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Bez zbytniego rozgłosu zaczęły się zmagania
władzy z ludem. Ludem medycznym, a konkretnie lekarskim. Jak pamiętacie, sławetna „ustawa covidowa”, co to była uchwalona a niby nie
obowiązywała i została znowelizowana zanim
ją ogłoszono, dopuszcza do pracy lekarzy spoza Unii Europejskiej (UE) bez konieczności nostryfikowania dyplomów.
Pan minister ogłosił dumnie na stronie internetowej ministerstwa, że oto nadał prawo wykonywania zawodu 5 lekarzom spoza UE. Tak się
rozpędził w wykonywaniu zapisów ustawy, że
zapomniał o tym, iż prawo wykonywania zawodu wydaje kto inny na zasadach usankcjonowanych konstytucyjnie i ustawowo. Po zwróceniu uwagi przez Pana Prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej
już około południa sprostował wpis. I tak dzięki ministrowi cztery osoby
zgłosiły się do Izby Lekarskiej w Warszawie a jedna w Olsztynie.
Wiele mówiąca jest wizyta jednej z kandydatek do pracy w zawodzie
lekarza w naszym kraju. Otóż zameldowała się w Izbie Lekarskiej i złożyła wniosek, formatu strony A4, o wydanie stosownego dokumentu (Prawo wykonywania zawodu). Na wszelki wypadek przyszła z pełnomocnikiem, ponieważ nie mówi po polsku. Ale to nie przeszkadzało ministrowi
w wydaniu zgody na pracę w Polsce. Izba jak to Izba, bywa dociekliwa.
Poprosiła o różnego rodzaju dokumenty. A to dyplom ukończenia studiów,
a to potwierdzenie znajomości języka, i inne ustawowo wymagane w takiej sytuacji. I się zaczęło. Telefony z ministerstwa, straszenie sądem itp.
Pracownica ministerialna, która beształa Izbę, dzwoniła jak się okazało
z własnej inicjatywy. Na razie trwa pat. Jak to się dalej potoczy, nie wiadomo. Ale pamiętajmy, że ta sama ustawa pozwala zatrudnić taką osobę
bez wydanego prawa wykonywania zawodu. Już ujawnili się dyrektorzy,
którzy są skłonni to zrobić. A będzie ich prawdopodobnie więcej, ponieważ wszystkie szpitale mają przejść pod zarządzanie Ministerstwa Zdrowia. A minister zapowiedział, że na stanowiskach dyrektorskich pozostaną jedynie specjaliści.
I po co to piszę? Otóż po to, abyście wiedzieli, że ostatecznie cała odpowiedzialność spadnie na Was. To władze instytucji zdecydują o zatrudnieniu tych osób, Was nikt pytał nie będzie. Ale zgodnie z ustawą ktoś będzie się nimi musiał przez pewien czas opiekować (czytaj lekarz specjalista) czy to w pracy, czy na stażu. Ktoś będzie musiał odpowiadać za to,
co robią. Nikt Was nie ubezpieczy od tego ryzyka (już się dowiadywałem)
i nikt Was nie obroni w przypadku błędów (Izby na to nie stać). Wy odpowiadacie za czyny osoby powierzonej opiece, która w ogóle nie powinna
być dopuszczona do jakiejkolwiek pracy. Przestrzegam przed pochopnym
podejmowaniem decyzji. Nie ulegajmy pokusom finansowym i naciskom
przełożonych. Jeżeli wyrażają zgodę, niech sami ponoszą odpowiedzialność za pracę delikwenta. Rozbudowaliśmy system opieki prawnej naszej
Izby, ale nawet w najczarniejszym scenariuszu nie myślałem, że będzie musiał służyć takim sprawom.
Leszek Buk
prezes LIL
lbuk@oil.lublin.pl, tel. 601 800 779

W numerze:
• Wydarzenia

2‑3

• Z obrad ORL

4

• Jak pokonać kłopoty
z receptami papierowymi

5

• Przełom w leczeniu raka
piersi w Klinice Chirurgii
Onkologicznej SPSK 1
6-7
• Zaszczep się w aptece

7

• Stymulatorem
w pęczek Hisa

8-9

• Dzień z pracy
lekarza POZ
• Ruszyły zabiegi
endoskopowe

9
10-11

• Marihuana leczy
i pomaga

11

• Lekarski kalejdoskop  12‑13
• Kultura w LIL

13

• Lekarz z pasją

14‑15

Mateusz Szymański

• Literacko

15

• Ratujemy historię
pogotowia

16

• Po Covidzie zadbaj o swą
psyche lekarzu

17

• Sałatka po lekarsku

18

• Pamiętnik

18-19

• Wspomnienia 

20-21

• Informacje

22‑24

Wydarzenia

Czas tworzyć
rejony wyborcze
Szanowni Koledzy lekarze i lekarze dentyści.
Niepostrzeżenie zbliżył się czas tworzenia rejonów wyborczych Lubelskiej Izby lekarskiej na IX kadencję. Rada Okręgowa na wniosek Okręgowej Komisji Wyborczej ustaliła, że będziemy wybierać jednego kandydata na Okręgowy Zjazd Lekarzy LIL na 40 członków rejonu wyborczego.
Obecnie powstaną rejony wyborcze na podstawie Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów. Kilkakrotnie kierowaliśmy
do Was prośbę o bieżące aktualizowanie swoich danych w rejestrze, co zresztą nakazuje nasze samorządowe prawo. Teraz
użyjemy tych danych, aby utworzyć rejony wyborcze. Każdy
z nas będzie mógł sprawdzić, w jakim rejonie wyborczym został
umieszczony. To bardzo ważne, aby zrobić to w wyznaczonym
terminie. Będzie też określony czas na przeniesienie się do innego rejonu wyborczego, pod warunkami określonymi w obowiązującym Regulaminie wyborów. Ze względu na to, że nie
odbył się Nadzwyczajny Zjazd Krajowy, obowiązuje dotychczasowy Regulamin wyborów przyjęty uchwałą nr 12 X KZL
z dnia 29.01.2010 r.
Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej
Lubelskiej Izby Lekarskiej
Maria Dura

Pamiętajmy o ubezpieczeniu OC na 2021 rok
Informujemy, że jest już dostępna możliwość ubezpieczenia OC dla lekarzy i lekarzy dentystów.
Więcej informacji oraz formularz ubezpieczenia:
https://nowa.oil.lublin.pl/pages/ubezpieczenia_2021
Koszty ubezpieczenia mogą być częściowo zrefundowane przez LIL:
https://nowa.oil.lublin.pl/pages/zwroty_2021

Stypendia NRL:
nowy system wnioskowania

Bezpłatne szczepienie dla dzieci
przeciw grypie

Od 2021 r. funkcjonuje nowy system składania wniosków
o przyznanie stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej na rozwój zawodowy lekarzy do 35 roku życia.
Stypendia są przyznawane jednorazowo w kwocie nawet
do 10 tys. złotych! Otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć na staże, kursy oraz warsztaty w ośrodkach zagranicznych oraz polskich.
Wnioski można składać pod adresem:
https://stypendia.nil.org.pl/, gdzie znajdują się także
wszelkie informacje odnośnie stypendiów.

Lubelska Izba Lekarska zbiera informacje o zapotrzebowaniu na szczepienie przeciw grypie dla dzieci lekarzy i lekarzy
dentystów od 24 miesiąca do 18 roku życia.
Szczepionka: Fluenz Tetra (AstraZeneca)
Zgłoszenia prosimy kierować na adres e‑mail:
zapotrzebowanie@oil.lublin.pl
W treści prosimy podać liczbę dzieci do zaszczepienia oraz
PWZ opiekuna/rodzica.
Liczba szczepionek jest ograniczona (decyduje kolejność
zgłoszeń).

Renta – dla rodzin lekarzy

Lekarzu i dentysto!
Szkolenia online czekają!
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Izby Lekarskiej przygotował nową ofertę kursów online dla lekarzy
i lekarzy dentystów. – W ofercie znajdują się kursy z kompetencji miękkich, kursy obejmujące zagadnienia z zarządzania
oraz prawa medycznego, a także kursy dotyczące szczepień
przeciwko COVID‑19 – informuje prezes Naczelnej Rady
Lekarskiej prof. Andrzej Matyja.
Zaplanowano ponad 40 kursów na blisko 2000 miejsc.
Wszystkie szkolenia są bezpłatne i za udział w nich przysługują punkty edukacyjne.
Już teraz można się zapisać na dowolne szkolenie:
https://nil.org.pl/dla-lekarzy/kursy-i-szkolenia
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Ubezpieczenia OC
lekarzy w roku 2021

Rodzina lekarza oraz lekarza dentysty, członka Lubel‑
skiej Izby Lekarskiej, który zmarł z powodu COVID‑19,
a zakażenie wirusem SARS‑CoV‑2 miało związek z wy‑
konywaniem zawodu lekarza oraz lekarza dentysty, mo‑
że ubiegać się o rentę.
Minister zdrowia może wnioskować o przyznanie przez
prezesa Rady Ministrów rent specjalnych owdowiałym
i osieroconym członkom rodzin lekarzy, którzy zmarli z powodu COVID‑19 (na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia
17 grudnia 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 prze‑
słanie na adres: rentacovid‑19@oil.lublin.pl
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Onkologia będzie dofinansowana
O 200 mln zł rocznie zwiększą się nakłady na onkologię i to już od 1 kwietnia br. – zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji prasowej, która odbyła się 17 lutego w COZL. Podkreślił, że retaryfikacja świadczeń onkologicznych będzie kompleksowa i obejmie wszystkie ich rodzaje.
– Wykonaliśmy bardzo znaczący ruch, który jest w zasadzie pierwszym takim krokiem od wielu, wielu lat, mówię
tu o zmianie wycen, czyli tzw. retaryfikacji świadczeń onkologicznych i to kompleksowo – mówił Niedzielski dodając,
że zmiana wyceny świadczeń, m.in. w chirurgii onkologicznej, będzie miała miejsce po raz pierwszy od wielu lat.
W konferencji uczestniczył też p.o. prezes Narodowego
Funduszu Zdrowia Filip Nowak. Zaznaczył, że bardzo istotne jest to, że na wprowadzenie nowych wycen nie trzeba będzie czekać do połowy roku.
aa

Lumen Mundi
dla lubelskich lekarzy
11 lutego 2021 r. już po raz 29. obchodzono Światowy Dzień
Chorego. Tegoroczne orędzie papieskie zatytułowane zostało:
„Jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście
(Mt 23, 8). Relacja zaufania u podstaw opieki nad chorymi”.
Z tej okazji w lubelskiej Archikatedrze odprawiono mszę
w intencji chorych, którą celebrował ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik. Odbyło się też uroczyste wręczenie medali Lu‑
men Mundi (Światłość świata) czterem lekarzom LIL. To Ma‑
ria Jakubowska, Elżbieta Guślińska‑Orzędała, prof. Maria
Majdan i prof. Mirosław Jabłoński.
Medal Lumen Mundi (Świa‑
tło świata) ustanowił abp Józef
Życiński. Jest wręczany osobom,
które zasłużyły się świadectwem
prawdy i wartości, a także pracą na rzecz społeczeństwa i kultury. Na medalu widnieje napis
„Lumen mundi” i postać Ducha Świętego w znaku gołębicy
z promieniami symbolizującymi
dary i charyzmaty, jakich udziela ludziom dla dobra Kościoła.
Światowy Dzień Chorego ustanowiony został przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 roku – w 75. rocznicę objawień fatimskich. Celem obchodów jest objęcie modlitwą wszystkich cierpiących, zarówno duchowo, jak i fizycznie, i zwrócenie uwagi świata na ich potrzeby oraz dostrzeżenie tych, którzy zawodowo, bądź z potrzeby serca (jak rodziny
czy wolontariusze) towarzyszą chorym i cierpiącym.
aa

Lekarzu – spełnij obowiązek
statystyczny
Wojewódzki Wydział Zdrowia w Lublinie przypomina lekarzom oraz lekarzom dentystom, prowadzącym indywidualne
i grupowe praktyki lekarskie, o corocznym obowiązku staty‑
stycznym. Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o statystyce publicznej, podmioty określone w programie badań statystycznych są
obowiązane do udzielenia i przekazania prowadzącemu badanie
pełnych, zgodnych ze stanem faktycznym, rzetelnych i wyczerpujących danych, zgodnie ze szczegółowym zakresem, w formie,
postaci i terminach określonych w tym programie. Aby dopełnić
obowiązku sprawozdawczego, należy zalogować się do Systemu 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 systemu 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
Formularze obowiązujące w roku 2021 wraz z instruk‑
cjami zostały umieszczone na stronie:
https://cez.gov.pl/projekty/statystyka/formularze/
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Z obrad ORL – luty 2021
W dniu 10 lutego 2021 r. obradowała Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie.
Obradom przewodniczył prezes Lubelskiej Izby Lekarskiej Leszek Buk. Rada
obradowała w trybie zdalnym.
Informacje o pracy delegatur przekazali ich przewodniczący.

www.oil.lublin.pl
wydano opinię dotyczącą planowanego nowego kierunku studiów pn. psychologia w Uniwersytecie Medycznym
w Lublinie.
Mając na uwadze problemy lekarzy
seniorów z zaszczepieniem przeciwko
Covid‑19 podjęto decyzję o zorganizowaniu akcji szczepień dla lekarzy członków LIL. Nawiązano współpracę z dyrektorem szpitala im. Jana Bożego w Lublinie, który zorganizował „weekendowy”
punkt szczepień dla lekarzy. W ramach
tej akcji udało się zaszczepić kilkudziesięciu lekarzy.
Podjęto decyzję o zawarciu porozumienia z Naczelną Izbą Lekarską w zakresie

dentystów, prowadzeniu okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów oraz
prowadzeniu rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą poprzez
zatwierdzanie wpisów do rejestru oraz
skreślenia wpisu w tym rejestrze. Wydano 16 zarządzeń prezesa w sprawie
skreślenia z listy członków LIL, w tym
5 z powodu śmierci lekarza. Przygotowano 6 zaświadczeń związanych z uznaniem kwalifikacji zawodowych w krajach UE.

