowany przez UB
J. Czarnecki i Jerzy Rachwald. Do stalagu
w Milbergu trafiła J. Gajdowska‑Szach‑
nowska; represjonowany przez UB był
W. Hartwig; katownię gestapo w Toma‑
szowie, później więzienie NKWD przeżył
W. Jabłoński; aresztowaną przez NKWD
i zesłaną na Sybir była K. Litwiniuk – po
wojnie organizatorka lecznictwa otwar‑
tego i profilaktyki w Lublinie; obóz kon‑
centracyjny w Buchenwaldzie przebył
Wiesław Lubczyński, członek założy‑
ciel Lubelskiego Środowiska Harcerzy;
w 1944 aresztowany przez UB i skazany
na 6 lat więzienia został Zbigniew Matras

– po wojnie wieloletni pracownik pogo‑
towia PKP i szpitala w Abramowicach;
do niemieckich stalagów i oflagów, obo‑
zu koncentracyjnego w Buchenwaldzie
trafił też W. Mieszkowski‑Odrowąż – po
wojnie lekarz PKP w Bełżcu i Zwierzyń‑
cu. Aresztowana przez NKWD i więziona
była też K. Płatakis‑Rysak; wielokrotnie
aresztowana i przesłuchiwana w siedzibie
gestapo „Pod Zegarem” była Z. Wojcie‑
chowska. Podobny los spotkał W. Stefa‑
niak, M. Wernera i innych.
• Czy wśród „żołnierzy wyklętych” też
byli harcerze lekarze?
– Było ich wielu, ale ich zasługi;
w walce z komunizmem czy pragnie‑
nie zemsty za zbrodnie UPA nie mo‑
gą usprawiedliwiać wszystkich „czy‑
nów bojowych”. W przedsionku kościo‑
ła pw. św. Eliasza Proroka, znajdującego
się na terenie szpitala im. Bożego Jana
przy ul. Biernackiego w Lublinie – znaj‑
dują się dwie tablice epitafijne; jedna
poświęcona pamięci Henryka Dąbskie‑
go (który uratował mi życie w 1962 r.),
a druga hm. Mieczysławowi Pazderskie‑
mu „Szaremu”, d‑cy zgrupowania NSZ,
które w czerwcu 1945 r. dokonało mordu

10 grudnia 2020 r. Stowarzyszenia Szarych
Szeregów obchodziło jubileusz 30‑lecia
powstania, a 23 maja 2021 r. Związek
Harcerstwa Polskiego będzie świętować
100. rocznicę powołania Lubelskiej Cho‑
rągwi w Lublinie. W historii obu organi‑
zacji niebagatelną rolę odgrywali harce‑
rze medycy.

na 196 mieszkańcach wsi Wierzchowi‑
ny w pow. krasnostawskim (ofiarami by‑
li głównie starcy, kobiety i dzieci). Dla
jednych „bohater”, dla innych zbrod‑
niarz wojenny.
• Ilu harcerzy lekarzy pamięta Druh
z okresu powojennego?
– W powojennej historii ZHP mamy
bogatą listę harcerzy lekarzy. Wymienię
tylko parę nazwisk: Walerian Berbeć,
Janusz Błędowski, Rafał Bojar, Henryk
Czechowski, Edward Gonciarz, Walde‑
mar Kisielewski, prof. Marian Klamut,
Czesław Kulesza i Jerzy Wojciech Za‑
moyski.
Pragnę zaznaczyć, że stopnie instruk‑
torskie podharcmistrzów i harcmistrzów
zdobywa dziś wielu studentów Uniwer‑
sytetu Medycznego z Lublina, Warszawy,
także WAM z Łodzi. Wśród zdobywają‑
cych stopnie spotykamy wielu ratowni‑
ków medycznych. Bardzo się z tego fak‑
tu cieszymy.

Sałatka po lekarsku

Nowy rok, czyli bigos po polsku!
Witajcie w nowym roku. Ten stary chyba lepiej, że za na‑
mi. Nowy daje nam znacznie lepszą perspektywę i szanse
na normalność. O ile nasze społeczeństwo w większości znor‑
malnieje (sic!). No dobra, my tu gadu‑gadu, a kuchnia czeka.
Po świętach i sylwestrze przychodzi karnawał i znów inny niż
te dotychczasowe. Bez balów i wielkich potańcówek. Spotkań
w restauracjach i klubach. Mamy więcej czasu, więc propo‑
nuję danie wymagające odrobiny cierpliwości. Ale za to efekt
murowany. A co to za danie… bigos oczywiście. Bigos pol‑
ski, tak się na niego mówiło w moim domu. Pochodzenie sa‑
mego słowa bigos jest niejasne. Według Wikipedii używano
pierwotnie tego słowa do określania sposobu siekania „zsie‑
kać coś na bigos”, później według „Słownika języka polskie‑
go” nazywano tak potrawę z siekanego mięsa. A w XVII w.
słowo „bigos” zaczyna oznaczać także posiłek przyrządzony
z resztek pozostałych z poprzednich potraw. Choć w znaczeniu
przenośnym mówiono również: „bigosować” w bójce, czyli:
siekać na drobne kawałki szablą (brrr). Bigos stawał się rów‑
nież, jako słowo, natchnieniem dla poetów. O bigosie pamię‑
tał na przykład Wincenty Pol w „Przypowieści Pana Wełdy‑
sza” pisząc takie rymy:
Burka – to okrycie!
Lisy – to poszycie!
Dukat – to mi kwitek!
Miodek – to napitek!
Bigos – to potrawa!
Kulig – to zabawa!
No, ale nie o „poezyi” dzisiaj mowa. Bigos w XVII‑XVIII w.,
według ówczesnych specyfikacji kuchennych, to potrawa z sie‑
kanego mięsa, ryb lub nawet raków z dodatkiem cytryn, limo‑
nek i octu winnego. Pychota – i każdy chciał go spróbować.
W XVIII wieku zaczęto więc zastępować drogie składniki ka‑
pustą kiszoną, co było formą naśladowania elitarnej kuchni,
stąd pojawia się nazwa „bigos z kapustą”, jak pisze o kuch‑
ni saskiej J. Kitowicz. W XIX wieku, jak podkreśla Jarosław
Dumanowski, proporcje mięsa do kapusty zmieniły się i w ten
sposób powstał… współczesny bigos. Jest wiele sposobów
przygotowywania bigosu i jego odmian. Wszystkie opiera‑
ją się na tych samych, zasadniczych składnikach, różniąc się
jedynie niektórymi dodatkami i kolejnością ich dodawania.
Podstawowymi składnikami bigosu staropolskiego jest drob‑
no szatkowana kapusta kiszona, czasami też kapusta świeża,
różne gatunki mięsa i wędlin, suszone grzyby, suszone śliw‑
ki (lub wędzone), cebula i przyprawy. I tak naprawdę ilu ku‑
charzy, ile gospodyń, domów i panujących w nich smaków
tyle… bigosów. Dlatego nie odsądzajcie mnie od czci i wia‑
ry, kiedy dzisiaj zaproponuję wam, ze względu na składniki
i kolejność ich dodawania, „bigos polski”, jaki serwowało się
w moim domu. To, co oczywiście niezbędnie, poza składnika‑
mi i przepisem, to cierpliwość Ale wierzcie mi, będzie Wam
wynagrodzone.

