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

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

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

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

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

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

Grudzień
• 18.12.2021 r., godz. 12.00 uroczyste wręczenie nagród
X Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Lekarzy
i Studentów Medycyny oraz V Ogólnopolskiego Konkursu
Poetycko‑Literackiego „Lekarze Dzieciom”. Otwarcie
Pokonkursowej Wystawy X Ogólnopolskiego Konkursu
Fotograficznego Lekarzy i Studentów Medycyny.
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Kolejny miesiąc dostarczył nam wielu
wrażeń, a postępowanie ministerstwa cały czas podgrzewa atmosferę. Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej prof. Andrzej Matyja wystąpił z propozycją odwołania egzaminów ustnych do specjalizacji, motywując to sytuacją epidemiologiczną. Minister odpowiedział, że nie, ponieważ jest
to prawnie niemożliwe. Rok wcześniej odwołano, ponieważ było to możliwe prawnie. Czy jest ktoś w stanie to zrozumieć?
Dowiedzieliśmy się o tym na posiedzeniu Rady Naczelnej, w piątek 12 marca.
W poniedziałek (15 marca) okazało się, że egzaminy nie mogą odbyć
się w ogóle z powodów epidemiologicznych – decyzja skonsultowana
z Radą przy ministrze i konsultantami krajowymi. Potem padł termin,
po 15 maja. Już w środę, 17 marca, po protestach i różnych naciskach,
po opinii konsultantów krajowych, okazało się, że powody epidemiologiczne pozwalają na odbycie egzaminów. Potem na stronie MZ ukazał się komunikat, że odbędą się w ustalonym terminie, tylko którym?
Chyba majowym? Przy tej okazji dowiedzieliśmy się do czego służą
ministrowi konsultanci krajowi, przynajmniej niektórzy. Kolejność decyzji nie ma wielkiego znaczenia, wyziera z nich chaos i totalne lekceważenie lekarzy. Władza grzmi: „brak specjalistów”, „potrzeba lekarzy ze wschodu”, a własnych, mówiąc kolokwialnie „się olewa”.
Koledzy po kilku miesiącach „kucia”, po skończonych rezydenturach,
bez pracy i płacy. Nie można ich nawet nigdzie oddelegować, bo są
poza systemem. Nie robi to na ministerstwie wrażenia.
Są też dobre wiadomości. W czerwcu traci moc przedłużona ustawa o wynagradzaniu w ochronie zdrowia. Ministerstwo zaproponowało nowe stawki. Proszę Was, żeby nie szaleć po otrzymaniu podwyżek, z rozmysłem korzystać z „ministerialnych” pieniędzy. W moim przypadku będzie to 19 złotych polskich miesięcznie (słownie:
dziewiętnaście złotych 00/100). Chociaż będą i takie rodzynki, które mogą dostać i 206 złotych. Jest i druga opcja przeliczeniowa, która u mnie spowoduje spadek wynagrodzenia o 36 złotych. Ciekawe,
czy będzie możliwy wybór.
Na koniec serdecznie dziękuję Koleżankom i Kolegom, delegatom na Okręgowy Zjazd Lekarzy, za wzięcie udziału w głosowaniu
internetowym uchwał zjazdowych. Frekwencja była bardzo wysoka
– 81,53%. Były głosy na nie, były wstrzymujące. Ale nie zastąpią one
spotkania, dyskusji na sali obrad i kuluarowych. Nie udało się po raz
drugi. Do trzech razy sztuka. Spotkamy się w przyszłym roku, choćby na stadionie.
Zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych, nadziei płynącej
ze Zmartwychwstania Pańskiego.
Leszek Buk
prezes LIL
lbuk@oil.lublin.pl, tel. 601 800 779
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Wydarzenia

Komunikat o tworzeniu
rejonów wnioskowych
Okręgowa Komisja Wyborcza w Lublinie informuje, że
do dnia 30 kwietnia 2021 r. (decyduje data wpływu do Lubelskiej Izby Lekarskiej), przyjmuje pisemne wnioski (do pobrania na stronie LIL) grupy lekarzy lub lekarzy dentystów albo lekarzy i lekarzy dentystów – członków tej samej delegatury, liczącej co najmniej tylu członków, ilu wynosi ustalona
przez Okręgową Radę Lekarską minimalna liczba członków
rejonu (40 członków) o utworzenie rejonów wyborczych (rejony wnioskowe).
Rejony te należy zgłaszać według wniosku określonego w załączniku do komunikatu.
Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej
Lubelskiej Izby Lekarskiej
Maria Dura,
Sekretarz Okręgowej Komisji Wyborczej
Lubelskiej Izby Lekarskiej
Anna Zmysłowska

XLI Okręgowy Zjazd Lekarzy – 18-19 marca br.