Przeprowadzono akcję informacyjną
wśród lekarzy o możliwości bezpłatnego szczepienia p/grypie członków rodzin
(współmałżonek, dzieci). Przedstawiciel
Delegatury Chełm uczestniczył w posiedzeniu Rady Społecznej SP Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego.
Z okazji 90. rocznicy urodzin lek. Aliny Miernickiej przekazano życzenia od
prezesa LIL i świadczenie w wysokości 2000 zł. Nawiązano kontakt z lekarzami, którzy będą obchodzić w I kwartale 2021 r. 90. rocznicę urodzin: lek.
dent. Haliną Strzelec i lek. Józefem Wiślińskim. Poinformowano ich, jakie dokumenty mają złożyć do LIL, ponieważ
z powodu pandemii życzenia są przekazywane na adres domowy, a świadczenie
na wskazane konto. Pomagano wprowadzać ubezpieczenia na bieżąco a złożone wnioski o ich dofinansowanie wysyłano do LIL.

partycypacji w kosztach modernizacji
systemu informatycznego dla prowadzonych okręgowych rejestrów lekarzy i lekarzy dentystów oraz centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego „systemem FINN”. Zatwierdzono uchwały komisji problemowych.
Z powodu braku zainteresowania lekarzy szczepieniem p/grypie (szczepionka przekazana przez MZ), po uzyskaniu
zgody MZ podjęto decyzję o zaszczepieniu członków innych samorządów zawodowych. Z takiej możliwości skorzystają
m.in. radcy prawni.

Delegatura Lublin

Komisje problemowe ORL

Zgłoszono kandydaturę Moniki Bojarskiej‑Łoś na interesariusza zewnętrznego do współpracy z Komisją Kształcenia
w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.
W tej sprawie zwrócił się do LIL dr Paweł Miotła, prodziekan Wydziału Lekarskiego UM w Lublinie.
Na prośbę dr hab. n. med. Marzeny Samardakiewicz, kierownik Katedry
i Zakładu Psychologii UM w Lublinie,

Ze względu na pandemię większość
komisji ma ograniczone możliwości działania, ale jak informują przewodniczący,
komisje starają się ze swoich zadań wywiązywać na bieżąco.
Komisja Wykonywania Zawodu
Prace komisji skoncentrowane były na realizowaniu zadań ustawowych,
związanych z przyznawaniem prawa wykonywania zawodu dla lekarzy i lekarzy

sprawozdania komisji problemowych
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
za rok 2020. Okręgowa Rada Lekarska
w Lublinie zatwierdziła uchwałą sprawozdania z działalności niżej wymienionych komisji problemowych za rok
2020 r.: 1. Komisja Socjalno‑Bytowa,
2. Komisja Kultury, 3. Komisja ds. Konkursów, 4. Komisja Kształcenia Medycznego, 5. Komisja Etyki, 6. Komisja Wykonywania Zawodu, 7. Komisja
Stomatologiczna, 8. Komisja Rekreacji
i Sportu, 9. Komisja Młodych Lekarzy,
10. Komisja ds. Lecznictwa Otwartego, 11. Komisja ds. Lekarzy Seniorów.
Sprawozdania komisji stanowią załącznik do niniejszej uchwały, a ich pełny
tekst zamieszczono na stronie internetowej LIL. Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.
Rada Okręgowa zaakceptowała zmiany osobowe w składzie Komisji Kultury.
Okręgowa Rada Lekarska w podjętej
uchwale zatwierdziła projekt budżetu
na rok 2021. Uchwała weszła w życie
z dniem podjęcia.
Jerzy Jakubowicz

Delegatura Biała Podlaska
Prowadzono działalność statutową
w pełnym zakresie. Jeden z lekarzy z powodu ciężkiej i przewlekłej choroby
otrzymał świadczenie losowe na rehabilitację. Zrezygnowano z wynajmu mieszkania dla lekarza z powodu braku zainteresowania.
Z Ministerstwa Zdrowia otrzymano
10 dawek szczepionek p/grypie dla pięciorga dzieci i młodzieży z rodzin lekarzy. Niestety, nie znaleziono chętnych.
Szczepionki przekazano do Domu Dziecka. Przychodnia Kal‑Medica zaszczepiła
pięcioro dzieci pierwszą dawką, a druga
będzie podana 9 marca. Dzieci czują się
dobrze i dziękują za pamięć o nich.

Uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 10 lutego 2021 r.
zatwierdzono jednomyślnie roczne

Delegatura Chełm
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Jak pokonać kłopoty z receptami papierowymi
Wielu lekarzy przeszło na wypisywanie recept w formie
e‑recepty. Spowodowało to znaczny spadek zapotrzebowania na recepty w formie papierowej. Jednak nadal jest wielu
lekarzy, w większości emerytów, którzy pozostają wierni receptom papierowym – w tym niżej podpisany. Z tego powodu w Lublinie możliwość wydrukowania recept papierowych
spadła dramatycznie.
Po długich poszukiwaniach, znalazłem w Lublinie drukarnię „Galena”, która może drukować recepty papierowe.
Działa ona przy ul. Urzędowskiej 18 (osiedle Świt), w godzinach 7–15, telefon 81 526 07 73. Zamówione tu recepty można otrzymać w terminie 2-dniowym. Cena usługi do uzgodnienia na miejscu w zakładzie. Przy większym zamówieniu
istnieje możliwość dostarczenia zamówionych recept na adres domowy.
Zdaję sobie sprawę, że niektórzy z nas mają trudności w poruszaniu się, niestety, to ustawodawcy nie obchodzi. Z błahych
powodów resort zdrowia wymyśla nowe wzory recept, co zmusza lekarzy do zbędnych wydatków i często kłopotliwych spacerów, lub jazdy taksówkami, a to kolejny wydatek.
Niżej podaję kolejne czynności, które pozwolą nam uzyskać papierowe recepty.
W przypadku Lublina i okolic musimy się udać do Wojewódzkiego Oddziału NFZ na ul. Szkolną 18, III piętro, pokój 318. Tam z reguły pomocne urzędniczki ustalą z nami
nadanie indywidualnych numerów dla naszych recept. Jak

mnie poinformowano, tej czynności nie
można dokonać telefonicznie, ani drogą e‑mail.
Z osobistej praktyki radzę zamówić właściwą dla nas liczbę indywidualnych numerów, aby w miarę możliwości uniknąć kłopotliwych spacerów
i wojaży. Z tymi numerami recept udajemy się do drukarni pod ww. adres,
gdzie indywidualnie ustalamy ostateczny urzędowy oraz zgodny z naszymi potrzebami wygląd recepty – np. podajemy nasze dane z pieczątki do umieszczenia na druku recepty.
W chwili obecnej na rynku lekarsko‑aptecznym funkcjonują trzy rodzaje druków recept. Dwa z nich tracą ważność
w dniu 30 czerwca 2021 r. Należy drukować tylko wzór re‑
cepty zamieszczonej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 23.12.2020, a umieszczonej w Dz. U. z dnia 30.12.2020
(paragraf 19).
Lekarze mieszkający w terenie mogą uzyskać numery recept w Delegaturach NFZ w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. Gdyby w tych miastach też nie było drukarni, to zakład „Galena” w Lublinie może takie recepty wydrukować.
Wiem, że jest w Łukowie drukarnia „Avia”, która też prowadziła druk recept.
Jerzy Jakubowicz

Radioterapia śródoperacyjna w SPSK 1

Przełom w leczeniu raka piersi w Klinice
z prof. Wojciechem Polkowskim,
kierownikiem Kliniki Chirurgii Onkologicznej SPSK 1 w Lublinie,
rozmawia Anna Augustowska
• Radioterapia śródoperacyjna to nowatorska metoda leczenia raka piersi,
która była już stosowana w klinice. Rozmawiamy na kilka dni przed jej nowym
zastosowaniem. Na czym polega nowość
w tej terapii?
– Przypomnę, że pierwsze zabiegi
z wykorzystaniem radioterapii śródoperacyjnej w leczeniu raka piersi wykonywaliśmy już w 2005 roku i prowadziliśmy je
do roku 2014. Obecnie wznawiamy te zabiegi, ale już w nowej odsłonie. Klinika
Chirurgii Onkologicznej SPSK 1 w Lublinie jest jedynym ośrodkiem na prawo
od Wisły wyposażonym w sprzęt do radioterapii śródoperacyjnej najnowszej
generacji. To mobilny akcelerator Mobetron. Podobne urządzenia znajdują się
jeszcze tylko w Poznaniu i w Krakowie.
Od połowy lutego br. wdrażamy operacje z zastosowaniem tego urządzenia. Jest
to przełom w leczeniu raka piersi.
• Na czym będzie polegać operacja
z zastosowaniem radioterapii śródoperacyjnej?
– W czasie operacji, zaraz po wycięciu guza piersi, podaje się bezpośrednio w to miejsce jednorazową dawkę napromieniania. Po 3(!) minutach usuwa
się aplikator energii promieni jonizujących, a następnie, zgodnie z zasadami
onkoplastyki, zszywa ranę chirurgiczną.

Co ważne, pacjentka nie traci piersi
i, co równie istotne,
można w ten sposób znacznie skrócić czas tradycyjnej
radioterapii, na którą musiałaby przyjeżdżać codziennie przez 5 tygodni, od poniedziałku od piątku. Oczywiście nie możemy
wyeliminować całkowicie późniejszych wizyt w szpitalu, ale dzięki tej nowoczesnej metodzie
można je znacznie
skrócić. Co jest niebagatelne, bo wiele kobiet przecież musi
dojeżdżać z odległych miejsc. A zmniejszenie liczby wizyt w szpitalu, szczególnie teraz w dobie pandemii COVID‑19,
ma ogromne znaczenie. Metoda ma jeszcze jedną bardzo ważną zaletę – eliminuje ryzyko popełnienia podczas operacji
tzw. błędu geograficznego. Napromienianie trafia idealnie w miejsce, gdzie znajdował się guz nowotworowy.
• Co czeka pacjentkę po takiej operacji?

– Znaczna część chorych – na Lubelszczyźnie co roku diagnozuje się raka piersi u ok. 1 tysiąca kobiet i połowa z nich
mogłaby z tej metody skorzystać – może
skończyć leczenie bez konieczności napromieniania przez pięć tygodni. Po operacji z zastosowaniem techniki śródoperacyjnej, większości chorych pozostaje tylko leczenie uzupełniające
w formie hormonoterapii, czyli tabletek. Dlatego radioterapia śródoperacyjna powinna być
aktualnie oferowana chorym na równi z radioterapią klasyczną. Za radioterapią śródoperacyjną przemawia również mniejszy odsetek efektów ubocznych, takich jak ból
piersi, lepszy efekt estetyczny oraz wyższa jakość życia. Ponadto w grupie chorych poddanych radioterapii śródoperacyjnej zaobserwowano niższą śmiertelność z powodu innych przyczyn niż
rak piersi. Dotychczasowe wyniki badań
wskazują na korzyści wynikające z zastosowania tej metody i wskazują na konieczność przedstawiania tej metody leczenia chorym, u których planuje się
oszczędzające leczenie raka piersi. Ostatni artykuł na ten temat ukazał się właśnie
2 lutego br. na łamach British Journal of
Cancer, którego jestem współautorem.
• Chyba warto tu wspomnieć o metodzie stosowanej, kiedy chorej na raka piersi usuwany jest też węzeł wartowniczy?
– Tak, rzeczywiście. Podczas operacji
oszczędzającej nie usuwamy całego układu chłonnego pachy, ale jedynie weryfikujemy jego stan poprzez wypreparowanie tylko jednego lub kilku sąsiednich węzłów chłonnych, tzw. węzłów wartowniczych. Tradycyjnie dokonuje się tego przy
użyciu metody izotopowo‑barwnikowej,
która wymaga współpracy i wizyty chorej w innym szpitalu, w którym znajduje
się Zakład Medycyny Nuklearnej. To znowu w dobie pandemii COVID‑19 rodzi
wiadome problemy i ryzyka. Nasza klinika jako jedyna w regionie, a prawdopodobnie w Polsce, dysponuje dwoma
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Chirurgii Onkologicznej
alternatywnymi nieizotopowymi technikami oznaczania węzła wartownika:
ferromagnetyczną (SentiMag; od 2014)
oraz fluorescencyjną z zielenią indycyjaninową (ICG; od 2019). To zapewnia
chorym wykonanie tej części operacji
bez konieczności wizyt w innym szpitalu oraz skraca czas pobytu w naszej klinice. Gdyby nie ograniczenie, wynikające z konieczności znieczulenia ogólnego,
chora mogłaby spędzić w szpitalu 1‑2 dni.
Przypominam, że chodzi o operację z powodu raka piersi z zastosowaniem radioterapii śródoperacyjnej oraz jednoczesną

operacji, obraz ciała i psyche wielu kobiet nie zostanie naruszony. Dla wybranych chorych na wczesnego raka piersi,
radioterapia śródoperacyjna może okazać się korzystną alternatywą, skracającą
czas całkowitego leczenia i dającą szansę
na uniknięcie amputacji piersi. Kwalifikując pacjentkę do zabiegu oszczędzającego
należałoby omówić z nią możliwość zastosowania tej nowoczesnej terapii. Wyniki wieloletnich badań nt. radioterapii
śródoperacyjnej ogłoszone w roku 2020,
roku wybuchu pandemii COVID‑19, nabierają szczególnego znaczenia. Możliwe

weryfikację układu chłonnego metodami,
które nie są dostępne w żadnym innym
szpitalu (sic!) w Polsce.

jest zmniejszenie obciążenia zakładów
radioterapii i skrócenie leczenia napromienianiem u znacznej części chorych
na raka piersi, przez co nie muszą one
wielokrotnie odwiedzać szpitali onkologicznych.