Składniki:
•
•
•
•
•
•
•
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300 g wędzonego boczku
200 g wołowiny (np. karczek)
300 g karkówki wieprzowej
200 g łopatki cielęcej lub wieprzowej
1,5 kg kiszonej kapusty
50 g suszonych borowików
10‑12 wędzonych śliwek

• 0,5 l wody
• 0,5 l czerwonego wytrawnego lub
półwytrawnego wina
• 100 g koncentratu pomidorowego
• 3‑4 listki laurowe
• 5 kulek ziela angielskiego
• 5 kulek jałowca
• 4‑6 ziaren pieprzu
• ½ łyżeczki soli
• ⅓ łyżeczki mielonego czarnego pieprzu.

Wykonanie:
Dzień 1
Do dużego gara włożyć pokrojony w kostkę boczek (wcze‑
śniej odkroić z niego skórę i chrząstki). Smażyć na małym
ogniu przez ok. 10‑15 minut, aż będzie podtopiony i zrumie‑
niony. Następnie dodać mięsa pokrojone w ok. 2‑cm kost‑
kę. Dodać 1/2 łyżeczki soli, 1/4 łyżeczki zmielonego pieprzu
i smażyć pod przykryciem na średnim ogniu przez ok. 20 mi‑
nut, aż mięso będzie dobrze obsmażone z każdej strony. Oczy‑
wiście stale mieszając składniki. Następnie przepłukaną w cie‑
płej wodzie kapustę odcisnąć i dodać do mięsa. Zwiększyć
ogień na średni, dodać suszone grzyby, listek laurowy, ziele
angielskie i ziarna pieprzu. Następnie wlać wrzącą wodę, wy‑
mieszać i zagotować, przykryć i gotować na średnim ogniu,
mieszając, przez ok. 1 godzinę. Ostudzić i odstawić w zimne
miejsce (np. balkon).
Dzień 2
Bigos zagotować stale mieszając, zmniejszyć ogień i goto‑
wać pod przykryciem od czasu do czasu mieszając przez około
1 godzinę. Dodać ziarna jałowca oraz czerwone wino. Znów
ostudzić i odstawić w zimne miejsce.
Dzień 3
Śliwki opłukać i pokroić na mniejsze kawałki np. połówki
i dodać do zagotowanego bigosu. Następnie dodać koncentrat
pomidorowy. Gotować na małym ogniu pod przykryciem przez
ok. 1 godzinę. Znów ostudzić i odstawić w zimne miejsce.
Dzień 4
Po odgrzaniu rozkoszować się smakiem bigosu najlepiej
z pieczywem (a po staropolsku również z kwaterką miodu
trójniaka).
Smacznego i Szczęśliwego Nowego Roku!
Dariusz Hankiewicz
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Pamiętnik znaleziony w szpitalnej szafce
(serial prawie codzienny)
1 stycznia 2021 r.

12 stycznia

Tylko we czterech, bo tylko tylu nas
niestety zostało na sali chorych, witali‑
śmy Nowy Rok i spędzaliśmy noc syl‑
westrową, z czego czwarty sąsiad bio‑
rący mocne leki moczopędne chyba
spędzał najatrakcyjniej z nas, bo naj‑
bardziej szczylwestrowo. I tak ogólnie
przebalowaliśmy. Ja nawet pozytywnie,
bo uświadomiłem sobie, że ta numero‑
logia ostatnich cyfr 2020 roku, pokazu‑
jąca naszą przegraną 2:0, już się skoń‑
czyła a zaczęła pozytywniejsza, czyli
2:1, co daje łut noworocznej nadziei.

Media bez przerwy podają fakty dal‑
szego optymistycznego ciągu walki z za‑
razą. Chociaż personelu medycznego tro‑
chę ubywa, ale miejsc szpitalnych od‑
wrotnie, sal chorych przybywa, łóżek
też, szpitali też, chociaż niedowierzanie
nie maleje. Ale oficjalnie wolniej. Wczo‑
raj na sąsiedniej sali dwóch pacjentów
pomieszało pielęgniarce leki i ten dru‑
gi chory łyknął to, co miał ten pierwszy.
Było wesoło. Ocknęli się podobno dzisiaj
na cudzych łóżkach, na sąsiednich salach
w sąsiednich szpitalach. Czyli baza łóż‑
kowo‑salowo‑szpitalna jednak zwiększa
się. Media wiarygodnieją, czy co ?

2 stycznia
Na sali już znowu komplet. Nowy
spod okna szybko pochwalił się, że
ma horoskop na cały nowy rok i jak
ktoś chce się zapoznać, to mu może
odczytać. Jakoś nie było chętnych i nie
dziwię się. W końcu publiczne ogła‑
szanie, że się jest „spod Byka”, „spod
Barana” lub „spod Panny” nie jest do‑
brym rodowodem. Sąsiad spod drzwi
wymruczał, że jego to w ogóle nie in‑
teresuje, bo jest spod znaku drogowe‑
go, gdyż ojciec furmanką do izby po‑
rodowej z matką nie zdążył. Wyszło, że
nie wszystkich interesuje, co ich czeka.
Może się domyślają.