Dwa dni na oddanie głosu
Bez tradycyjnego spotkania, wyłączni on-line głosowano nad
7 uchwałami XLI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej. Cała procedura, podobnie jak rok temu,
musiała przybrać taką formę z powodu pandemii. Do głosowania uprawnionych było 157 delegatów. W znakomitej większości głosowano siedząc przed własnymi komputerami i korzystając z programu internetowego, który opracował zespół informatyków LIL. Część delegatów mogła zagłosować w siedzibie
izby przy ul. Chmielnej (na zdjęciu).
Rok temu głosowanie on-line odbyło się przy rekordowej frekwencji – uczestniczyło w nim aż 85 proc. uprawnionych. Tego‑
roczne głosowanie rozpoczęło się 18 marca o godz. 8.00 ra‑
no a zakończyło 19 marca minutę przed północą. Frekwen‑
cja wyniosła 81,53%.
Treść uchwał można znaleźć na stronie LIL w zakładce Prawo (Prawo stanowione w LIL).
aa

Klub Lekarzy w nowej odsłonie
Jasno, przestronnie, nowocześnie i całkowicie odmiennie
– tak teraz prezentują się pomieszczenia Klubu Lekarzy w siedzibie Lubelskie Izby Lekarskiej.
Uroczysta prezentacja odnowionych wnętrz odbyła się 3 marca br.
Remont i modernizacja tej części LIL to nie tylko odmienny
wygląd sal, w których m.in. odbywają się wernisaże i spotkania uczestników wydarzeń artystycznych. Dzięki zainstalowaniu profesjaonalnego sprzętu do realizacji audio‑video, powstała możliwość prowadzenia transmisji na żywo z odbywających
się w klubie wydarzeń. I teraz każdy będzie mógł on‑line śledzić spotkania autorskie, koncerty i wystawy, siedząc na własnej kanapie w domu przed ekranem komputera. 
aa

Najlepsze życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy, dużo
zdrowia, spełnienia pragnień oraz szybkiego powrotu do
normalności
w imieniu Komisji Seniorów składa
Elżbieta Kuszewska
2
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Lekarzu – dbaj o swe
bezpieczeństwo
Dominika Trus i Jacek Płowaś to młodzi lekarze, którzy
odbywają właśnie staż podyplomowy. Dominika Trus w Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie, a Jacek Płowaś w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie.
Są pierwszymi lekarzami, którzy zgłosili się do LIL po
tzw. pakiety ochronne, które nadal można odbierać w siedzibie LIL w Lublinie i w jej delegaturach.
– Przeczytaliśmy w Medicusie, że możemy w Lubelskiej
Izbie Lekarskiej odebrać pakiety ochrony osobistej. Postanowiliśmy skorzystać z tej okazji – mówili oboje. – Dla nas
to bardzo ważny aspekt pracy, szczególnie teraz, kiedy rozkręca się trzecia fala pandemii, zaczyna brakować rąk do pracy i być może zostaniemy skierowani do pracy np. w szpitalu tymczasowym.
Prywatnie Dominika i Jacek są parą narzeczeńską, w wakacje ma się odbyć ich ślub. W przyszłości chcą specjalizować się w ginekologii. – Ale bierzemy też pod uwagę inne specjalności m.in. choroby wewnętrzne i anestezjologię
– zaznaczają.
Lekarze i lekarze dentyści skierowani do pracy przy zwalczaniu Covid‑19 mogą, w razie potrzeby, zostać zaopatrzeni przez Lubelską Izbę Lekarską w tzw. pakiet ochronny,
po który można się zgłaszać do siedziby Lubelskiej Izby Lekarskiej w Lublinie przy ul. Chmielnej 4 oraz do biur Delegatur LIL w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 14; w Chełmie, ul. Ceramiczna 1; w Zamościu, ul. Partyzantów 3. Pakiet zawiera:
• 2x FFP3
• 2 x FFP2
• 4 x maseczka chirurgiczna
• 4 x ochraniacze na buty
• 4 x plastikowy stuptut (para)
• 20 x rękawiczki jednorazowe lateksowe cienkie
• 2 x kombinezon
• 5 x grubsze rękawice zewnętrzne lateksowe (para)
• 5 x grubsze rękawice wewnętrzne nitrylowe (para)
• 1 przyłbica
• 1 gogle
• 1l płynu dezynfekcyjnego
• 1 opakowanie chusteczek dezynfekcyjnych (do gogli
i przyłbicy oraz butów).
aa