• Czy metoda radioterapii śródoperacyjnej znajduje też zastosowanie w innych chorobach?
– Zdecydowanie tak. W ten sposób będą leczone nie tylko chore na raka piersi.
Docelowo chcemy rozszerzyć zastosowanie tej techniki również o chorych na nowotwory układu pokarmowego, tj. raka
trzustki, raka żołądka, raka jelita grubego. Aparat Mobetron, którym dysponuje
klinika, jest wręcz dedykowany do zastosowań w chirurgii nowotworów jamy brzusznej.
Ta metoda umożliwia poprawę jakości
życia chorych, co jest nadrzędnym przesłaniem współczesnej medycyny. Amputacja piersi jest zabiegiem okaleczającym kobietę. Dzięki skróceniu czasu
napromieniania piersi, w trakcie trwania

• Czy chore z nowotworem raka piersi
mogą zgłaszać się bezpośrednio do kliniki? Czy są jakieś przeciwwskazania?
– Nie ma żadnych przeciwwskazań,
z wyjątkiem aktywnego zakażenia COVID‑19. W Poradniach Onkologicznych
SPSK nr 1 w Lublinie przy ul. Radziwiłłowskiej 13 pracują zarówno lekarze radioterapeuci, onkolodzy kliniczni oraz
chirurdzy, którzy zajmą się pełną diagnostyką. Naszą ambicją jest znaczne skrócenie czasu od pierwszej wizyty chorej z podejrzeniem raka piersi, do przedstawienia
planu leczenia ustalonego przez wielodyscyplinarny zespół kliniki, który obejmuje czasem wiele miesięcy.
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Zaszczep się
w aptece
5 lutego 2021 r. weszła w życie kolejna nowelizacja tzw. ustawy antycovidowej. Przewiduje ona, że podczas
epidemii szczepienia ochronne przeciwko Covid‑19 mogą przeprowadzać
m.in. farmaceuci z odpowiednimi kwalifikacjami. Jak informuje Ministerstwo
Zdrowia, będzie to możliwe po wprowadzeniu zmian prawno‑organizacyjnych. Warunkiem m.in. jest to, żeby pacjent mógł wejść do wydzielonego pomieszczenia, przestrzennie oddzielonego od pomieszczeń dostępnych publicznie i od personelu apteki, który nie
świadczy w tym czasie usług opieki farmaceutycznej na rzecz innego pacjenta.
Wyznaczone pomieszczenie powinno
być wyposażone w odpowiedni sprzęt,
jak również m.in. w pojemniki na odpady niemedyczne, leżankę, aby w razie
potrzeby pacjenta ułożyć w pozycji poziomej. Szkolenie do uzyskania uprawnień będzie miało charakter hybrydowy,
tzn. złożony z części teoretycznej on‑line oraz z części praktycznej
Ponadto apteka udzielająca szczepień powinna zatrudnić farmaceutę
z odpowiednimi kwalifikacjami (certyfikat szczepień). Umożliwienie wykonywania szczepień farmaceutom wymaga również wprowadzenia szerokich
zmian legislacyjnych, jak m.in. nadania farmaceutom odpowiednich uprawnień, nabycia umiejętności sposobu dokumentowania wykonanych szczepień,
wymogów dotyczących ubezpieczeń
farmaceutów, jak również nowych wymogów lokalowych i technicznych dla
aptek. W niektórych aptekach powstaną gabinety zabiegowe. Ten ostatni wymóg będzie bardzo trudny do spełnienia dla większości polskich aptek.
Prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr Mikołaj Konstanty uspokaja. Wkrótce wejdą na rynek szczepionki, które będą trzymane w reżimie lodówkowym, czyli takim, w którym obecnie
przechowujemy np. insulinę i inne leki. Dzięki temu będziemy mogli wejść
w proces profilaktyki chorób zakaźnych i wykonywać szczepienia w aptekach. Obecnie szczepienia w aptekach są wykonywane w 13 krajach europejskich.
Ww. ustawa antycovidowa przewiduje również, że po odbyciu odpowiedniego szkolenia i uzyskaniu certyfikatu, szczepienia będą mogli również przeprowadzać fizjoterapeuci, higienistki szkolne oraz diagności laboratoryjni.
Jerzy Jakubowicz
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Stymulatorem w pęczek Hisa
z Piotrem Błaszczakiem,
kierownikiem Oddziału Kardiologii WSS SPZOZ
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie,
rozmawia Anna Augustowska
• W Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii Oddziału Kardiologii – jako jedynej w Lublinie – wszczepiane są
od kilku tygodni należące do najnowszej generacji stymulatory serca. To zasługa kadry?
– Tak. Mimo szalejącej pandemii Pracownia Elektrofizjologii i Elektroterapii
Oddziału Kardiologii cały czas się rozwija. W ubiegłym roku Sekcja Rytmu Serca
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego przyznała dwóm naszym operatorom
– lek. med. Tomaszowi Chromińskiemu
oraz dr. n. med. Marcinowi Szczasnemu
– Certyfikaty Ekspertów Elektroterapii,
potwierdzające ich umiejętności oraz doświadczenie w wykonywaniu najbardziej
skomplikowanych zabiegów z zakresu elektroterapii. Dr Szczasny otrzymał
ponadto Certyfikat Operatora Elektrofizjologii. Obecnie czekamy na uzyskanie
akredytacji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego przez naszą pracownię. Cały czas szkolimy także młodych lekarzy,
chcących specjalizować się w elektroterapii i elektrofizjologii oraz prowadzimy
działalność naukową. Jestem w komfortowej sytuacji, bowiem aktualnie szkoli się
u nas grono szczególnie zaangażowanych
i pracowitych lekarzy rezydentów.

Pod koniec stycznia w Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii wszczepiliśmy pierwsze stymulatory, umożliwiające fizjologiczną stymulację pęczka Hisa.
Zabiegi wykonali dr Marek Modrzewski, dr Marcin Szczasny oraz dr Magdalena Stadnik. Wszystko odbywało się

Zatrudnimy:
• lekarzy specjalistów transfuzjologii klinicznej
• lekarzy zainteresowanych rozpoczęciem
specjalizacji z transfuzjologii klinicznej
• lekarzy z prawem wykonywania zawodu
Oferujemy: atrakcyjne wynagrodzenie, umowę o pracę
(pełny etat lub część etatu), elastyczny czas pracy.

Kontakt: tel. (81) 532 62 76 i 77 w. 121
reklama

mail: rekrutacja@rckik.lublin.pl
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w asyście doświadczonego operatora
z I Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie – dr. Pawła Moskala. Z nowej technologii skorzystało na razie trzech pacjentów; jesteśmy

gotowi do wykonywania kolejnych tego
typu zabiegów.
Jednocześnie, ze względu na panującą pandemię, robimy wszystko, aby precyzyjnie identyfikować chorych COVID
(+) i sprawnie przekazywać ich na łóżka
„covidowe” w naszym szpitalu. Staramy
się mieć jak najmniej przerw w pracy
z powodu reżimu epidemicznego. Sądzę,
że udaje nam się zachować ciągłość pracy jako oddział niecovidowy w stopniu
maksymalnym, relatywnie rzadko w porównaniu z innymi tego typu oddziałami
w Lublinie byliśmy wyłączeni z działalności. Ciągle pracujemy na najwyższych
obrotach. Warto zauważyć, że przez cały
czas udaje nam się realizować nawet planowe hospitalizacje. To wszystko dzięki
zaangażowaniu i sprawności całego personelu Oddziału Kardiologii, któremu
bardzo dziękuję.
• Na czym polega innowacyjność tych
urządzeń?
– Stymulacja pęczka Hisa polega
na wszczepieniu elektrody bezpośrednio w układ bodźcoprzewodzący serca.
Dzięki temu możemy zapewnić najbardziej fizjologiczną drogę rozchodzenia
się impulsu, a co za tym idzie (w przeciwieństwie do klasycznej stymulacji prawokomorowej) nie zaburzamy geometrii ani synchronii skurczu komór serca.
Dla pacjenta oznacza to lepszą tolerancję

Dzień z pracy lekarza POZ
wysiłku i jakość życia. Zabiegi wymagają
dużego doświadczenia, nie tylko w dziedzinie techniki implantacji stymulatorów serca, ale również – co bardzo istotne – wiedzy i praktycznych umiejętności
zabiegowych w dziedzinie elektrofizjologii. Wymagana jest najwyższa precyzja
przy manipulacji implantowaną do okolicy pęczka Hisa elektrodą, a jej ostateczne położenie dobierane jest z dokładnością rzędu milimetrów. Wszystko odbywa się drogą wewnątrznaczyniową i jest
niemożliwe do wykonania bez nowoczesnych systemów elektrofizjologicznych
i doświadczenia w ich zastosowaniu.
• Dla jakich pacjentów przede wszystkim są przeznaczone te stymulatory?
– Do zabiegów kwalifikowani są głównie pacjenci z niewydolnością serca i zaburzeniami przewodzenia przedsionkowo‑komorowego, u których spodziewany odsetek stymulacji będzie wysoki.
Z uwagi na fakt, że jest to stosunkowo
nowa technologia, lista wskazań do zabiegu stale rośnie.
• Od kiedy są wszczepiane?
– Najwcześniejsze doniesienia dotyczące implantacji elektrod do stymulacji pęczka Hisa pochodzą z 2000 roku
– pierwsze opisane zabiegi były wykonane w USA. W Polsce ta technika dopiero w ostatnich kilku latach przeżywa
swój rozkwit, chociaż pierwsze zabiegi były wykonywane już około 2008 roku. Obecnie takie zabiegi wykonuje kilkanaście ośrodków w kraju. Dzięki zaangażowaniu całego personelu, od stycznia
tego roku, jako pierwsi w Lublinie i drudzy w województwie dołączyliśmy do tego grona.
Lek. Piotr Denysiuk,
rezydent V roku kardiologii:
– Obecna sytuacja epidemiologiczna
zmusiła nas do wielu zmian – większość
z nas aktywnie włączyła się w walkę z pandemią. Mimo to staramy się pogodzić nasze nowe obowiązki i nie zwalniamy tempa. Cieszę się, że nam się to udaje. Praca w oddziale, który tak prężnie się rozwija, daje dużo satysfakcji. Mamy możliwość obserwacji i asystowania przy zabiegach unikalnych w skali kraju. Jesteśmy zaangażowani w rozwój pracowni,
czujemy się integralną częścią zespołu.
Jestem przekonany, że możliwość szkolenia pod okiem doświadczonych specjalistów w przyszłości przyciągnie do naszego ośrodka młodszych kolegów i koleżanki, którzy planują specjalizować się
w kardiologii.

Poniedziałek
Zaczynamy nowy tydzień jak zawsze z nadzieją, że będzie lepszy niż
poprzedni. Na razie nie jest dobrze, zasypało tak, że już w nocy zastanawiałam
się, jak dojadę do przychodni. Na szczęście się udało, chociaż nie było łatwo
i wreszcie zrozumiałam, co to jest napęd na cztery koła.
W przychodni spokojnie, pacjentów
chyba zasypało, telefony chyba też,
bo prawie nie dzwonią. Co najważniejsze, dojechały też szczepionki na Covid. I jak tu się nie cieszyć? Z powodu szczepionek atmosfera napięta była
już tydzień temu, kiedy niektóre przychodnie otrzymały informację, że dostawa szczepionek będzie przesunięta.
Na samą myśl, że 30 osób po 80. roku
życia trzeba poinformować o przełożeniu szczepienia dostawałam „globusa”.
Spiskowe teorie, które krążą, są czasami zabawne, ale nie wtedy, kiedy trzeba
je dementować. Rozmowy z seniorami
są czasami bardzo rozczulające, ostatnio starszy pan się po szczepieniu
popłakał. Myśleliśmy, że coś się
stało, okazało się, że to z radości,
bo wnuki wreszcie wejdą do domu a nie pomachają ze schodów,
zostawiając zakupy. Jest nadzieja,
że może Wielkanoc będzie można spędzić normalnie? Dla wielu
osiemdziesięcio‑ i dziewięćdziesięciolatków mogą to być ostatnie święta (na pewno tego się boją), będąc „dla własnego dobra”
w izolacji od roku.
Tymczasem Narodowy Program Szczepień idzie chyba najlepiej w Europie. Ile nas to kosztuje stresu na co dzień, wiemy tylko my. Nie wszystkie przychodnie
POZ szczepią, niektórzy twierdzą,
że nie mają warunków. Mnie nawet nie przyszło do głowy odsyłać swoich pacjentów „gdzieś”. Zadzwonił kolega, który nie szczepi, z pytaniem na kiedy można do nas umówić swoich pacjentów. Poprosiłam, aby zadzwonił po sylwestrze 2021/2022. Może wtedy coś będzie wolnego w grafiku. Było to trochę
złośliwe, ale dlaczego moi pacjenci mają czekać, bo będą się szczepić ci od sąsiada? Niby każdy ma mieć równy dostęp, tak słyszałam w telewizji. Ale ja
nie mam zamiaru szczepić „nie swoich” seniorów.
Przed chwilą miałam ciekawą rozmowę z panią doktor z SOR na Jaczewskiego w Lublinie. Byłam na wizycie
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domowej u pacjentki z podejrzeniem niedrożności jelit, bez możliwości ustalenia przyczyny
na podstawie posiadanych badań, osoba niewychodząca z domu, z dolegliwościami bólowymi. Transport nie chce
przewieźć do szpitala bez uzgodnienia
miejsca (nie ustaliłam jeszcze na jakiej
podstawie). Na oddziałach nikt nie odbiera telefonów, przynajmniej tych, które jesteśmy w stanie znaleźć. Dzwonimy na SOR, bo pacjentka na pewno nie
może zostać w domu. Pani doktor oznajmia, że nic nie robimy w tym POZ, machamy nogą siedząc na krześle, ona nie
widzi problemu z leczeniem niedrożności w domu. Wystarczy podłączyć kroplówkę z metaclopramidem i obserwować, można też zrobić zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej (w domu u leżącego pacjenta?). Mnie takiego leczenia
w domu pacjenta nie uczyli, ale może
ja studiowałam inną medycynę, trochę
czasu już minęło.

Udzieliłam dzisiaj ok. 30 porad (w
tym wizyta domowa), wypisałam jakieś
30 recept na leki w chorobach przewlekłych, 3 wnioski do sanatorium (prawdopodobnie mają się otworzyć niebawem i pacjenci już potrzebują), 2 wnioski do orzekania o niepełnosprawności
i chyba 3 na rentę. To teraz idę do domu posiedzieć na krześle i pomachać
nogą. Jest też nadzieja, że przyjedzie
do mnie moja dwumiesięczna wnuczka
Zosia to wreszcie „pogadam” z kimś,
kto mnie słucha i rozumie, co do niego
mówię. Jutro też jest dzień, może będzie lepiej.
Wioletta Szafrańska‑Kocuń
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Ruszyły zabiegi endoskopowe
z prof. Tomaszem Tomaszewskim,
kierownikiem Kliniki Chirurgii Szczękowo‑Twarzowej
Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie,
rozmawia Anna Augustowska
• Zabiegi endoskopowe to nowość
w działalności Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo‑Twarzowej SPSK 1?