6 stycznia
Dzwoniła ciotka. Okazało się, że po‑
myliła daty i myślała, że dzisiaj święte‑
go Mikołaja, czyli idealna pora na szpi‑
talne odwiedziny. Przebrała się odpo‑
wiednio, ale skromnie, bo jak mi prze‑
kazała, tylko za gwiazdę Mikołaja. Do‑
brze, że nie za renifera. Oczywiście
nie wpuścili jej – albo ze śmiechu, al‑
bo z zakazu.

19 stycznia
Podobno nad nami wisi jakaś chmura co‑
vidova. Nikt nie wie, co to jest, bo podob‑
no pod nią pamięć wszystkim zanika. Wła‑
dze, jak sobie przypomną, to pewnie z tego
się cieszą, że tak szybko wszystko zapomi‑
namy, ale my na sali mamy coraz większe
kłopoty. Trzech ma już pampersy, dwóch
pieluchy, ja cewnik, a sąsiad obok to nawet
kompas sobie kupił, żeby trafiać gdzie trze‑
ba. Nie jest dobrze, ale w szczegółach nie
pamiętam dlaczego.

25 stycznia

4 stycznia
Pandemia szaleje, ale Pan Premier
już wcześniej optymistycznie zapo‑
wiedział ogólnonarodowe szczepienia
przeciw zarazie, na razie beztermino‑
wo. Jeśli chodzi o narodowe, to był‑
bym w tym względzie dość ostroż‑
ny, bo paru moich znajomych, jak się
zaszczepi, to potem końca nie widać,
więc raczej trzeba to chyba dokładniej
przemyśleć.

osobno pytać o to samo. Takie panaceum
na wszystko dla wszystkich. Dla odmiany
pada śnieg. Nie jesteśmy zdziwieni, przecież
ciągle coś gdzieś pada. I ciągle coś nowego.
Pewnie dla dalszej lepszej odmiany.

14 stycznia
Zostałem dzisiaj na tydzień wypi‑
sany do domu z zapewnieniem, że na‑
tychmiast bez kolejki zostanę przyję‑
ty znowu, gdy tylko wyniki się popra‑
wią. Chyba zwariuję – dookoła Covid,
a mnie by się skowyt przydał!!! …Wie‑
czorem zostałem przyjęty z powrotem,
bo się wyniki szpitala pogorszyły, a sta‑
tystyka szpitalna, jak się okazuje, teraz
najważniejsza. Jednak skowyt czasami
by się przydał.

18 stycznia
Na porannej wizycie lekarz zapytał
– „Jak samopoczucie?”. Odpowiedzia‑
łem, że samo poczucie średnie, ale li‑
czę na ogólniejsze wsparcie. Dostałem
coś na uspokojenie, reszta od razu też,
pewnie żeby doktór nie musiał każdego
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Od początku miesiąca wprowadzona jest
obowiązkowa codziennie ogólna dezynfek‑
cja i odkażanie oddziału. Oczywiście profi‑
laktycznie. Pełna Europa. Dzisiaj bez ostrze‑
żenia wypastowali korytarz. Wyjście z sali
od razu zacząłem płynnym wślizgiem z jed‑
noczesnym saltem w tył połączonym z mi‑
mowolną śrubą i baletowym okrakiem. My‑
ślałem, że zęby sobie wybiłem, ale na szczę‑
ście nie wziąłem ich z szafki. Ogólnie poza
publicznym pokazem nic się nie stało, do‑
datkowo mimowolnie zaaplikowałem sobie
porcję gimnastyki i uzupełniająco zdezyn‑
fekowałem pół twarzy i plecy. Trzeba mieć
fart. Nawet w szpitalu.

28 stycznia
Sąsiad się przyznał, że po ostatnich osza‑
łamiających sukcesach polskiej dyplomacji
nie wierzy, żeby ktoś jeszcze za nami był
i żebyśmy jeszcze kogoś za sobą mieli. No,
być może narzuciliśmy tak tępo takie tem‑
po kontaktów międzynarodowych, że reszta
po prostu za nami nie nadąża, albo mówiąc
naszym językiem dyplomatycznym – nie
nadanża. Możliwości zgłoszenia ogólnona‑
rodowego DEBILUM VETO też nie mamy,
bo choć jesteśmy podobno suwerenem, ale
teraz oficjalnie ciągle chorym. I to na co in‑
nego niż nasi decydenci. I całe szczęście.

30 stycznia
Nie pamiętam…

Irosław Szymański
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Wspomnienia

Jerzy Toczołowski (1931‑2020)