Życzenia
Zmartwychwstanie Pańskie to kulminacyjne wydarzenie w historii zbawienia i najważniejsza prawda wiary dla
chrześcijan. Wszystkie uzdrowienia dokonane przez Chrystusa wobec fizycznych i duchowych bolączek ludzi, zapisane na kartach Ewangelii, są zapowiedzią tej największej
przemiany – zwycięstwa Zbawiciela nad śmiercią i przybliżenie nam nieba.
Z okazji Świąt Wielkanocnych przesyłam Państwu najserdeczniejsze życzenia obfitości Bożego błogosławieństwa
w niesieniu ulgi i zdrowia Waszym pacjentom, wiary w sens
poświęcenia dla drugiego człowieka, wytrwałości pomimo
napotykanych trudności, nadziei w niepewnych czasach i wytchnienia w świątecznym czasie rodzinnych spotkań.
Z modlitwą i błogosławieństwem
Ks. Paweł Jędrzejewski
duszpasterz Służby Zdrowia Archidiecezji Lubelskiej
Tel. 537 629 777; email: p.jedrzej33@gmail.com

Pokusa – nawrócenie – wierność
Trzydniowe rekolekcje wielkopostne w dniach 14‑16 marca br. zgromadziły w kościele rektoralnym przy ul. Staszica 16a
w Lublinie pracowników służby zdrowia. Tegorocznym spotkaniom rekolekcyjnym towarzyszyło hasło: pokusa – nawrócenie
– wierność. Wierni wysłuchali nauk głoszonych przez ks. Michała Gałusa.
aa
MEDICUS 4/2021

3

Z obrad ORL – marzec 2021 r.
W dniu 3 marca 2021 r. obradowała
Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie.
Obradom przewodniczył prezes Lubelskiej Izby Lekarskiej Leszek Buk. Obrady ORL prowadzone były w systemie
zdalnym. Informacje z działalności delegatur przedstawili ich przewodniczący lub zastępcy.

Delegatura Biała Podlaska
Delegatura prowadzi działalność statutową w pełnym zakresie i bez zaległości. Praca prowadzona jest w obowiązującym reżimie sanitarnym.

www.oil.lublin.pl
Komisje problemowe ORL
Komisje problemowe ORL w związku
z pandemią mają wielkie trudności w wykonywaniu swoich obowiązków. Opracowane plany roczne i kwartalne ich pracy
już muszą ulegać różnym, trudnym do
przewidzenia korektom. Pomimo tych
trudności przewodniczący i członkowie
komisji starają się rozwiązywać zaistniałe problemy.
Komisja Młodych Lekarzy
Lekarze już nie mogą pracować bezpłatnie, czyli na wolontariacie. Dyrektorzy

Delegatura Chełm
W dniu 14 lutego 2021 r. lek. dent. Halina Strzelec osiągnęła wiek 90 lat, z tej
okazji LIL przesłała życzenia i świadczenie przewidziane dla jubilatów.
18 lutego 2021 r. odbył się pogrzeb
lek. Teresy Sawy – specjalisty z zakresu
pediatrii, długoletniego lekarza Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie.
25 lutego 2021 r. przedstawiciel Delegatury Chełmskiej uczestniczył w posiedzeniu Rady Społecznej Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie.

Delegatura Zamość
Kontynuowano działalność statutową
w pełnym zakresie. 20 stycznia 2021 r.
pożegnaliśmy Koleżankę Helenę Szempruch – neurologa, która była zatrudniona jako lekarz rodzinny w Teodorówce.