– To prawda, zabiegi wykonywane
w optyce endoskopowej (z dojściem wewnątrzustnym) są najnowszą metodą leczenia naszych pacjentów. Pierwszy zabieg przy użyciu endoskopu wykonaliśmy
w klinice na początku lutego. Była to operacja złamanych wyrostków u 17‑letniej
dziewczyny, która uderzyła brodą doznając urazu żuchwy – dokładnie złamania trzonu żuchwy i obu wyrostków
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stawowych z przemieszczeniem. Zabieg
polegał na osteosyntezie, czyli unieruchomieniu wyrostków płytkami tytanowymi.
Po tygodniu pacjentka wróciła do domu.
To jedna z wielu zalet tej metody – pacjent krócej przebywa w szpitalu. Ale
istotą zabiegów endoskopowych, które
wykonujemy w obrębie twarzoczaszki,
to nie tylko brak widocznych blizn, ale
przede wszystkim dużo mniejsze ryzyko
poważnych powikłań, takich jak porażenie nerwu twarzowego, powstanie przetoki ślinowej czy krwiaka. Do tej pory zabiegi tego typu złamań były wykonywane
z dostępu przydusznego, co było obarczone ryzykiem poważnych powikłań. I zostawała widoczna blizna.
• W jakich sytuacjach metoda endoskopowa znajdzie zastosowanie?
– Zaczęliśmy od wewnątrzustnej operacji złamanego wyrostka stawowego.
W przypadku tej metody endoskop jest
niezwykle przydatny do oceny głęboko
położonego, ograniczonego pola operacyjnego. Ale sprzęt endoskopowy firmy Medtronic z pełnym oprzyrządowaniem, który został zakupiony dzięki funduszom unijnym i życzliwości dyrekcji
szpitala, mamy do dyspozycji od niedawna, więc stale się uczymy, jak go używać
m.in. w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka. Dwóch lekarzy z naszej
kliniki ma za sobą szkolenia (w Polsce
i w USA). Już w marcu chcemy zacząć
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zabiegi w obrębie zatok obocznych nosa.
Kompletujemy listę pacjentów i pierwsze
zabiegi tego typu będą wykonywane pod
okiem bardzo doświadczonej chirurg, która przyjedzie do Lublina ze Szwajcarii.
• W klinice wykonywane są też operacje rekonstrukcyjne twarzoczaszki z zastosowaniem innowacyjnych technologii. Na czym polegają?
– To operacje, które pomagają osobom po urazach,
wypadkach, także chorym
onkologicznie, którym trzeba usunąć zmiany nowotworowe np. szczęki lub
żuchwy, wtedy w miejsce
ubytku staramy się wstawić
implant. Zwykle w tym celu pobieramy fragment kości pacjenta z biodra lub kości strzałkowej. W przypadkach pourazowych do rekonstrukcji ubytków, poza
tkankami własnymi pacjenta, wykorzystujemy indywidualnie przygotowane implanty, natomiast u chorych
onkologicznych do rekonstrukcji utraconych struktur
wykorzystujemy również
przeszczepy złożone, pobrane najczęściej z talerza kości
biodrowej lub strzałki.
• Jednak wcześniej…
– Wcześniej trzeba przygotować model – szablon
chirurgiczny – odtwarzanej części, który
powstaje na podstawie tomografii komputerowej. Ten model oraz szablon wykonuje współpracująca z nami firma ChM
z Białegostoku. Szablony są wykonywane m.in. z polimerów wysokocząsteczkowych i tytanu. Model jest drukowany
w technologii 3D. Bez tych szablonów
rekonstrukcje byłyby bardzo utrudnione. Dzięki nim możliwe jest odtworzenie w dużym przybliżeniu symetrii twarzy pacjenta. Poza tym dzięki rekonstrukcji przywracamy choremu wiele funkcji,
m.in. zdolność mówienia, gryzienia pokarmów. Na podstawie tomografii komputerowej drukowane są modele czaszki
twarzowej, które ułatwiają przygotowanie
zespołu do zabiegu operacyjnego.
W przypadkach onkologicznych szablony chirurgiczne, drukowane również
w technologii 3D, wyznaczają precyzyjnie granice wycięcia tkanek zmienionych
chorobowo, jak również zakres koniecznego do rekonstrukcji przeszczepu. Takie
przygotowanie przedoperacyjne ma istotny wpływ na precyzję zabiegu, znacząco

poprawia uzyskiwane efekty estetyczne oraz funkcjonalne. Nie bez znaczenia
jest także znaczne skrócenie czasu zabiegu operacyjnego.
• Jest jeszcze jedna grupa zabiegów.
– Tak, to operacje wykonywane w terminie późniejszym u osób po ciężkich,
rozległych urazach czaszki twarzowej,

kiedy pacjenci przebywają na oddziałach
intensywnej terapii, w śpiączce i nie kwalifikują się do natychmiastowego zabiegu
operacyjnego. W takich przypadkach staramy się rekonstruować utracone struktury tkankami własnymi pacjenta bądź indywidualnymi implantami opracowanymi
przez firmę ChM na podstawie tomografii komputerowej, a dokładnie lustrzanego
odbicia strony nieuszkodzonej. Implanty
takie wykonane są z polimerów wysokocząsteczkowych lub stopu tytanu.
• Jak często w klinice wykonywane są
tego typu zabiegi?
– To są zabiegi jednostkowe. Ale bardzo wymagające. Trwają wiele godzin.
W przypadkach zabiegów onkologicznych z jednoczesną rekonstrukcją pracują
zwykle dwa zespoły chirurgów: jeden preparuje kość do przeszczepu – przeszczep
wraz z naczyniami do mikrozespoleń; natomiast drugi zespół w tym samym czasie wykonuje resekcję tkanek zmienionych chorobowo. W 2020 roku przeprowadziliśmy 5 takich operacji.

Marihuana leczy i pomaga
z Wiktorem Wezgrajem,
lekarzem medycyny, założycielem pierwszej na Lubelszczyźnie
poradni leczenia marihuaną medyczną,
rozmawia Anna Augustowska
• W Lublinie ruszyła poradnia leczenia marihuaną medyczną: Terapie‑cannabium. Od początku lutego
przyjmuje pacjentów. Co oferuje?
– Ideą, która przyświeca naszej działalności, jest zapewnienie pacjentom terapii
wspomagającej, dzięki
której można leczyć objawy towarzyszące wielu chorobom, ale nie samo schorzenie.
Obecnie w skład zespołu medycznego poradni wchodzą specjaliści różnych dziedzin
medycyny, m.in. neurolog prof. Jacek Kurze‑
pa, a w onkologii i leczeniu bólu lek. med. Jakub
Kosikowski.
Ponieważ wachlarz schorzeń, w których lecznicza marihuana może znaleźć zastosowanie, jest bardzo szeroki
jesteśmy zainteresowani nawiązaniem
współpracy z kolejnymi lekarzami.
• Medyczna marihuana od 2018 roku jest legalna i dopuszczona do sprzedaży w systemie farmaceutycznym
na terenie Polski jako lek i surowiec
farmaceutyczny. Co to za substancja?
– To legalny lek wydawany na receptę i – chcę to podkreślić – do jej wystawienia uprawnieni są wszyscy lekarze
medycyny. Historia stosowania konopi
w celach medycznych ma ponad pięć tysięcy lat, co sprawia, że jest to najstarsza roślina lecznicza. Termin „marihuana medyczna” obejmuje kwiaty konopi indyjskich (Cannabis sativa, Cannabis indica), a także wyciągi i leki wytwarzane ze składników konopi, które
spełniają wymagania Farmakopei Europejskiej. Zidentyfikowano i wyizolowano ponad 500 naturalnych związków z konopi, włącznie z ważnymi
z medycznego punktu widzenia kannabinoidami, terpenami, flawonoidami.
Główne składniki czynne konopi działają przede wszystkim poprzez receptory
CB1 i CB2 układu endokannabinoidowego (ECS) organizmu. Układ ten odgrywa istotną rolę w procesie regulowania homeostazy w organizmie. Ponadto uczestniczy w tworzeniu i regulacji
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procesów fizjologicznych i patofizjologicznych. Moduluje uwalnianie neuroprzekaźników, co ma wpływ między innymi na: odczuwanie bólu, apetyt, trawienie, motorykę i napięcie mięśniowe, układ odpornościowy, neurogenezę.
Ponieważ receptory
kannabinoidowe znajdują się w całym organizmie, spektrum potencjalnych wskazań dla leków na bazie kannabinoidów jest bardzo szerokie.
• Dla jakich pacjentów jest przede wszystkim przeznaczona?
– Medyczna marihuana jest stosowana jako
terapia modyfikująca przebieg choroby,
której celem jest uwolnienie od cierpienia przy jednoczesnej poprawie funkcjonowania i ogólnej poprawie jakości
życia pacjenta. Powszechne wskazania
i zastosowania w terapii lekami z konopi
indyjskich to: przewlekły i neuropatyczny ból (neuropatie związane z cukrzycą,
chemioterapią, w przebiegu HIV), ból
nowotworowy, stwardnienie rozsiane
(zwalczanie ośrodkowego bólu i bolesnej spastyczności), epilepsja (lekooporne postacie padaczki), choroby neurodegeneracyjne (choroba Parkinsona i Alzheimera), nudności i wymioty wywołane chemio‑ i radioterapią, anoreksja
i kacheksja, zespół stresu pourazowego, zaburzenia lękowe, zaburzenia snu,
ADHD i nadpobudliwość, fibromialgia,
choroby autoimmunologiczne (choroba
Leśniowskiego‑Crohna, RZS) ograniczenie stosowania opioidów.
• To nie jest tania terapia?
– Koszt pierwszej wizyty to 250 zł,
koszt kolejnej (również online) 180 zł.
Koszt medycznej marihuany wynosi ok. 500 zł za 10 g. Zalecanym sposobem farmakoterapii jest forma wziewna poprzez waporyzację. I to urządzenie to kolejny koszt.
Poradnia, jak wszystkie tego typu
w Polsce, działa w formie komercyjnej.
Miejmy nadzieję, że z czasem te usługi
zostaną objęte refundacją NFZ.
11

Lekarski kalejdoskop

Noworodki przebadają

Kondycja nowej hali sportowej

Od 2021 roku noworodki urodzone w Polsce będą badane
w kierunku rdzeniowego zaniku mięśni. Taką rekomendację
wydała Rada Przejrzystości przy AOTMiT.
Lekarze mówią, że to wspaniała wiadomość i podkreślają, że
wprowadzenie przesiewu diametralnie zmieni los chorych dzieci, przy tych samych nakładach finansowych na leczenie.
W zakresie badań przesiewowych w kierunku SMA zaplanowano stopniowe wdrażanie programu. W 2021 r. ma zostać
wykonanych 141 tys. badań (w województwach mazowieckim, lubelskim, łódzkim, podlaskim, warmińsko‑mazurskim,
zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko‑pomorskim, lubuskim, wielkopolskim), a w 2022 r. liczba zaplanowanych
badań to 274 tys.

Nowa hala sportowo‑widowiskowa Uniwersytetu Medycznego prawie gotowa. W obiekcie przy ul. Chodźki w Lublinie
studenci pojawią się w przyszłym roku akademickim.
Wewnątrz budynku o ciemnej, charakterystycznej ażurowej
elewacji jest wielofunkcyjna sala widowiskowo‑sportowa z pełnowymiarowym boiskiem do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną czy futsal. Na jej widowni pomieści się 800 osób.
Przyszli użytkownicy dostaną też dziewięciometrową ściankę wspinaczkową. Obiekt jest najprawdopodobniej najwyższy
w Polsce. Znalazły się tu także m.in.: siłownia, sale do fitness,
tenisa stołowego i sportów walki, dwie klatki do squasha oraz
gabinety medycyny sportowej. Kompleks, w którym trwają
ostatnie kosmetyczne prace, ma służyć także członkom uczelnianego Zespołu Pieśni i Tańca oraz klubowi studenckiemu.
Przewidziano też miejsce na letnie kino.

Szpital się wyłania
Niemal dokładnie rok temu, w drugiej połowie lutego
2020 roku, wszystkie lokalne media relacjonowały prace, jakie trwały na placu budowy przy ul. Staszica w Lublinie. Z ich
powodu wstrzymano wówczas ruch samochodów, ograniczony był ruch pieszych. Wszystko po to, by sprawnie przeprowadzić akcję wyburzania. Zniknęła wówczas brama wjazdowa do szpitala ze szlabanem oraz budynek, w którym ostatnio
mieściła się m.in. Klinika Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej. Planowany na miejscu po rozbiórce nowy budynek,
będący największą częścią projektu przebudowy i rozbudowy
SPSK 1, już niemal osiągnął ostateczną bryłę.
Powstający szpital o powierzchni użytkowej ponad 15 tys.
mkw. będzie funkcjonalnie podzielony na dwie części: tzw. taras dolny, na którym zaplanowano Zintegrowany Blok Operacyjny z 8 salami operacyjnymi, Szpitalny Oddział Ratunkowy,
intensywną terapię oraz tzw. taras górny, który został „rozbity”
na dwie bryły, zlokalizowane po obu stronach głównego trzonu komunikacyjnego.

Przyszli medycy pięknie o miłości
Kto przegapił w niedzielny wieczór, może odsłuchać w dowolnym momencie. Uniwersytet Medyczny w Lublinie zaprosił na walentynkowy koncert o miłości.
Wystąpili studenci uczelni, którzy łączą wiele pasji – od medycznych po muzyczne
O medycznych aspektach miłości mówili: rektor Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie prof. Wojciech Załuska, prof. Hanna
Karakuła‑Juchnowicz, prof. Jan Kotarski, prof. Halina Lach,
prof. Andrzej Wysokiński, dr hab. Beata Matyjaszek‑Matuszek,
dr hab. Marzena Samardakiewicz, prof. UM, dr hab. Michał
Skrzypek, dr hab. Anna Matysik‑Woźniak i mgr Wojciech
Dzikowski.
Link do rejestracji wydarzenia:
https://www.facebook.com/UMLub24/videos/1381670265513579
Teksty: aa, jkg

www.medicus.lublin.pl

Nowoczesna ortopedia
w Hrubieszowie
Specjalista z czeskiej Kliniki Ortopedii w Pradze brał
udział w operacji ortopedycznej, którą przeprowadzili le‑
karze z SP ZOZ w Hrubieszowie z wykorzystaniem inno‑
wacyjnej techniki.
W Oddziale Chirurgii Ogólnej i Urazowo‑Ortopedycznej
Szpitala Powiatowego im. Świętej Jadwigi Królowej
w Hrubieszowie przeprowadzono zabieg alloplastyki – wszczepienia nowoczesnej endoprotezy stawu ramiennego
ProSpon‑Sosna III.
– Tego typu operacja jest szansą na przywrócenie zdrowia
i komfortu życia dla wielu pacjentów zmagających się z chorobą zwyrodnieniową stawu ramiennego. Jest to skomplikowany
zabieg, wymaga wyjątkowej precyzji i umiejętności oraz szerokiej wiedzy w zakresie endoprotezoplastyki stawu ramiennego
– mówi lek. med. Dariusz Gałecki, dyrektor placówki.
Skomplikowany zabieg przeprowadzony został przez zespół
Oddziału Chirurgii Ogólnej i Urazowo‑Ortopedycznej pod kierunkiem ordynatora lek. med. Bernarda Żaroffe, lek. Andrzeja
Kowalika oraz dr Miroslava Videckyego, cenionego specjalisty z czeskiej Kliniki Ortopedii w Pradze.
Jak informuje szpital, pionierska operacja, którą przeprowadzono 4 lutego przebiegła bez zakłóceń, pacjentka czuje się dobrze i opuściła już hrubieszowską placówkę. Teraz będzie rehabilitowana w warunkach ambulatoryjnych.

www.kultura.oil.lublin.pl

Zanzibar – Hakuna Matata
Komisja Kultury LIL zaprasza 24.04.2021 r., o godz. 12.00 na wer‑
nisaż wystawy fotografii pt. „Zanzibar – Hakuna Matata” autorstwa
dr. Marka Stolarczuka i dr. Andrzeja Skrzyńskiego.