Zdzisław Aleksandrowicz

Prof. Jerzy Toczołowski urodził się
30.11.1931 r. w Białej Podlaskiej. Ojciec,
Henryk, był konstruktorem lotniczym, który
po aresztowaniu przez gestapo zginął w obo‑
zie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Pana Pro‑
fesora wychowywała Mama. Ukończył szko‑
łę podstawową w Lublinie w 1945 r. (tajne
komplety nauczania). Maturę zdał w Gimna‑
zjum im. Jana Hetmana Zamoyskiego w Lu‑
blinie w 1950 r. Dyplom lekarza otrzymał na Akademii Medycz‑
nej w Lublinie w 1955 r.
Następnie pracował w ramach nakazu pracy w ośrodku zdro‑
wia w Machnowie, sanatorium przeciwgruźliczym w Adampolu,
w ośrodku zdrowia w Rybczewicach, po czym odbył 2‑letnią służbę
wojskową (eskadra lotna I rzutu). Pracował w szpitalu lotniczym
w Dęblinie i Przasnyszu. Dosłużył się stopnia kapitana.
Od 1959 r. pracował w Klinice Okulistyki w Lublinie. W 1965 r.
zdobył II stopień specjalizacji z okulistyki. Stopień doktora nauk
medycznych uzyskał w 1969 r., a doktora habilitowanego w 1980 r.
W 1990 r. został profesorem nadzwyczajnym, a w 1998 r. profe‑
sorem zwyczajnym. W 1992 r., w drodze konkursu, został kie‑
rownikiem II Kliniki Okulistyki UM w Lublinie i funkcję tę peł‑
nił do czasu przejścia na emeryturę, tj. do 2002 roku.
Okulistyka była pasją Profesora. Był on współtwórcą lubelskiej
szkoły okulistyki. W czasie swojej wieloletniej pracy cechował
się wielką życzliwością dla pacjentów, lekarzy i studentów oraz
całego personelu kliniki. Wprowadzał szereg nowych metod le‑
czenia. Jako jeden z pierwszych lubelskich okulistów przeprowa‑
dzał zabiegi przeszczepu rogówki i naszywania błony owodnio‑
wej. Wykonywał także operacje usunięcia zaćmy, przeciwjaskro‑
we oraz plastyczne. Wprowadził toksynę botulinową do terapii
kurczu powiek. Nieprzerwanie zachęcał zespół do aktywności na‑
ukowej i publikowania prac.
Prof. Jerzy Toczołowski był autorem 140 publikacji krajowych
i zagranicznych, współautorem 4 publikacji książkowych i 2 pa‑
tentów oraz 103 wystąpień zjazdowych. Był współorganizatorem
wielu zjazdów naukowych. Wypromował 8 doktorantów oraz był
kierownikiem specjalizacji wielu lekarzy, którzy osiągnęli później
wysokie pozycje zawodowe i naukowe. Pod koniec lat 90. założył
redakcję filmów naukowych wideo Polskiego Towarzystwa Oku‑
listycznego, co było pionierskim przedsięwzięciem, umożliwia‑
jącym oglądanie filmów przedstawiających operacje okulistycz‑
ne jeszcze przed epoką dostępu internetowego.
W latach 1995‑1999 był przewodniczącym Lubelskiego Od‑
działu Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.
Był inicjatorem powstania Fundacji Popierania Rozwoju Oku‑
listyki, dzięki której wielu młodych okulistów mogło prezento‑
wać wyniki swoich badań na zjazdach naukowych, korzystać z za‑
kupionej literatury medycznej czy słuchać wykładów wybitnych
specjalistów zapraszanych do lubelskiej kliniki. Profesor był tak‑
że członkiem Lubelskiego Klubu Rotariańskiego.
W 1988 r. prof. Toczołowski został odznaczony Złotym Krzy‑
żem Zasługi.
Oprócz okulistyki, Profesor posiadał inne zainteresowania. Bar‑
dzo lubił sport, a zwłaszcza pływanie i narciarstwo. Jego domo‑
wym hobby była uprawa roślin egzotycznych.
Był dla nas wszystkich wzorem wysokiej kultury osobistej,
człowiekiem o bardzo szerokich horyzontach, bardzo lubianym
przez chorych i zespół.
Cześć jego pamięci!
Dr hab. n. med. Anna Matysik‑Woźniak
Prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak
oraz pracownicy Klinik Okulistycznych Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie

25 września 2020 roku odszedł
dr Zdzisław Aleksandrowicz.
Wspaniały człowiek, znakomity
lekarz, humanista. Człowiek kocha‑
jący ludzi, całkowicie oddany pacjen‑
tom, którym poświęcił się bez resz‑
ty i którym służył do końca swoje‑
go życia.
Dr Zdzisław Aleksandrowicz uro‑
dził się 1 grudnia roku 1939 w Wierzchoniowie, gdzie do‑
rastał i chodził do szkoły. Ukończył Gimnazjum i Liceum
im. Czartoryskich w Puławach.
Posiadał wybitne zdolności techniczne i był wielkim
pasjonatem motoryzacji. Bez trudności potrafił dokony‑
wać skomplikowanych napraw w urządzeniach mecha‑
nicznych. Te zdolności spowodowały, że podjął naukę
na szczecińskiej politechnice. Jednak już na drugim ro‑
ku studiów doszedł do wniosku, że jego prawdziwym po‑
wołaniem jest medycyna. Przeniósł się na Wydział Lekar‑
ski Akademii Medycznej w Szczecinie, a po ukończeniu
pierwszego roku kontynuował studia na Wydziale Lekar‑
skim Akademii Medycznej w Lublinie.
Po ich ukończeniu i odbyciu stażu podyplomowe‑
go otrzymał propozycję pracy od profesora Antonie‑
go Szczerby, ówczesnego ordynatora Kliniki Urologii
PSK4. Uzyskał specjalizacje z chirurgii i urologii. W pa‑
mięci kolegów i pracowników PSK4 pozostał jako czło‑
wiek prawy, sumienny, znakomity urolog i wspaniały ko‑
lega. Chętnie dzielił się swoją wiedzą z młodszymi ko‑
legami. Był bardzo lubiany i szanowany przez pacjen‑
tów, których leczył.
Sam często podkreślał: „Pomagać, to moja misja”.
Zjednywał sobie współpracowników i pacjentów nie tyl‑
ko umiejętnościami i wiedzą, ale również wielkim ser‑
cem i życzliwością, którą ich obdarzał.
W klinice dr Aleksandrowicz pracował piętnaście lat.
Gdy po wygranym konkursie na stanowisko ordynatora
Oddziału Urologii w Zamościu w roku 1992 odchodził
z kliniki wszystkim go bardzo brakowało.
Dzięki Jego olbrzymiej wiedzy i umiejętnościom
w krótkim czasie Oddział Urologii w Zamościu stał się
jednym z wiodących oddziałów urologii w województwie.
Aleksandrowicz rozwinął endoskopowe leczenie chorób
układu moczowego. Jako wybitny operator i endoskopi‑
sta, a także doskonały organizator, doprowadził do bar‑
dzo wysokiego poziomu zamojską urologię. Dbał o roz‑
wój i podnoszenie kwalifikacji pracowników oddziału,
którym kierował. Pod jego okiem wykształciło się wielu
doskonałych lekarzy i pielęgniarek.
Dr Zdzisław Aleksandrowicz cieszył się ogromnym
szacunkiem swoich koleżanek i kolegów. Był człowiekiem
bardzo skromnym. Szanował swój personel i darzył go za‑
ufaniem. Był uwielbiany przez pacjentów. Nic dziwnego,
pracował z pełnym poświęceniem i często pomagał swo‑
im pacjentom nie tylko w problemach zdrowotnych.
Dr Aleksandrowicz kierował Odziałem Urologii
do czasu przejścia na emeryturę, co miało miejsce w ro‑
ku 2005. Będąc na emeryturze kontynuował leczenie pa‑
cjentów do listopada 2019 roku.
Odszedł człowiek najwyższego formatu. Wielki le‑
karz i przyjaciel.
Koledzy
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Delegatura Biała Podlaska