Konkurs fotograficzny

Amantadyny tajemnice
zbada Lublin
3 lutego została podpisana umowa dotycząca finansowania przez Agencję Badań Medycznych badania nad zastosowaniem amantadyny w zapobieganiu progresji i leczeniu objawów Covid‑19.
Liderem projektu jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie, a konkretnie prof. Konrad Rejdak, kierownik Kliniki Neurologii SPSK nr 4. Projekt pn. „Zastosowanie amantadyny w zapobieganiu progresji i leczeniu objawów
Covid‑19 u pacjentów zarażonych wirusem SARS‑CoV‑2”
uzyskał rekomendację do dofinansowania w ramach realizacji
działań dedykowanych minimalizacji zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS‑CoV‑2.

Lubelska Izba Lekarska
i Uniwersytet Medyczny w Lublinie
we współpracy z Lubelskim Towarzystwem Fotograficznym
i Związkiem Polskich Artystów Fotografików Okręg Lubelski
ogłaszają
X Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny
Lekarzy i Studentów Medycyny.
Honorowy patronat nad konkursem objęli:
• Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej prof. Andrzej Matyja,
• Prezes Lubelskiej Izby Lekarskiej dr Leszek Buk,
• JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
prof. Wojciech Załuska.
Nadsyłanie prac do 30 października 2021 r.
Rozstrzygnięcie konkursu do 21 listopada 2021 r.
Wernisaż z wręczeniem nagród 18 grudnia 2021 r.
Regulamin konkursu:
https://kultura.oil.lublin.pl/konkurs-2021/

w wydaniu internetowym

Lekarz z pasją

W kuchni nie używam
z Mateuszem Szymańskim,
anestezjologiem, asystentem w Katedrze i Zakładzie
Anatomii Prawidłowej Człowieka UM w Lublinie,
rozmawia Anna Augustowska
• Bądźmy szczerzy – nieczęsto się zdarza, aby za upieczone w domu ciasto zapłacono ponad 200 zł. Panu to się udało
– co to był za „tajemniczy wypiek”?

Ale szczerze mówiąc w kuchni znacznie bardziej interesuje mnie gotowanie
różnych potraw. Ciasta piekę, ale tylko czasami i zwykle na ważne okazje.

– Wszystko za sprawą mojego udziału
w akcji, jaką na rzecz tegorocznego finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
zorganizowało działające na naszym uniwersytecie Centrum Wolontariatu. Podobnie jak wielu pracowników uczelni, postanowiłem przyłączyć się do licytacji,
na którą wystawiłem „ciasto niespodziankę”. Osiągnęło cenę 210 zł, która to kwota została przekazana na rzecz WOŚP. Tajemniczy wypiek to biszkopt z owocami
i kremem na bazie serka mascarpone. Nie
wiem, czy smakował osobie, która go wylicytowała, mam nadzieję, że tak.

Ostatnio głównymi winowajcami moich cukierniczych przestępstw są studenci – nie wyobrażam sobie, że mógłbym im odmówić, skoro działają w szczytnym celu. Natomiast gotuję
na co dzień i nie ukrywam,
że bardzo to lubię. To dla
mnie forma relaksu, zresetowania się po pracy w szpitalu i na uczelni.

• Fama o urodzie i zniewalającym
smaku Pańskich wypieków niesie się
po uczelni od dawna – pieczenie ciast
to pozazawodowa pasja?
– To chyba za dużo powiedziane – ale
rzeczywiście przygotowuję słodkie wypieki na kiermasze charytatywne, które są organizowane przez Centrum Wolontariatu i cieszę się, kiedy są kupowane i smakują. Czy mam jakieś hity cukiernicze? Może nie hity, ale wymieniłbym klasyczną szarlotkę, kruche ciasto
ze śliwkami, ciasto marchewkowe i sernik wiedeński, a także tort z prawdziwą
masą z jaj ubijanych na parze. Generalnie stawiam na prostotę i jakość.
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• Codziennie dwa dania?
– Nie, nie – aż tyle czasu
nie mam. Kiedy umawialiśmy się na rozmowę, gotowałem zupę pomidorową,
oczywiście z makaronem.
Dzisiaj czeka na mnie zupa
meksykańska, z czerwoną
fasolą i papryką. Wspaniale
rozgrzewa i dodaje energii
w tak zimne dni jak dzisiejszy i stawia na nogi po dyżurze w szpitalu, z którego wracam. Poza tym domowe jedzenie, przygotowane z dobrych produktów – do czego przywiązuję
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ogromną wagę – buduje klimat domu,
przyciąga przyjaciół i sąsiadów. Bardzo to lubię i ubolewam, że pandemia
pozbawiła nas tej formy bycia z innymi. Bo przecież wspólne jedzenie to nie
tylko „najadanie się”, ale też budowanie relacji.
• Ma Pan ulubionych kucharzy
np. Roberta Makłowicza, Pascala czy
Magdę Gessler?
– Nie mam. Inspiracje czerpię z kuchni mojego dzieciństwa, ale niekoniecznie
tylko z kuchni Mamy, wręcz uważam,
że ja gotuję całkiem inaczej. Nie mogę
tu jednak nie wspomnieć o Pani Zosi,
która jest sąsiadką moich rodziców i która pozwalała mi przesiadywać w swojej
kuchni i podpatrywać, co i jak gotuje.
Dzięki niej jeszcze w podstawówce upiekłem według Jej przepisu babkę z wiśniami. To był chyba mój pierwszy debiutancki wypiek. Do dzisiaj piekę tę babkę. Pani
Zosia nadal jest moim autorytetem i czasami degustuje moje „dzieła”.
Generalnie lubię gotować „z głowy”,
eksperymentować i rzadko trzymam się
przepisów – w mojej kuchni nie mam nawet wagi.

www.medicus.lublin.pl

wagi

• A co trzeba mieć zawsze w kuchni?
Co decyduje o jej charakterze?
– Zioła! Ja mam je zawsze. Najlepiej, jak można mieć zioła w doniczkach
i w ogrodzie – świeże, aromatyczne, o intensywnym smaku. One nadają naszym
potrawom to coś. Poza tym dobrej jakości
produkty. Jajka kupuję tylko od „szczęśliwych kur” z pewnego źródła, podobnie
warzywa itd. Warto o to zadbać, bo tylko wtedy nawet proste dania mają doskonały smak. W mojej kuchni nigdy też nie
brakuje miodu i wina – to naprawdę magiczne składniki…
• Pracuje Pan na bardzo trudnym oddziale intensywnej terapii dla pacjentów z Covid‑19 w szpitalu przy al. Kraśnickiej. Poza tym prowadzi Pan zajęcia
ze studentami. Jak znaleźć czas na gotowanie?
– To nie jest trudne! Przede wszystkim kocham to, co robię. Wtedy nic więcej nie potrzeba, aby mieć na wszystko
czas. Wyznaję zasadę, że w szpitalu jestem w stu procentach lekarzem; na uczelni – nauczycielem, a w domu zajmuję się
tym, co lubię też w stu procentach, ale nie
pracą zawodową.
Zawsze chciałem być lekarzem albo
nauczycielem – nie wiem dlaczego, ale
tak było. Los sprawił, że łączę obie te pasje. To prawdziwe szczęście. Mam tego
świadomość i umiem docenić.
• I zawsze marzył Pan o anestezjologii?
– Na początku bardzo chciałem być
chirurgiem. Tak było prawie przez całe

Literacko
Osiecka zawsze
z nami

studia. Dopiero pod koniec
studiów i na stażu podyplomowym, kiedy trafiłem na OIT,
coś się zmieniło. Dzisiaj nie
wyobrażam sobie, aby mogło być inaczej. Anestezjologia i intensywna terapia to moja pasja. Podobnie jak praca
ze studentami. Zajęcia z anatomii prowadzę od 12 lat, zaczynałem oczywiście jako wolontariusz, i nigdy mnie to nie
nudzi. Praca z młodymi ludźmi, którzy wybrali zawód lekarza to ogromna odpowiedzialność. Nie chodzi tylko o przekazanie wiedzy medycznej,
ale też o coś więcej – wpojenie szacunku dla drugiego
człowieka, dla pacjenta, który powierza nam swoje zdrowie i życie. I do swojego zawodu – bo nie ma nic gorszego niż lekarz, który przychodzi do pracy niejako
„za karę”, jest niezadowolony i nie cieszy go to, co robi.
• Jest Pan pomysłodawcą i założycielem organizacji Młodzi Medycy – to chyba też klucz do tego, jak zdobyć autorytet wśród młodszych kolegów?
– Młodzi Medycy to dziś prężnie działająca organizacja, którą założyłem, kiedy
sam byłem studentem, wtedy jeszcze jako
Koło Naukowe. Myślę, że młodzi mogą
w niej realizować wiele celów, m.in. także
na rzecz mieszkańców Lublina: białe niedziele, uczestniczyć w festiwalu nauki, organizować akcje takie jak „Dotknij prawdziwego serca”, czy jak przed kilku laty,
pobić rekord Guinnessa w mierzeniu ciśnienia tętniczego jak największej grupie
osób. Wydaje mi się, że sukces Młodych
Medyków to niezwykłe zaangażowanie
studentów, ich kreatywność oraz interdyscyplinarność. Warto podkreślić, że organizacja ta skupia studentów różnych kierunków naszej Alma Mater.
• Trudno naszej rozmowy nie zakończyć powrotem do kuchni – co by Pan
zaserwował np. na kolację grupy przyjaciół z okazji końca pandemii?
– Oby to mogło stać się jak najszybciej! Proponuję karpia z koglem‑moglem jako ciekawą przekąskę; tradycyjny polski żurek z białą kiełbasą oraz gulasz z chorizo i batatami. A na deser tort
z wiśniami z syropu, oczywiście dobrze
„nasączony”. W końcu to koniec pandemii, więc jest co świętować!
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O Agnieszce Osieckiej chyba zawsze „się mówi i mówiło”, bo to wyjątkowa osoba pod wieloma względami, ale ostatnio dużo o niej głośniej.
Wszystko za sprawą telewizyjnego
serialu „Osiecka”. Bez względu na to,
co o filmowej biografii mówią krytycy, a także zwykli widzowie – niestety ci pierwsi wieszają na nim psy
– warto sobie obraz poetki poszerzyć i przybliżyć.
Oczywiście dzięki lekturze.
„Osiecka. Ni‑
komu nie żal
pięknych kobiet”
Zofii Turowskiej
to opowieść o poetce opowiedziana poprzez liczne
wspomnienia jej
przyjaciół, fragmenty jej pamiętników, opowiadań i wierszy, a także archiwalne zdjęcia, wykonane przez samą Osiecką. Autorka snując opowieść
o czasach, w których żyła i tworzyła
autorka takich przebojów jak „Małgośka” czy „Na całych jeziorach ty”,
odkrywa nieznane fakty i przypomina
te, które zatarł czas.
Osiecka jest autorką ponad dwustu tekstów piosenek, kilku powieści
i spektakli telewizyjnych. A także słynnego hasła „Coca‑cola to jest to!”.
„Zofia Turowska zebrała bardzo
różnorodny materiał, a pisząc bezpretensjonalnie, nie wkracza w zbędne dywagacje. Pokazuje Osiecką pełną życia, wolną, niedającą się ograniczać konwenansom, a historie licznych
perypetii miłosnych, skandali, związków małżeńskich i partnerskich opisuje z wyczuciem i dyskrecją” – czytamy
w jednej z recenzji książki. „Osiecka.
Nikomu nie żal pięknych kobiet” to
portret kobiety, którą poznajemy w roli dziennikarki, poetki, matki, kochanki i żony, ale przede wszystkim kobiety o niezwykłej wrażliwości i niezwykłym talencie. Następczyń chyba do
dziś nie ma…
Anna Augustowska
Zofia Turowska
„Osiecka.
Nikomu nie żal pięknych kobiet”;
Wydawnictwo Marginesy
styczeń 2021
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Ratujemy historię pogotowia
Dwa lata trwało przeczesywanie internetowych zasobów,
by historia pogotowia ratunkowego w Chełmie, Włodawie
i Krasnymstawie zaczęła się rysować. Teraz pora na domowe
archiwa i opowieści dawnych pracowników. Młody mieszkaniec Chełma, który pasjonuje się historią ratownictwa w rodzinnym mieście, czeka na wszelkie informacje
Pierwsze co przyciąga uwagę na stronie Historia Ratow
nictwa w Chełmie to czarno‑białe zdjęcia. A zwłaszcza ich bohaterowie, sfotografowani, gdy stoją oparci o ówczesne karetki. Niektórzy nie zwracają uwagi na fotografa i palą w zamyśleniu. Panowie w zakrywających kolano, a nawet sięgających
niemal kostek, białych fartuchach z naszywanymi kieszeniami.
Fotografie są świetnej jakości, niemal się czuje sztywność nakrochmalonego płótna. Teraz trudno sobie wyobrazić tak ubranych medyków w akcji na miejscu wypadku.
1954. Chełm
ul. Mickiewicza,
kierowca i lekarz
przy sanitarce
skoda 1102
Tudor

1964. Chełm, ul. Mickiewicza.
Pracownicy pogotowia i sanitarki warszawa M20

w 1994 roku przekazał chełmski salon tej marki – opowiada
Kacper Chmielewski.

Ambulans na plastry

Zielony poszukiwany
– Znam takich, którzy by się zgodzili tak ubrać i spróbować,
jak się pracuje w ubraniu z lat 50. ubiegłego wieku. Ale jeśli chodzi o stroje ratowników, to szukam zielonych kombinezonów,
które pracownicy pogotowia nosili w latach 90. Strasznie trudno
coś takiego oryginalnego zdobyć – mówi Kacper Chmielewski
z Chełma, który interesuje się motoryzacją i historią ratownictwa medycznego w rodzinnym mieście i regionie. To on
na Facebooku prowadzi Historię Ratownictwa w Chełmie.
Z pogotowiem łączą go rodzinne koneksje. Mama Kacpra
przepracowała tam wiele lat i to dzięki jej wskazówkom połączył
zainteresowanie samochodami z historią tej dziedziny służby
zdrowia. W jednym z wpisów na stronie Historii Ratownictwa
w Chełmie wspomina, że jako dziecko z balkonu obserwował
stację chełmskiego pogotowia i jeżdżące karetki.

Prywatne historie na sygnale

Jego najnowszym znaleziskiem i bohaterem kolejnych odkryć jest prototyp lublina 3333. Samochód jeździł, jako jeden
z jedenastu w ogóle wyprodukowanych w lubelskiej fabryce,
w roli karetki reanimacyjnej z RKTS Krasnystaw.
– Jest w fatalnym stanie i dużo trzeba pieniędzy i pracy,
by wyglądał jak w 1995 roku, kiedy zaczął wozić pacjentów.
Szukam elementów wyposażenia wnętrza, części czy nawet
prospektu, który towarzyszył takiemu modelowi. To najstarszy
zachowany egzemplarz – mówi licealista, który z relacji dawnych użytkowników „erki” wie, że ratownicy mieli o lublinie
jak najgorsze zdanie. – Latem plastikowe elementy się nagrzewały koszmarnie śmierdząc, wszystko było bardzo kiepsko wykonane, ciągle coś się łamało, urywało. Na dodatek bardzo szybko ambulans skorodował i zaczął przeciekać. Słyszałem o łataniu dziur plastrami i gumowymi rękawiczkami, żeby nie kapało na jadących.
Ale dziś taki zabytek to rarytas i impuls do poszukiwań informacji na jego temat. I przede wszystkim części.

Podziel się historią
W sprawie archiwaliów, wspomnień i pamiątek, dotyczących chełmskiego pogotowia oraz lublina 3333, można się
kontaktować z Kacprem Chmielewskim za pomocą strony
na Facebooku Historia Ratownictwa w Chełmie. Licealista jest
też twórcą fanpage’a Chełmskie na czarnych i prowadzi bloga
ChmieluGarage&Zielony12M.
Janka Kowalska
Zdjęcia ze zbiorów FB Historia Ratownictwa w Chełmie

– Zdarzyło mi się w dzieciństwie jeździć ambulansem w charakterze pasażera – przyznaje nastolatek, który dwa lata przeszukiwał internetowe zasoby, by znaleźć informacje i archiwalne fotografie. Ale wie, że najlepsze historie i pamiątki mają dawni pracownicy – lekarze, sanitariusze, kierowcy, dyspozytorzy. Dlatego bardzo namawia właścicieli i rodziny, by się
z nim skontaktowali. – Lubelskie pogotowie ma udokumentowaną przeszłość, nasze, które powstało jako oddzielna placówka w 1949 roku, nie. A jest ona bardzo ciekawa, nawet patrząc na auta. Chełmskie karetki, zwłaszcza w czasach, gdy byliśmy miastem wojewódzkim, były zupełnie inne niż te lubelskie. Ambulansami były auta innych marek, inaczej były malowane. Moja mama jeszcze jeździła renaultem 21 nevadą, którą
16
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1979. Wojewódzka Kolumna
Transportu Sanitarnego przy
ul. Rejowieckiej w Chełmie
i sanitarny fiat 125p

Po Covidzie zadbaj o swą psyche lekarzu
z Tomaszem Pyterem,
psychiatrą, ordynatorem Oddziału Psychiatrycznego
z Pododdziałem Leczenia Uzależnień w Parczewie,
rozmawia Marek Derkacz
• Niemal 25 tysięcy lekarzy w Polsce
przebyło Covid‑19. Część z nich boryka
się z powikłaniami po chorobie. Jak wielu z nich będzie wymagało specjalistycznej pomocy psychiatrów?
– Lekarze to jedna z tych grup zawodowych, które są najbardziej narażone na zachorowanie na Covid‑19. Jednocześnie
jest to jedna z najbardziej przepracowanych, przemęczonych i zestresowanych
grup zawodowych. Ta mieszanka czynników ryzyka rozwoju zaburzeń psychicznych (w tym uzależnień) i samego „organicznego” wpływu ciężkiej infekcji wirusowej (zespoły zmęczeniowe, „mgła mózgowa”) sprawia, że wielu z nas zaczyna
cierpieć na zaburzenia lękowe, depresyjne, PTSD, a próbując samoleczenia uzależnia się od alkoholu, leków uspokajających czy nasennych.
I lekarze zgłaszają się po specjalistyczną pomoc psychologiczną lub psychiatryczną stosunkowo późno, uznając
konieczność leczenia psychiatrycznego
za oznakę słabości, przegraną życiową.
• Które z objawów stanowiących tzw.
zespoły pocovidowe wiążą się z największym ryzykiem wystąpienia zaburzeń psychicznych?
– Wirus SARS‑COV‑2 wywołuje tzw.
zespół „mgły mózgowej”, charakteryzujący się zaburzeniami poznawczymi (koncentracji, pamięci), przewlekłym zmęczeniem, apatią, anergią, bezsennością, zaburzeniami nastroju (przewlekłe obniżenie
lub wahania nastroju). Ten zespół objawów wiązany ostatnio z zapalną „burzą
cytokinową” może utrzymywać się nawet przez kilka lub kilkanaście tygodni
po przechorowaniu Covid‑19. W konsekwencji znacznie utrudnia lub uniemożliwia wykonywanie zawodu, prowadzenie dotychczasowych aktywności. Jeśli do tego dołączyć obniżoną wydolność fizyczną organizmu (przebyte zapalenie płuc), zaburzenia neurologiczne
(zawroty głowy, apraksję, czyli niezdolność do wykonywania bardziej skomplikowanych czynności) to lekarz dotknięty tymi pocovidowymi dolegliwościami
znajduje się na psychicznej równi pochyłej z dużym ryzykiem wystąpienia zaburzeń psychicznych.
• Jakie zaburzenia psychiczne wśród
lekarzy związane z przebytą infekcją

SARS‑COV‑2 lub jej następstwami, takimi jak np. śmierć bliskich zaobserwował Pan do tej pory?
– Przeciążenie pracą, ryzyko zachorowania lub zarażenia bliskich, a w następstwie często rozłąka z rodziną, nawet
ostracyzm i stygmatyzacja społeczna (dotycząca także ozdrowieńców), a w trakcie choroby i izolacji lub często przedłużającej się rehabilitacji poczucie
nieprzydatności zawodowej wywołują
frustrację, rozdrażnienie, bezsenność,
zespół lęku uogólnionego lub napady
lęku. Rozwijają się
zaburzenia depresyjne. W celu redukcji objawów niektórzy sięgają po alkohol, papierosy, pochodne benzodiazepiny lub leki nasenne z grupy Z (zolpidem, zaleplon i zopiklon).
• Bardzo częstym objawem jest zanik
smaku i/lub węchu. Jak duże jest ryzyko
rozwoju depresji u takich osób?
– Wiele osób po przechorowaniu Covid‑19 albo traci całkowicie powonienie/
smak, albo zaczyna odczuwać nieprawdziwy zapach. Osoby często czują zapach spalenizny, dymu papierosowego
lub zgniłego mięsa. Uważa się, że na parasomie po zachorowaniu na Covid‑19 dotychczas nie ma leków. Samo nieprawidłowe odczuwanie zapachów jest zapewne objawem powrotu węchu, ale niestety taki stan może utrzymywać się bardzo
długo. W związku z tym, że prawidłowe
powonienie odgrywa ważną rolę w zapamiętywaniu, w emocjonalnym postrzeganiu rzeczywistości, to osoby z tak upośledzonym zmysłem mogą czuć się wyizolowane społecznie lub same odcinać się
od otoczenia. Zaburzenia węchu i smaku mają wpływ na apetyt mogąc doprowadzić do zaburzeń odżywiania. Potencjalnym sposobem leczenia mogą być treningi zapachowe. Zastosowanie ma także psychoterapia poznawczo‑behawioralna, a w sytuacji rozwijania się wtórnych zaburzeń psychicznych leczenie
psychiatryczne.
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• Czy rzeczywiście mała liczba lekarzy
zgłasza się obecnie do psychiatrów?
– To prawda, wiąże się to z naszą mentalnością – stygmatyzacją i wykluczeniem
osób z zaburzeniami psychicznymi. Lekarzom trudno jest wyrwać się z pułapki
takiego myślenia. Podjęcie psychoterapii
czy leczenia psychiatrycznego traktujemy
jako osobistą porażkę, powód do wstydu,
oznakę krytycznej słabości. Nie potrafimy spojrzeć na kryzys psychiczny w taki sposób, w jaki widzimy zaburzenia somatyczne. Skoro w przypadku chorób somatycznych mamy tendencję do samoleczenia, to tym bardziej takie działania podejmujemy w kryzysie psychicznym. Najpierw nie zauważamy problemu, potem
go bagatelizujemy,
a na końcu leczymy
się sami, co może prowadzić do pogorszenia stanu psychicznego, czy uzależnienia
od leków. Po pomoc
do psychiatry należy
zgłosić się, kiedy po‑
jawia się przemożny
smutek, ciągłe napię‑
cie, rozdrażnienie,
napady gniewu czy
agresji, masz zaburzenia snu lub brak
ci siły, energii, chęci do życia
Nie warto zwlekać. Badania prowadzone na grupie osób, które przebyły
SARS w 2003 roku wskazują na to , że
nawet 20‑30% osób doświadczyło zaburzeń lękowych, depresyjnych i PTSD.
Każdy z tych stanów chorobowych może ulegać wtórnemu upsychotycznieniu,
może prowadzić do ciężkich uzależnień.
Na podstawie badań z USA, prowadzonych na pacjentach chorujących na Covid‑19, stwierdzono, że u prawie 20%
tych osób rozwinęły się zaburzenia psychiczne. Niektórzy badacze z przechorowaniem Covid‑19 wiążą wzrost zapadalności na choroby otępienne.
• Czy są jakieś leki z Pana specjalizacji, które wykazują korzystne działania
– przeciwwirusowe w trakcie objawowego Covid‑19?
– Po pozytywnych informacjach, dotyczących stosowania fluwoksaminy, naukowcy skoncentrowali się na badaniach
dotyczących użycia SSRI i SNRI w leczeniu Covid‑19 – pojawiły się doniesienia o zmniejszeniu ryzyka intubacji
i zgonu u chorych leczonych tymi lekami, jednak do tej pory nie ma wystarczających podstaw naukowych do stosowania takiej terapii.
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Sałatka po lekarsku

Nasz szoł powszedni

Warzywa julienne… z jajem
Witajcie. Co prawda jeszcze mróz
podszczypuje, ale już wszyscy czekamy na wiosnę. Dlatego w kuchni spróbujemy zrobić sobie dzisiaj substytut wiosny, na obiad albo na niedzielne śniadanie.
No dobrze, zapytacie a co to za warzywa julienne? Nie chodzi tu o rodzaj warzyw, a o sposób ich… krojenia. Wykorzystamy do naszego przepisu to, co można teraz kupić na straganach z warzywami: marchew, pietruszkę i rzepę.
Najpierw jednak kilka słów o technice krojenia. W kuchni jest ich wiele
rodzajów: julienne, vichy, emince, macedoine, brunoise, batonnets, paysanne,
chiffonade i wszystkie te nazwy określają konkretny sposób krojenia. Julienne
to po prostu profesjonalny odpowiednik naszych „słupków”, czy „paseczków”. Warzywa (choć nie tylko) tnie
się na cienkie paski długości około pięciu centymetrów i średnicy mniej więcej 2 milimetrów. Używamy tej techniki głównie do krojenia marchwi, buraków, ziemniaków, selerów czy porów.
Istnieją też specjalne noże do julienne,
przy użyciu których nasza wyobraźnia
ma pełne pole do popisu, a „warzywny
makaron” może być takiej długości, jak
długie mamy warzywa. Po raz pierwszy noża tego użyto już w 1722 roku,
co zostało opisane w książce kucharskiej pod tytułem „Le Cuisinier Royal”,
której autorem był François Massialota. Choć znawcy francuskiego powiedzą po prostu julienne – ten wyraz tłumaczy się jako… lipcowy i pierwotnie
rzeczywiście dotyczył warzyw do lipcowych sałatek. Ot, i cały sekret. Ciekawostką natomiast jest fakt, iż taki
sposób krojenia nie jest jedynie domeną kuchni europejskiej, w tym francuskiej, ponieważ spotkamy go także…
w kuchni chińskiej. O czym sami mieliście się zapewne okazję niejednokrotnie przekonać.

Do naszego dania
potrzebujemy też mąki kukurydzianej. Jest
lekkostrawna, nie podrażnia żołądka.
Cechuje się niską kalorycznością (100 g
tego produktu to zaledwie 348 kalorii).
Ogólnie jest zdrowsza niż mąka pszenna, ale trzeba pamiętać, że ma niestety
wysoki indeks glikemiczny. A ponadto
mąka kukurydziana to bogactwo wielu
witamin i minerałów: cynku, magnezu,
żelaza i witamin B1 oraz B6.
No ale dość gadania. Do roboty.

Składniki:
•
•
•
•
•
•
•

2 szklanki mąki kukurydzianej
6‑8 jajek
2 duże proste długie marchwie
2 duże proste i długie pietruszki
1 długa duża rzepa soplowa
1 łyżeczka sosu sojowego ciemnego
3‑4 łyżki oliwy do smażenia.

Wykonanie:
Warzywa dokładnie umyć, obrać i zestrugać w paseczki. Wymieszać z sosem
sojowym warzywny makaron. Rozgrzać
olej na patelni. Na płaski duży talerz wysypać mąkę. Na suchym talerzyku formować dłużne „gniazda” z warzyw następnie zsunąć na mąkę, docisnąć lekko
dłonią. Następnie odwrócić i powtórzyć
tę czynność. Po czym przełożyć na patelnię i smażyć do złocistego koloru warzyw na brzegach (ok. 1,5–2 minut), pod
koniec przewracając „ gniazdo” na drugą stronę (smażymy ok. 15 sekund). Wyjąć na ręcznik papierowy, a następnie
przełożyć na zwilżoną olejem rozgrzaną drugą patelnię – po 2 gniazda – i wbijamy na środek każdego surowe jajo
i natychmiast przykrywamy pokrywką.
Smażymy do ścięcia białka. Serwujemy na ciepło z pieczywem (lub ryżem)
i świeżą rzeżuchą. Smacznego!
Dariusz Hankiewicz

Pamiętnik
15 lutego
Leżę na obserwacji na gastrologii,
bo mam jakieś bóle brzucha i dość często
nawracające objawy ostrej niestrawności.
Lekarze diagnozują ewentualną chorobę
a ja się nawet swojemu stanowi nie dziwię, bo teraz nie wszystko da się strawić,
a niektórych w ogóle.

17 lutego
W TVP podali z niepokojem, że nie
wiadomo dlaczego coraz bardziej brakuje pielęgniarek. Ale tego, że pielęgniarkom też coraz bardziej brakuje już nie
podali. No, takie to media a właściwie
ko‑MEDIA.