Będzie bal
i spotkanie seniorów
Lubelska Izba Lekarska Delegatura w Białej Pod‑
laskiej uprzejmie informuje, że w związku z sytuacją
epidemiczną termin XX Jubileuszowego Spotkania
Lekarzy Seniorów zarezerwowany został na dzień
3.05.2021 roku (poniedziałek) i odbędzie się w Łu‑
kowie. ZAPRASZAMY!
Lubelska Izba Lekarska Delegatura w Białej Pod‑
laskiej uprzejmie informuje, że w związku z sy‑
tuacją epidemiczną termin JUBILEUSZOWEGO
XXX Balu Lekarza zarezerwowany został na dzień
18.06.2021 roku (piątek) i odbędzie się w Dworku
HELENA w Porosiukach. Oprawę muzyczną zapew‑
ni zespół „PASSAT”. ZAPRASZAMY!

Msza za chorych
i krzyż morowy
Delegatura w Białej Podlaskiej Lubelskiej Izby Lekarskiej informuje, że w dniu
14.02.2021 o godz. 18.00 w parafii św. Michała Archanioła w Białej Podlaskiej przy ul. Pokoju z okazji Dnia Chorego odprawiona zostanie
przez proboszcza ks. kan. Henryka Jakubowicza
Msza św. w intencji chorych, lekarzy i pracowników medycznych.
Środowisko lekarskie Białej Podlaskiej wystąpi‑
ło z inicjatywą umieszczenia na frontonie wznoszo‑
nego kościoła parafialnego krzyża morowego zwa‑
nego też karawaką, w intencji ustąpienia panującej
pandemii Covid‑19.
Krzyż morowy, krzyż choleryczny albo karawa‑
ka to krzyż o dwóch lub trzech poziomych belkach.
Do Polski krzyż ten przywędrował już w XIII wieku
z Rusi i Węgier. Na początku XIV wieku krzyż o ta‑
kiej formie wraz z relikwiami Drzewa Krzyża Świę‑
tego został przekazany klasztorowi łysogórskiemu
przez Władysława Łokietka – dzięki temu kult reli‑
kwii rozprzestrzenił się i do dziś świętokrzyskie sank‑
tuarium jest największym w Polsce miejscem kultu
Drzewa Krzyża Świętego, a od miejsca złożenia re‑
likwii powstała nie tylko nazwa miejsca, a także pa‑
sma górskiego, rejonu i województwa.
W wydanej w 1902 r. „Encyklopedii staropolskiej”
Zygmunt Gloger pisał: Pobożni w czasie morowego
powietrza stawiali karawaki przy wsiach i miasteczkach, aby zaraza je mijała, a Jan Ursyn Niemcewicz
podaje, że karawaczkę miał pod Wiedniem dla ochrony król Jan III Sobieski.
Krzyże takie spotkać można także przy drogach
Podlasia, gdzie stawiane były podczas różnych epide‑
mii. Ostatni raz krzyż ten stosowany był powszechnie
do oznaczania objazdowych punktów małoobrazko‑
wych prześwietleń płuc podczas akcji walki z gruź‑
licą w latach 50.‑70. XX wieku.
Przewodniczący
Delegatury LIL w Białej Podlaskiej
lek. Jan F. Hałabuda

Literacko
Król Jagiełło kochał gruszki
Bez balów, zabaw, potańcówek i domówek. Bez gwarnych i licznych spo‑
tkań z przyjaciółmi i bez towarzyskich maratonów po ulubionych knajpkach
i kawiarniach. Tak upływa nam tegoroczny, pandemiczny czas karnawału.
Może więc warto ten dziwny czas zrekompensować sobie nietypową, ale
bardzo zmysłową lekturą? Czytając – a raczej pochłaniając – książkę Wiki Fi‑
lipowicz, która zaprasza nas, aby zasiąść do stołu z władcami i poczuć się jak
król i królowa. Książkę „Przy stole z królem. Jak ucztowano na królewskim
dworze – od Jagiełły do Elżbiety II” moż‑
na czytać chronologicznie albo… cha‑
otycznie – ja zaczęłam od rozdziału po‑
święconego kulinarnym gustom króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego, dla
którego jedzenie miało być tylko opra‑
wą dla interesującej rozmowy (obiady
czwartkowe! – kiedy król uznawał, że
należy kończyć spotkanie, lokaj wno‑
sił na tacy trzy śliwki). Jak więc musiał
cierpieć, kiedy Radziwiłł Panie Kochan‑
ku wyprawił na jego cześć ucztę zgod‑
nie z ówczesną modą, według zasady
„zastaw się, a postaw się”, w czasie któ‑
rej podano m.in. kaczki z kaparami, cie‑
trzewie z buraczkami, szczupaki w szafranie, łapy niedźwiedzie z wiśniowym
sokiem, ogony bobrowe z kawiorem, chrapy łosia z figatelami, jeże pieczone
i głowy odyńca w korzennym sosie…
Książka Filipowicz to nie tylko spis potraw, jakie jadano na dworach wład‑
ców Europy, to też prawdziwa porcja wielkiej historii, ale podanej od… kuch‑
ni. Pozycja doskonale wpisuje się w nurt antropologii codzienności. Autorka
opisuje kuchenną stronę wielu wieków dworskiego życia, zarówno w Polsce,
jak i w innych europejskich krajach.
Dowiadujemy się, że królowa Jadwiga lubiła napić się piwa ze swoimi dwór‑
kami. Jagiełło z kolei nienawidził alkoholu i… jabłek, a swoją miłość do gru‑
szek ukrywał, bo gruszki ze względu na kształt uchodziły za przysmak kobie‑
cy i zwycięzcy spod Grunwaldu nie wypadało się nimi zajadać. Jan III Sobie‑
ski często widywany był ze swoim kajecikiem, w którym zapisywał receptury
ulubionych dań. Zawdzięczamy mu nie tylko wiktorię wiedeńską, lecz także
sprowadzenie do Polski ziemniaków. Obiady najchętniej jadał w gronie rodzi‑
ny, a śniadania – z ukochaną żoną… w wannie. Na talerzu Elżbiety II wszystkie
warzywa powinny być tej samej wielkości, królowa uwielbia czekoladę i gin…
Wika Filipowicz ze swadą opowiada o tym, co gościło na królewskich stołach
m.in. Jana III Sobieskiego, Króla Słońce, Bony Sforzy, Wiktorii Hanowerskiej
i Edwarda VII – wszystkie te historie opisują oczywiście kulinarne obyczaje
władców, ale w szerokim kontekście czasów, w których żyli i decydowali o lo‑
sach świata, na co niewątpliwie miała wpływ także… kuchnia.
Anna Augustowska
Wika Filipowicz, „Przy stole z królem.
Jak ucztowano na królewskim dworze – od Jagiełły do Elżbiety II”, Wy‑
dawnictwo Znak, Kraków 2020

Chodźmy do teatru!
Oczywiście „idziemy” siedząc we własnym fotelu. Zaprasza Teatr Stary, który
od końca stycznia wznowił cykl debat „Bitwa o kulturę/literaturę”.
Debaty będą odbywać się wyłącznie w formule online, bez udziału publicz‑
ności. Transmisja na żywo – jak zawsze we wtorek, jak zawsze o 18.00, jak za‑
wsze na stronie www.teatrstary.eu (zakładka NA ŻYWO) i naszym facebo‑
okowym profilu.
Rozmowy tłumaczone na pjm.
Z końcem ubiegłego roku nastąpiła zmiana w kadrze kuratorskiej – miej‑
sce Jerzego Sosnowskiego zajął Michał Nogaś – specjalista od literatury, wie‑
loletni dziennikarz radiowej Trójki, obecnie związany z Gazetą Wyborczą i Ra‑
diem Nowy Świat.
Luty prezentuje się następująco:
• 09.02. Bitwa o literaturę. Z pamięci  bit.ly/3qwnpK9 . Goście: Karolina Ku‑
szyk, Piotr Nazaruk. Prowadząca: Grażyna Lutosławska
• 16.02. Bitwa o literaturę. Maria i Kornel  bit.ly/3sCKlsU . Goście: Justyna
Sobolewska, Agnieszka Dauksza. Prowadzący: Michał Nogaś
• 23.02. Bitwa o literaturę. Prawie wszyscyśmy z chłopów  bit.ly/3oZne9G .
Goście: Radek Rak, Adam Leszczyński. Prowadzący: Michał Nogaś
aa
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Praca
Lekarze

Ogłoszenia drobne przyjmujemy w formie plików tekstowych przysyłanych drogą e‑mailową na adres: medicus@oil.lublin.pl

• 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.
• Zatrudnię lekarza rodzinnego na pełny etat
w przychodni POZ w Lublinie, tel. 505 088 019.
• NZOZ w Poniatowej zatrudni lekarza rodzinne‑
go lub pediatrę, ze specjalizacją lub w trakcie,
do pracy w POZ. dogodne warunki pracy i pła‑
cy – do uzgodnienia. Tel. 501 086 886.
• Przychodnia Specjalistyczna „Hipoteczna 4”
w pilnie zatrudni lekarzy specjalistów: chirurg
ogólny, kardiolog, reumatolog, dermatolog, dia‑
betolog, chirurg naczyniowy, ortopeda dziecię‑
cy, pulmonolog dziecięcy. Tel. 81 532 61 80 lub
drogą e mailową: hipoteczna_4@wp.pl.
• Pulmonolog, specjalista chorób wewnętrznych,
dr nauk medycznych, 20 lat stażu pracy, poszu‑
kuje pracy na terenie Lublina. Tel. 665 711 909.
• 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 ALFA MED w Jeleśni 34‑340, woj. Śląskie,
zatrudni do pracy w POZ lekarzy dla dorosłych
i dzieci, 2 etaty (również cząstkowe), pomoc
w znalezieniu mieszkania, atrakcyjne wynagro‑
dzenie. Tel. 603 098 794.
• Terapie Cannabium – leczenie medyczną mari‑
huaną. Podejmiemy współpracę z lekarzami: on‑
kologami, reumatologami, psychiatrami, aneste‑
zjologami i z zakresu opieki paliatywnej. Oferu‑
jemy atrakcyjne wynagrodzenie, szkolenia z za‑
kresu terapii konopnych, elastyczne godziny pra‑
cy. Więcej informacji: tel. 797 315 219 lub e‑mail:
zapisy@terapiecannabium.pl
• Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnospraw‑
ności w Lublinie zaprasza lekarzy specjalistów
do współpracy w charakterze orzeczników,
w szczególności w następujących specjalno‑
ściach: interna, pediatria, okulistyka, psychiatria,
kardiologia, neurologia, onkologia. Praca w Lu‑
blinie, umowa cywilnoprawna, czas pracy uzgad‑
niany z lekarzem. W czasie pandemii orzekanie
bez udziału pacjenta, wyłącznie na podstawie
dokumentów. Kontakt: Janusz Iwanicki – Miej‑
ski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawno‑
ści w Lublinie, ul. Magnoliowa 2, 20‑143 Lublin,
tel. 506 969 672, e‑mail: janusz.iwanicki@lublin.
eu
• LUXMED‑UZDROWISKO NAŁĘCZÓW nawiąże
współpracę z lekarzem specjalistą z zakresu gi‑
nekologii i położnictwa (lub w trakcie specja‑
lizacji) świadczącym usługi prywatnie i w ra‑
mach umowy z NFZ. Oferta współpracy doty‑
czy naszych placówek w Nałęczowie i Poniato‑
wej. Tel. 602 407 672 lub mail: bok@luxmedna‑
leczow.pl
• NZOZ Przychodnia Lekarzy Specjalistów – SP. P.
we Włodawie, zatrudni lekarzy specjalistów: gi‑
nekologa, laryngologa i psychiatrę (także w trak‑
cie specjalizacji), w ramach umowy z NFZ. Istnieje
możliwość prywatnych przyjęć. Tel. 729 941 974,
511 123 247.
• SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Płońsku nawiąże współpracę z lekarzami
chcącymi się specjalizować, w trakcie specja‑
lizacji, bądź ze specjalizacją w ramach: szpital‑
nego oddziału ratunkowego, noworodkowego,
kardiologicznego, oddziału chorób wewnętrz‑
nych. Zatrudnimy także specjalistów z diabeto‑
logii do pododdziału diabetologicznego, porad‑
ni diabetologicznej, kardiologicznej, neonatolo‑
gicznej. Tel. 23 662 39 89, e‑mail.: sekretariat@
szpitalplonsk.pl
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• Specjalista medycyny rodzinnej, biegła znajo‑
mość języka angielskiego oraz systemu Kamsoft,
poszukuje pracy w POZ (B2B), możliwość kwali‑
fikacji pacjentów do szczepienia Covid. Tel. 516
841 856.
• NZOZ w Lublinie zatrudni lekarza rodzinne‑
go lub pediatrę do pracy w nowo tworzącej się
przychodni POZ w ramach umowy z NFZ (etat).
Tel. 783 987 500.
• Twój Lekarz Centrum Medyczne w Kraśniczynie,
woj. lubelskie, zatrudni lekarza (specjalistę me‑
dycyny rodzinnej lub internistę) do pracy w POZ
w pełnym wymiarze godzin. Korzystne warun‑
ki wynagrodzenia, dowolna forma zatrudnienia.
Tel. 693 773 966.
• NZOZ Przychodnia Lekarzy Specjalistów – SP. P.
we Włodawie, zatrudni lekarza specjalistę psy‑
chiatrę, kardiologa i laryngologa (lub w trakcie
specjalizacji) w ramach umowy z NFZ. Istnieje
możliwość prywatnych przyjęć. Tel. 729 941 974,
511 123 247.
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowot‑
nej w Bychawie zatrudni: lekarzy specjalistów
(również w trakcie specjalizacji) w dziedzinie
chorób wewnętrznych lub dziedzin pokrewnych
oraz lekarzy anestezjologów do pracy na Oddzia‑
le Chorób Wewnętrznych; lekarzy specjalistów
w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz chorób
wewnętrznych. Warunki pracy do uzgodnienia
z dyrektorem SPZOZ w Bychawie, ul. Marszał‑
ka Józefa Piłsudskiego 26/28/30, e‑mail:spzoz@
spzoz.bychawa.pl, tel. (81) 566 94 42.