20 lutego
Oficjalna informacja głosi, że do końca roku mamy się szczepić. Ale nie podano z kim, kiedy i po co! To niepokoi,
bo dotąd podobno byliśmy suwerennym,
niepodległym krajem. Przynajmniej dotychczas tak mi się wydawało.

21 lutego
Ciotka przez telefon mi przekazała,
że niespodziewanie dopiero wczoraj był
mocno zapóźniony Mikołaj. Po prośbie. Czułem, że jest niedobrze, ale że
aż tak?!

26 lutego
Obecni władcy, prowadzący nas ku
świetlanej przyszłości, na pewno będą chcieli utrwalić dla wdzięcznych potomnych swoje wizerunki. Będą ich ulice, pomniki, obiekty i inne dowody pamięci. Już mamy na przykład istniejący
przecież w dużej części GABINET FIGUR WIOSKOWYCH.

1 marca
Sąsiad, leżący dwa łóżka dalej, z uporem maniaka ogląda wszystkie programy informacyjne. Nie bardzo daje się
to wytrzymać, ale ma prawo, bo najczęściej pierwszy wrzuca opłatę telewizyjną.
W końcu zapytałem go, co takiego w tych
programach jest tak frapującego. Spokojnie odpowiedział, że właśnie informacje,
bo to dzisiaj źródło prawdy, tylko trzeba
umieć z niego właściwie, odpowiednio
18
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znaleziony w szpitalnej szafce
(serial prawie codzienny)
i zgodnie z faktyczną prawdą, czerpać
między wierszami to, co chce się rzeczywiście wiedzieć. Chyba może mieć rację.
Muszę się tego nauczyć.

3 marca
Dookoła cymbałów coraz więcej, a ciągle coś nie gra. Chyba jakiś Jankiel by się
przydał, ale kto by się dzisiaj na to zgodził?! Przecież cymbały polskie!

13 marca
W mediach poza covidową zarazą pojawiają się niepokojące wieści o dodatkowych ogniskach ptasiej grypy. No, jak tylu
orłów na czele i wkoło, to myśląc logicznie, jaka inna grypa może być?!

18 marca
Podobno bezdyskusyjnie zostanie
wprowadzony POdatek od deszczu, być
może też od śniegu, gradu i innych opadów,
z wyjątkiem manny z nieba, bo na to się
nie zanosi. Boję się, żeby jakiemuś notablowi rządowemu nie wpadła do głowy myśl o wprowadzeniu PRZEDdatku,
na przykład od urlopu, pobytu w szpitalu, w sanatorium, zwolnienia chorobowego itp., bo to przywilej niepracowania, życia na koszt społeczeństwa i obciążania finansów publicznych. A wprowadzenie takich opłat znacznie polepszyłoby stan budżetu państwa a co za tym idzie wzbogaciłoby sporą grupę obywateli. Pewnie tę
samą co zawsze. Poza tym można automatycznie wprowadzić ZAdatek dla tych,
którzy w terminie nie zapłacili. Niby tylko
datki, ale jakie społeczne korzyści!

21 marca
6 marca
Przeczytałem w propozycjach telewizyjnych, że dzisiaj ma być program „JAKA TO MELODIA?” ale źle przeczytałem, bo był reportaż o aktualnej sytuacji
w USA pod tytułem „JAKA TO MELANIA?!”. Atrakcyjna kobieta, tylko skąd
u niej taki nie KAPITOLNY gust?!

9 marca
Leżę, myślę i ciągle mam wrażenie, że
czegoś mi brakuje, mimo że rządowy tryumfalizm coraz głośniej stara się udowodnić, że już prawie nie brak niczego, a niektórych dóbr mamy wręcz w nadmiarze.
Wypadałoby tylko pożyczyć sobie więcej
zdrowia, ale od kogo pożyczyć?!

11 marca
Warto zapamiętać – „Czyste sumienie to najczęściej efekt kiepskiej pamięci”. I warto o tym pamiętać z czystym sumieniem. Zwłaszcza dzisiaj.

Młody spod drzwi skromnie się przyznał, że jest muzykiem, kompozytorem i wokalistą, podobno ma spory talent i chciałby jak najszybciej zaistnieć
w szołbiznesie, bo to gwarancja sukcesu
finansowego też. Współleżący podsuwali

mu różne pomysły. Ja wspomniałem tylko, że pomysł „ZACZNIJ OD MajBACHA” już jest wykorzystany, bo inne talenty bywają bardziej finansowo przydatne i najlepiej by było, żeby o to Ojca spytał.

24 marca
W kraju przybywa pomników. Pomyślałem sobie, że opozycja też mogłaby
wystawić kopię znanego sikającego pomnika pod rodzimą nazwą MANEKIN
z PIS jako konkurencyjny obelisk pokazujący, że nagminne olewanie czyichś racji też powinno doczekać się upamiętnienia. Ale chyba odgórnej zgody na to by nie
było a jako jedyny powód zostałby podany obowiązek oszczędzania przez władze
wody dla społeczeństwa.

29 marca
Powiedziałem, że pachnie wiosną. Sąsiad przytaknął, że rzeczywiście coś zalatuje i wyraźnie czuć. No cóż, romantyzm dawno minął, a o gustach się nie
dyskutuje.

30 marca
Przy tych swoich dolegliwościach czuję się czasami jak samochód z napędem
gazowym. Na swoje (i nie tylko) szczęście
w końcu znalazłem bardzo mało uczęszczany korytarzyk szpitalny. Od razu swobodniejszy wydech i smog mniejszy a miny sąsiadów z sali nieocenione!

Zjazd absolwentów
– 50 lat po dyplomie
Zapraszamy absolwentów Wydziału Lekarskiego AM w Lublinie (rocznik 1965‑1971),
na zjazd z okazji 50‑lecia ukończenia studiów. Wręczenie złotych dyplomów odbędzie
się 19 czerwca 2021 r. o godz. 10, w auli Collegium Novum, Lublin, Al. Racławickie 1.
W tym samym dniu, wieczorem, planujemy bankiet w hotelu Hampton by Hilton,
Lublin, ul. Kompozytorów Polskich 1.
Koszt zjazdu (bez noclegów) wynosi 300 zł, osoba towarzysząca 150 zł.
Dla uczestników zjazdu rezerwujemy miejsca noclegowe w ww. hotelu.
Zgłoszenia na zjazd i wpłaty prosimy dokonywać na konto
do dnia 15 kwietnia 2021 r.
Elżbieta Bocheńska‑Nowacka, 20‑016 Lublin, ul. G. Narutowicza 51/1,
nr konta PKO BP 14 1020 3176 0000 5902 0197 4922.
Kontakt telefoniczny: Anna Jach 608 749 854, Elżbieta Bocheńska 508 316 888.
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Wspomnienia

Andrzej Jóźwiakowski (1932‑2021)
Jerzy Jedlicki tak opisał polskiego inteligenta: „Inteligent
określany był nie przez swoją kondycję, lecz przez swoją misję. Misję podwójną, bo spełnianą zarazem w dziele przekształcania świadomości i etyki społecznej i w dziele przekształcania warunków życia samego; praca była dla inteligenta nie tylko źródłem utrzymania, ale także sensem życia, dawała poczucie misji – narodowej, kulturowej, społecznej lub innej”. Nie
umiem lepiej opisać doktora Andrzeja Jóźwiakowskiego niż
zrobił to Jedlicki kreśląc portret polskiego inteligenta.
Nie byłem pacjentem doktora Jóźwiakowskiego, nie pamiętam nawet, żebym Go widział ubranego w lekarski fartuch. Spotkaliśmy się w „Solidarności” na przełomie 1980 i 81 roku. Andrzej organizował związek w służbie zdrowia, potem przewodniczył branżowej sekcji medyków. Był jednym z przewodniczących regionalnego zebrania delegatów, na którym wybrano
Go do Zarządu Regionu. Został też członkiem Prezydium Zarządu, ścisłego kierownictwa „Solidarności” w regionie środkowowschodnim. Powierzono Mu też mandat reprezentanta

lubelskiej „Solidarności” na Krajowy Zjazd Delegatów. Były
to miesiące ciężkiej pracy nad zmianą biegu spraw w Polsce,
próby przekształcenia systemu realnego socjalizmu w ustrój
bardziej demokratyczny, sprawniejszy, sprawiedliwszy. Andrzej w tych działaniach był bardzo aktywny, mniej na wiecach i w akcjach protestacyjnych, a bardziej w układaniu projektów zmian i cierpliwych próbach przekonywania władzy
do ich realizacji.
Karnawał „Solidarności” zakończyliśmy w jednej budzie
transportującej internowanych do Włodawy, potem trafiliśmy
na sąsiednie łóżka w tej samej celi. Prędko okazało się, że mamy podobny pomysł na spędzanie czasu: lekturę. Zrobiliśmy
coś pomiędzy kagankiem i zniczem i w jego migotliwym świetle nocami czytaliśmy, ale także rozmawialiśmy. Wszystko
miał poukładane, przemyślane. Naprawdę wiedział, jaki chce
być, jaką rolę chce pełnić i umiał stawiane sobie zadania wykonać. Program polskiego inteligenta chciał i umiał zrealizować w swoim życiu.

Witold Lesiuk (1947‑2020)
25 listopada 2020 roku zmarł dr n. med. Witold Lesiuk – lekarz kierujący Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Witold
Lesiuk urodził się 2 grudnia 1947 roku w Zamłyniu koło Tomaszowa Lubelskiego. Po maturze został studentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Dyplom lekarza medycyny uzyskał w 1971 roku i po stażu podyplomowym podjął pracę w nowo powstałym Oddziale Anestezjologii
i Reanimacji Instytutu Pediatrii AM w Lublinie, kierowanym
przez dr Zofię Winiarczyk. W 1974 roku uzyskał I, a 1977 roku II stopień specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii. W 1979 roku obronił pracę doktorską, a w 1998 uzyskał
I stopień specjalizacji z pediatrii. Oddział, w którym rozpoczął pracę, był jednym z pięciu pierwszych w Polsce oddziałów

anestezjologii i intensywnej terapii dziecięcej. Witold Lesiuk
współtworzył ten oddział, a nawet był współtwórcą anestezjologii dziecięcej, która w latach siedemdziesiątych ledwie
raczkowała. 2 kwietnia 1974 roku dr Witold Lesiuk dokonał
komisyjnego odbioru aparatury monitorującej i leczniczej,
zakupionej w darze przez UNICEF dla Polski i przekazanej
przez MZiOS. Cieszył go każdy nowy zakup i dary od różnych
firm i prywatnych fundatorów: proste, niespełniające dzisiejszych standardów, respiratory, prymitywne monitory. Z radością patrzył na dynamiczny rozwój anestezjologii i z pewnością miał w nim swój udział. Wiedzę i umiejętności nabywał
m.in. na zagranicznych stażach we Francji i USA. W latach
1983‑1985 pracował jako konsultant w Szpitalu Uniwersyteckim El‑Khadra w Trypolisie. W latach dziewięćdziesiątych

Leszek Szewczyk (1941‑2021)
Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że
18 stycznia 2021 roku odszedł do wieczności prof. dr hab. Leszek Szewczyk, były Prorektor do spraw Nauki Akademii Medycznej w Lublinie, wieloletni kierownik Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
Był wspaniałym, życzliwym i serdecznym
człowiekiem.
Prof. Leszek Szewczyk dyplom lekarza medycyny uzyskał
w 1964 r. na Wydziale Lekarskim AM w Lublinie, dyplom mgr.
psychologii uzyskał na Wydziale Filozofii KUL w 1969 r. Tytuł profesora zwyczajnego uzyskał w 1991 roku. Był specjalistą w zakresie pediatrii, psychologii klinicznej, endokrynologii i diabetologii oraz endokrynologii i diabetologii dziecięcej.
Wieloletni konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii. Był
20

członkiem Komitetu Rozwoju Człowieka PAN,
a od 1999 r. przewodniczącym tego komitetu, zaś
od 2007 roku przewodniczącym Komisji Endokrynologii i Diabetologii
Prof. Szewczyk był kierownikiem wielu specjalizacji w dziedzinie pediatrii, endokrynologii i diabetologii. Promotor 25 doktoratów i ok. 200 prac
magisterskich z zakresu pediatrii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej oraz psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Recenzent ok. 70 doktoratów, kilkunastu rozpraw habilitacyjnych i kilkunastu dorobków naukowych dotyczących tytułu profesora.
Był członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej
i Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Od 2002 roku pracował jako redaktor naczelny kwartalnika
„Endokrynologia Pediatryczna”, członek redakcji „Psychologii
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Nie używał wielkich słów, ale nienazwane
wartości były w tle, u podstaw Jego sposobu
oceniania i działania. Był Andrzej twardym realistą, jak mógł unikał myślenia życzeniowego,
złudzeń czy fałszywych nadziei. Z drugiej strony wiedział, że zmiana nie przyjdzie nagle, ale
codziennym wysiłkiem możemy i powinniśmy
czynić świat lepszym. Miał wielki dar łączenia ludzi. Źle znosił
otwarte konflikty, starał się łagodzić, budować porozumienie.
Świetnie sobie radził w znajdowaniu tego, co wspólne.
Trzeba też przypomnieć, że Andrzej był w wypełnianiu inteligenckiego powołania niezwykle skuteczny. Jego rady, przypomnienia i sugestie były traktowane bardzo poważnie, niezależnie od tego czy nakazywał często myć ręce, czy przypominał, że nie wolno uczestniczyć w kłamstwie.
Żegnając dr. Jóźwiakowskiego trudno się oprzeć refleksji,
jak wiele Jemu i podobnym do Niego zawdzięczamy. My, czyli Jego pacjenci, przyjaciele i znajomi; my, czyli wspólnoty