Dentyści
• Zatrudnię w Chełmie lekarza stomatologa
do pracy na umowę z NFZ i prywatnie. Do dys‑
pozycji mieszkanie 52 mkw., mile widziane mał‑
żeństwo. Tel. 604 275 282.
• Zatrudnię w Chełmie lekarza stomatologa
do pracy na umowę z NFZ i prywatnie. Gabinet
położony w centrum miasta, dogodny dojazd.
Tel. 604 275 282.
• Prywatny, nowoczesny gabinet stomatologicz‑
ny w Lublinie, z dużą ilością pacjentów prywat‑
nych zatrudni lekarza dentystę z przynajmniej
dwuletnim stażem pracy. Mile widziane do‑
świadczenie w leczeniu endodontycznym przy
użyciu mikroskopu. Prosimy wysyłać CV na ad‑
res: gabinet@stomatologiazdrowyusmiech.pl,
tel. 500 200 181.
• Przychodnia EMPATIA w Międzyrzecu Podlaskim
zatrudni lekarza STOMATOLOGA. Nowoczesna
przychodnia, elastyczne godziny pracy ‑ pacjen‑
ci prywatni. Forma współpracy do uzgodnienia.
Tel. 501 063 325.
• Zatrudnię dentystę na umowę z NFZ i komer‑
cyjnie. Atrakcyjne warunki do uzgodnienia.
Tel. 509 613 319.
• CENTRUM STOMATOLOGII w Rykach, Lublinie
nawiąże współpracę z lekarzem stomatologiem
ze specjalizacją z protetyki. Oferujemy nowocze‑
śnie wyposażony gabinet RTG stomatologiczne,
kamera wewnątrzustna, system do znieczuleń
komputerowych dostępne w placówce, panto‑
mogram z cefalo, skaner wewnątrzustny 3D. Pa‑
cjenci prywatni lub NFZ (kontrakt z protetyki).
Tel. 698 608 724.

Centrum Medyczne
MEDICOS
w Lublinie, ul. Onyksowa 12
zatrudni

lekarza stomatologa
specjalistę stomatologii
zachowawczej dziecięcej.
Prosimy o przesłanie CV na
maila: cmmedicos@gmail.com
tel. 601663122
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• Szukam pracy. Jestem lekarzem dentystą
z 9‑letnim stażem. Wykonuję szeroki zakres za‑
biegów, szczególnie interesuje mnie endodoncja
i chirurgia. Stale podnoszę kwalifikacje, jestem
dokładny, mam dobre podejście do pacjentów.
Tel. 784 378 236.
• Prywatny gabinet stomatologiczny w Białej Pod‑
laskiej zatrudni lekarza STOMATOLOGA. Oferuje‑
my atrakcyjne warunki pracy. Tel. 504 858 533.
• NZOZ w Kraśniku nawiąże współpracę z leka‑
rzem stomatologiem w ramach umowy z NFZ.
Praca w gabinecie szkolnym i dodatkowo w ga‑
binecie ogólnostomatologicznym. Pacjenci pry‑
watni i na NFZ. Tel. 502 365 615.
• Specjalistę pulmonologii, specjalistę gineko‑
logii zatrudni pilnie Przychodnia Specjalistycz‑
na „CenterMed Lublin” w Lublinie, ul. Wetera‑
nów 46. Forma zatrudnienia do uzgodnienia.
Tel. 500 017 525 lub 508 240 193.
• Gabinet Stomatologiczny w Jabłonnie koło Lubli‑
na zatrudni lekarza stomatologa (dwa dni w ty‑
godniu) w ramach kontraktu z NFZ oraz prywat‑
nie Tel. 600 166 089.

Drobne
• 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 Denta‑
na 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 uzgodnienia
na miejscu. Tel. 791 519 319.
• Wynajmę działający gabinet stomatologiczny
z wyposażeniem w atrakcyjnej cenie w dobrym
punkcie w centrum Bychawy. Warunki wynajmu
do uzgodnienia na miejscu. Tel. 505 043 827.
• Gabinety lekarskie do wynajęcia w działającym
ośrodku medycznym, pełne wyposażenie, luk‑
susowe warunki, atrakcyjna lokalizacja (boczna
ul. Zana). Tel. 791 519 319.
• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe dla rezyden‑
tów, studentek Uniwersytetu Medycznego, pra‑
cowników służby zdrowia w pobliżu PSK4. Miesz‑
kanie umeblowane, sprzęt AGD do uzgodnienia.
Tel. 518 720 606.
• 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. Zapraszam do kontaktu telefo‑
nicznego, gdzie będziemy mogli omówić szcze‑
góły. Tel. 516 841 856.
• Sprzedam aparat USG Voluson 730Pro z trzema
głowicami (4D, endovag, convex) videoprinter,
nagrywarka CD, zdjęcia. Rok produkcji 2010.
Użytkowany przez jednego lekarza w gabine‑
cie ginekologicznym. Cena 30 000 zł. Tel. 604
798 286.
• Kupię głowicę do Aloka Hitachi Prosound 6, mo‑
del UST‑5412, 5413 lub 5417 (małe części ciała)
i UST‑52124 lub UST‑5298 (kardiologiczna pedia‑
tryczna). Tel. 797 315 219.
• Sprzedam budynek 200 mkw. z parkingiem przy
głównej ulicy w Bychawie obok szpitala. Obec‑
nie działa NZOZ (stomatologia) i jest kilku na‑
jemców. Tel. 797 581 606.

Pandemia w obiektywie

Komisja Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie organizuje Konkurs fotograficzny
dla lekarzy i lekarzy dentystów pt. „Praca lekarza
w czasie pandemii”
Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie
jedno zdjęcie.

Konkurs podzielony jest na następujące etapy:
1) nadsyłanie zdjęć do 31 marca 2021 roku– na adres mail:
komisjakultury@oilwaw.org.pl
2) rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 maja 2021 roku.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca.
reklama

Składki członkowskie w 2021 r.
Zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Le‑
karskiej nr 27/14/VII z 5 września 2014 r.
z dniem 1 stycznia 2015 r. zmieniła się wy‑
sokość składki członkowskiej na rzecz izby
lekarskiej.
Uchwała ustala wysokość składki obowią‑
zującej lekarza lub lekarza dentystę, człon‑
ka okręgowej izby lekarskiej na 60 zł 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.
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Biuro LIL
• biuro: tel. 81 536‑04‑50 (51),
fax 81 536‑04‑70
20‑079 Lublin, ul. Chmielna 4
biuro@oil.lublin.pl
poniedziałek, środa, czwartek: 8‑16,
wtorek: 8‑17, piątek: 8‑15
• sekretariat: 81 536‑04‑50 (51)
• składki członkowskie:
81 536‑04‑54, skladki@oil.lublin.pl
• dyrektor biura: 81 536‑04‑56,
501 935 780, dyrektor@oil.lublin.pl
• rejestr lekarzy:
tel. /fax 81 536‑04‑85, 81 536‑04‑69,
rejestr.lekarzy@oil.lublin.pl
godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 8‑16,
wtorek: 8‑17, piątek: 8‑15
• rejestr praktyk prywatnych:
81 536‑04‑53,
rejestr.praktyk@oil.lublin.pl,
godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 8‑16,
wtorek: 8‑17, piątek: 8‑15
• Komisja Kształcenia Medycznego:
81 536‑04‑87, 81 536‑04‑65,
fax 81 536‑04‑78
kkm@oil.lublin.pl
• Komisja ds. Lekarzy Seniorów:
81 536‑04‑65

• Komisja Stomatologiczna:
81 536‑04‑87,
fax 81 536‑04‑78
komisja.stomatologiczna@oil.lublin.pl,
• Rzecznik Praw Lekarza:
Marek Urban
tel. 607 504 270, rpl@oil.lublin.pl
• Archidiecezjalny Duszpasterz Służby
Zdrowia:
ks. Wojciech Iwanicki,
663 983 783, wiwanicki@o2.pl
• kancelaria Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej:
81 536‑04‑76, rzecznik@oil.lublin.pl
• księgowość: 81 536‑04‑71, 79
kasa czynna w godzinach
pracy LIL
• zwrot składek OC:
81 536‑04‑71 (Lublin),
ubezpieczenia@oil.lublin.pl
• refundacja kosztów szczepień:
81 536‑04‑79 (Lublin),
szczepienia@oil.lublin.pl
• kancelaria Okręgowego Sądu
Lekarskiego: 81 536‑04‑77,
sad@oil.lublin.pl
• biuro prawne:
81 536‑04‑56, 81 536‑04‑50
(porady po telefonicznym umówieniu)

Biura w delegaturach
• delegatura Biała Podlaska:
tel. /fax 83 344‑28‑87
Warszawska 14, lok.046
21‑500 Biała Podlaska
bialapodlaska@oil.lublin.pl
czynne: poniedziałek: 7.30‑16.00,
Uwaga! wtorek: 7.30‑12.30,
Zmiana 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

miesięcznik Lubelskiej Izby Lekarskiej

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

Rada programowa:
Monika Bojarska‑Łoś, Piotr Denysiuk, Teresa Dobrzańska‑Pielichowska, Ewa Dudko,
Dariusz Hankiewicz (przewodniczący), Jerzy Jakubowicz, Dariusz Samborski
Redakcja:
Anna Augustowska (redaktor naczelna), Iwona Burdzanowska
Współpracownicy:
Marek Derkacz, Małgorzata Gnyś, Dariusz Hankiewicz, Jerzy Jakubowicz, Janka Kowalska,
Wioletta Szafrańska‑Kocuń, Irosław Szymański
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i adiustacji tekstów nadesłanych do redakcji.
Materiałów nie zamówionych nie odsyłamy.
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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