Szczebrzeszyna, Akademii Medycznej i Lublina
i wreszcie my, czyli całe społeczeństwo. Winniśmy Andrzejowi pamięć i wdzięczność, a do modlitwy o spokój Jego duszy dołączać prośbę: „Panie daj nam łaskę
spotykania ludzi do Andrzeja podobnych, bo oni czynią nasz świat lepszym”.
Andrzej Jóźwiakowski urodził się 11.04.1932 r.
w Szczebrzeszynie. Dyplom lekarski uzyskał na lubelskiej AM
w 1957 r. W tym samym roku podjął pracę naukową i dydaktyczną na uczelni. W 1969 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych. Specjalizował się w chirurgii, pracował w I Klinice
Chirurgii Ogólnej jako adiunkt. Na emeryturę odszedł w roku
1997. Po reaktywowaniu samorządu lekarskiego był członkiem
rady okręgowej Lubelskiej Izby Lekarskiej, a w kolejnej kadencji przewodniczącym Komisji Etyki LIL.W 2014 r. za działalność na rzecz przemian demokratycznych prezydent RP odznaczył Go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Wojciech Samoliński

razem z prof. Antonim Gębalą zaangażował
się w budowę Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie – pełnił przez kilka lat funkcję dyrektora Szpitala w Budowie. Zorganizował w nim Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej na miarę naszych marzeń. W 1994 roku Witold Lesiuk, wtedy również z‑ca dyrektora ds. lecznictwa, zorganizował Oddział Intensywnej Terapii Noworodka w DSK. W okresie od 1 lipca do 1 września 1997 roku Witold Lesiuk został
powołany na stanowisko p.o. dyrektora Dziecięcego Szpitala
Klinicznego, a od roku 1998 Doktor pełnił funkcję ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej.
Sam oficjalnie przeszedł na emeryturę 30 września 2018 roku,

ale nadal był czynnym zawodowo lekarzem naszego
oddziału aż do końca.
W USD w Lublinie Witold Lesiuk przewodniczył
Komisji Etyki, w Lubelskiej Izbie Lekarskiej był jej
członkiem. Uhonorowany wieloma odznaczeniami
państwowymi: odznaką „Za Wzorową Pracę w Służbie
Zdrowia” (1988 r.), Złotym Krzyżem Zasługi (1989 r.),
odznaką honorową „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego” (2007 r.), wyróżnienie Ryngrafem za szczególne zasługi dla rozwoju DSK (2007 r.), Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego (2012 r.), złotym medalem „Za Długoletnią Służbę” (2013 r.), odznaką „Zasłużony dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” (2017 r.).
Rodzina i koledzy z pracy

Paweł Misiuna (1928‑2021)
Jakości Życia”, Pediatric Endocrinology Diabetology and Metabolism, Pediatrii po Dyplomie. Był autorem ponad czterystu publikacji
i abstraktów z dziedziny pediatrii, endokrynologii, diabetologii dziecięcej, psychologii
klinicznej dziecka oraz kilku zbiorków własnych wierszy.
Otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal 50‑lecia PAN, medal
„Zasłużony dla Akademii Medycznej”, Medal
Wojewody, Medal Prezydenta m. Lublin, odznakę „Przyjaciela Dziecka”.
Z rodziną oraz wszystkimi bliskimi Zmarłego łączymy się w bólu i składamy wyrazy
głębokiego współczucia.
Prof. dr hab. Iwona Beń‑Skowronek
Pracownicy Kliniki
Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Profesor Paweł Misiuna, znany lubelski chi‑
rurg, przez lata związany z SPSK1 w Lublinie
zmarł 8 stycznia 2021 r.
– Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odszedł
śp. prof. Paweł Misiuna. Mistrz lubelskich chirurgów, wybitny lekarz, który swoje życie zawodowe
związał z Samodzielnym Publicznym Szpitalem
Klinicznym Nr 1 w Lublinie, wykładowca akademicki, ceniony w Polsce i na świecie naukowiec
– poinformował lubelski szpital.
Prof. Paweł Misiuna urodził się 15 stycznia
1928 r. na Wołyniu, po wojnie znalazł się w Polsce
w ramach repatriacji. Uczył się w Chełmie, studia
lekarskie ukończył w 1954 r. w Akademii Medycznej w Lublinie na Wydziale
Lekarskim. W 1980 r. został wybrany kierownikiem II Kliniki Chirurgii
Ogólnej, którą kierował do przejścia na emeryturę w 1998 r.
Wychował wielu znanych lubelskich chirurgów, m.in. prof. Grzegorza
Wallnera i prof. Wojciecha Polkowskiego.
Przyjaciele
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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.
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowot‑
nej nr 1 w Bełżycach zatrudni specjalistę w dzie‑
dzinie chirurgii ogólnej do pracy w oddziale szpi‑
talnym. Atrakcyjne warunki wynagrodzenia. For‑
ma współpracy do uzgodnienia. Preferowane
są osoby posiadające dodatkowo kwalifikacje
i umiejętności wykonywania badań USG. Oso‑
by zainteresowane ofertami uprzejmie prosimy
o kontakt osobisty lub telefoniczny: (81) 516 29
26 albo przesłanie aplikacji na adres e‑mailowy:
sekretariat.zoz1@powiat.lublin.pl
• Prywatne Centrum Medyczne Strażacka w Opo‑
lu Lubelskim zaprasza do współpracy lekarza
ze specjalizacją lub w trakcie specjalizacji z ga‑
stroenterologii. Oferujemy bardzo dobre warun‑
ki pracy. Tel. 693 725 253.
• NZOZ „Kalina” Lublin, ul. Kalinowszczyzna 46 „b”
zatrudni lekarza rodzinnego w wymiarze 2‑3 dni
w tygodniu. Wymiar godzin do ustalenia (załącz‑
nik). Tel. 694 442 840.
• 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.
• 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.
• 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
• 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.
• SP ZOZ w Hrubieszowie przyjmie do pracy in‑
ternistę, lekarza POZ, chirurga i radiologa. Do‑
bre warunki zatrudnienia. Tel. 84 696 32 96.
• Klinika Ortopedyczna w Zamościu nawiąże
współpracę z operatorem do endoskopowej
operacji kręgosłupa. Tel. 508 249 622.
• Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. zatrudni
lekarza anestezjologa i lekarza specjalistę w dzie‑
dzinie hematologii, w dogodnej formie (umowa
o pracę, kontrakt). Możliwość otrzymania miesz‑
kania służbowego w centrum Zamościa. Oferty
proszę kierować na adres: Zamojski Szpital Nie‑
publiczny Sp. z o. o., ul. Peowiaków 1, 22‑400 Za‑
mość, e‑mail: jchodara@szpital.com.pl
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• NZOZ w Świdniku zatrudni lekarza specjali‑
stę medycyny rodzinnej, internistę lub lekarza
w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej lub
interny. Tel. 603 374 743.
• NZOZ Przychodnia Lekarzy Specjalistów – SP. P.
we Włodawie, zatrudni lekarza specjalistę kar‑
diologa lub w trakcie specjalizacji, a także leka‑
rza specjalistę neurologa lub w trakcie specjali‑
zacji i lekarza laryngologa i psychiatrę w ramach
umowy z NFZ. Istnieje możliwość prywatnych
przyjęć. Tel. 729 941 974, 511 123 247.
• Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnospraw‑
ności w Lublinie zaprasza lekarzy specjalistów
do współpracy w charakterze orzeczników,
w specjalizacjach: pediatria, psychiatria, psychia‑
tria dziecięca, onkologia. Dokumenty aplikacyj‑
ne obejmują kopie: dyplomu ukończenia uczel‑
ni, aktualnego prawa wykonywania zawodu, za‑
świadczenia o odbyciu specjalizacji, CV. Praca
w Lublinie, umowa cywilnoprawna, czas pracy
uzgadniany z lekarzem. Po powołaniu w skład
zespołu lekarza obowiązuje jednodniowe bez‑
płatne szkolenie w Lublinie, zakończone egza‑
minem testowym. Kontakt i szczegółowe infor‑
macje: Janusz Iwanicki – Miejski Zespół ds. Orze‑
kania o Niepełnosprawności w Lublinie, ul. Ma‑
gnoliowa 2, 20‑143 Lublin, tel. kom. 506 969 672,
e‑mail: janusz.iwanicki@lublin.eu

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.
• Zatrudnię dentystę na umowę z NFZ i komercyj‑
nie. Atrakcyjne warunki do uzgodnienia. Tel. 509
613 319.
• Zapraszamy lekarza stomatologa do pracy
w Przychodni Stomatologicznej w Lublinie dzia‑
łającej od 20 lat (świadczenia w ramach NFZ i ko‑
mercyjne). Mile widziana specjalizacja ze stoma‑
tologii ogólnej, stomatologii zachowawczej lub
w trakcie specjalizacji. Tel. 507 102 499/509 107
186, madejkus@wp.pl
• Prywatny Gabinet Stomatologiczny Abramed
(miejscowość Abramów 30 km od Lublina
i 30 km od Puław) poszukuje lekarza ortodon‑
ty, mile widziana Pani Doktor ze specjalizacją jak
również osoba zajmująca się ortodoncją po kur‑
sach. Na miejscu dostępna pracownia radiolo‑
giczna, pantomograf z cefalostatem oraz rvg. Za‑
praszamy do kontaktu gabinet.abramed@gmail.
com, tel. 507 968 945.

• Przychodnia EMPATIA w Międzyrzecu Podlaskim
zatrudni lekarza STOMATOLOGA. Nowoczesna
przychodnia, elastyczne godziny pracy ‑ pacjen‑
ci prywatni. Forma współpracy do uzgodnienia.
Tel. 501 063 325.
• Centrum Stomatologiczne w Lubaniu (Dolnoślą‑
skie) zatrudni lekarza dentystę Oferujemy wypo‑
sażone mieszkanie. Tel. 790 258 392.
• Prężnie działający NZOZ w Lublinie zatrudni
stomatologów specjalistów w zakresie protety‑
ki stomatologicznej i endodoncji lub stomato‑
logów chcących się specjalizować. Tel. 691 711
242, 81 741 46 17.
• Prywatny gabinet stomatologiczny w Białej Pod‑
laskiej zatrudni lekarza STOMATOLOGA. Oferuje‑
my atrakcyjne warunki pracy. Tel. 504 858 533.

Drobne
• SP ZOZ w Adamowie, powiat Łuków, wynajmie
pomieszczenie na gabinet praktyki prywatnej.
Tel. 608 501 899.
• Wynajmę pomieszczenie w działającym NZOZ
pod gabinet okulistyczny na terenie całego wo‑
jewództwa. Możliwe różne formy współpracy.
Tel. 533 778 897.
• Sprzedam aparat USG Sonix O P trzy głowice (li‑
niowa, convex, endovaginalna) producent Ka‑
nada – pierwszy właściciel, rok nabycia XII 2011
– stan idealny. Aparat z certyfikatem, systema‑
tycznie serwisowany przez firmę krakowską. Ce‑
na do uzgodnienia. Tel +48 603 172 421.
• Wynajmę gabinety lekarskie przy ul. Jana Sawy,
pełne zaplecze, komfortowe wyposażenie i wa‑
runki pracy. Warunki wynajmu do uzgodnieniu
na miejscu. Tel. 791 519 319.
• Gabinety lekarskie do wynajęcia w działającym
ośrodku medycznym, pełne wyposażenie, luk‑
susowe warunki, atrakcyjna lokalizacja (boczna
ul. Zana). Tel. 791 519 319.
• 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 unit Chirana Smile z 2012 roku z trans‑
portem i montażem. Cena 8000,00 zł. Tel. 504
081 928.
• Sprzedam aparat USG Voluson 730 Pro z trzema
głowicami – endovag, convex, i 4D rok 2010 użyt‑
kowany tylko przez właściciela. Cena 30 000 zł.
Tel. 604 798 286.
• Sprzedam unit stomatologiczny Dentana Exima
X1G. cena 13 500,00. Tel. 504 081 928.
• Sprzedam MASTER FLUX PLUS urządzenie do se‑
dacji wziewnej produkcji Tecno‑Gaz. Używane,
w doskonałym stanie z zapasowymi częściami
i maseczkami. Tel. 511 518 895.

W białej księdze o szczepieniach przeciw Covid-19
Rada programowa inicjatywy „Nauka
przeciw pandemii” publikuje zaktualizowaną wersję białej księgi pod tytułem „Szczepienia przeciw COVID19.
Innowacyjne technologie i efektywność”
będącej kompendium wiedzy na temat
szczepień przeciw COVID19.
Wersja 2.0 publikacji przybliża temat
szczepionek wektorowych, zasadę działania adenowirusów oraz wyjaśnia różnice między szczepionkami wektorowymi, a tymi opartymi na RNA. Nowe wydanie białej księgi pt. „Szczepienia przeciw COVID19. Innowacyjne technologie
i efektywność” zawiera również najbardziej aktualne informacje dotyczące
Narodowego Programu Szczepień i roli lekarzy POZ i służb medycznych w strategii promocji szczepień przeciw COVID19.
Publikacja dostępna jest na stronie www.naukaprzeciwpandemii.pl.
aa
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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 miesięcznie.
Lekarz/lekarz dentysta posiadający prawo wykonywania zawodu wydane w celu 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 korzystanie z wszelkich form działalności Izby,
w tym kart BENEFIT SYSTEM oraz dostępu
do opieki prawnej LEX SECURE, jest możliwe wyłącznie dla osób systematycznie
opłacających składkę członkowską.
MEDICUS 3/2021
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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,
wtorek: 7.30‑12.30,
środa: 7.30‑12.30 (praca pod telefonem),
czwartek: 7.30‑16 (praca pod telefonem),
piątek: 7.30‑10.30
• delegatura Chełm:
tel. /fax 82 564‑35‑99, 605 502 280
ul. Ceramiczna 1,
22‑100 Chełm
chelm@oil.lublin.pl
czynne: wtorek 7.30‑12,
środa 7.30‑16.30, czwartek 7.30‑14,
poniedziałek i piątek – nieczynne

miesięcznik Lubelskiej Izby Lekarskiej

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

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 dentystów zrzeszonych w okręgowej izbie
lekarskiej obowiązek powiadamiania
izby w terminie 30‑dniowym o zmianach dotyczących:
• imienia i nazwiska
• obywatelstwa
• posiadania prawa wykonywania zawodu w innym państwie
• rodzaju i stopnia posiadanej specjalizacji/tytułu specjalisty i daty jej
uzyskania
• rodzaju umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych
• rodzaju i daty uzyskania stopnia
i tytułu naukowego
• nazwy i adresu miejsca pracy, daty podjęcia i zakończenia zatrudnienia, stanowiska (u każdego pracodawcy), dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu – umowa o pracę, świadectwo pracy
• informacji o prowadzeniu indywidualnej/specjalistycznej/grupowej
praktyki lekarskiej
• informacji o zaprzestaniu prowadzenia indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki lekarskiej
(wykreślania wpisu z ewidencji
działalności gospodarczej)
• informacji dotyczącej wykonywania zawodu lekarza w innym niż
Rzeczpospolita Polska państwie
członkowskim Unii Europejskiej
• informacji dotyczącej zaprzestania wykonywania zawodu lekarza
na czas nieokreślony na terytorium
RP
• informacji o ograniczeniach w wykonywaniu zawodu lekarza
• informacji o zawieszeniu w wykonywaniu zawodu lekarza
• informacji o podjęciu wykonywania
zawodu lekarza na terytorium RP
• informacji o emeryturze, rencie, dacie przyznania, nazwy organu wydającego decyzję
• adresu miejsca zamieszkania, numeru telefonu, faksu i adresu poczty elektronicznej (o ile posiada)
• adresu do korespondencji