Delegatura Lublin
1. Na prośbę Organizacji Młodych
Lekarzy przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, udzielono patronatu
honorowego Międzynarodowej Konferencji 21 Century Medicine International Medical Congress for Students
and Young Doctors, która odbędzie się
w dniach 26‑27 marca 2021 r. w Lublinie. 2. Realizowano zakupy sprzętu dla
Klubu Lekarza w ramach jego modernizacji. 3. Na stronie LIL umieszczono
wzór wniosku o tzw. dodatek covidowy, a kancelarie prawne LIL oraz RPL
zapewnią opiekę prawną w tym zakresie i jeśli analiza prawna pozwoli, także dalsze wsparcie na etapie ewentualnych sporów sądowych. 4. Podjęto decyzję o przyjęciu oferty TU Ergo Hestia
dla Lubelskiej Izby Lekarskiej na ubezpieczenie organów LIL i członków tych
organów z tytułu wykonywania przez
nich czynności, wynikających z ustawy
o izbach lekarskich.
4

szpitali nie płacą im, tylko się ich pozbywają. Zamiast nowej umowy, dostają wypowiedzenia. Część lekarzy, która
była w trakcie specjalizacji i pracowała w szpitalu jako wolontariusze, została na lodzie. Chodzi o lekarzy, którzy robią specjalizację w trybie pozarezydenckim. W odróżnieniu od lekarzy rezydentów, za ich pracę nie płaci Ministerstwo
Zdrowia. Dotychczas szpital mógł ich
zatrudnić na umowę o pracę czy na kon
trakcie, ale mogli też pracować na zasadzie wolontariatu. W ubiegłym roku zmieniły się jednak przepisy i nie można już
udzielać świadczeń medycznych bezpłatnie. Szpitale muszą płacić pensje również
lekarzom, którzy dotychczas byli na wolontariacie. Zamiast płacić – pozbywają
się ich. Jak alarmują młodzi medycy, nie
są to już pojedyncze przypadki, ale jest
to problem ogólnokrajowy. Samorząd lekarski stoi na stanowisku, że wypowiedzenie umowy tym lekarzom w trakcie
specjalizacji jest bezprawne. Prawo nie
działa wstecz, więc jeśli ktoś zaczął już
specjalizację, na dotychczasowych zasadach, to powinien mieć możliwość, aby ją
dokończyć. Z tym stanowiskiem Naczelnej Izby Lekarskiej zgodziło się Ministerstwo Zdrowia i obiecało wydać w tej sprawie rozporządzenie, o czym poinformował Okręgową Radę Leszek Buk, prezes
Lubelskiej Izby Lekarskiej. Ostatecznego
MEDICUS 4/2021

rozstrzygnięcia w tej sprawie jeszcze jednak nie ma.
Komisja Kształcenia Medycznego
(KKM)
Komisja Kształcenia Medycznego skierowała na staż podyplomowy od 1 marca
2021 r. 4 lekarzy i 5 lekarzy dentystów.
Wszystkim stażystom wydano książeczki
stażowe, ankiety oraz skierowania na staż
i ramowe programy stażu. Komisja przygotowuje się do przystąpienia do przetargu w Urzędzie Marszałkowskim na przeprowadzenie kursów z bioetyki, prawa medycznego i orzecznictwa lekarskiego dla
lekarzy stażystów. Planujemy rozpocząć kursy w maju 2021 r.
W lutym 2021 r. przeprowadzono kursy z prawa medycznego oraz
ze zdrowia publicznego. Kolejny
kurs ze zdrowia publicznego zaplanowano w marcu 2021 r.
Podjęte uchwały:
1. Członkowie Okręgowej Rady
Lekarskiej zapoznali się z wcześniej otrzymanym, obszernym
sprawozdaniem rocznym z działalności ORL za rok 2020 r., przygotowanym przez prezesa LIL
Leszka Buka. W głosowaniu została podjęta jednogłośnie uchwała, zatwierdzająca sprawozdanie prezesa Leszka Buka z działalności ORL
za rok 2020.
2. Okręgowa Rada Lekarska w głosowaniu, jednogłośnie, podjęła uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe
za rok 2020. Członkowie rady wcześniej otrzymali materiały informujące o sprawozdaniu finansowym za
2020 r.
3. ORL podjęła uchwałę o uzupełnieniu
składu Komisji Bioetycznej. W miejsce sędziego Andrzeja Ślaskiego wpisany został mec. Tomasz Przeciechowski.
4. ORL podjęła uchwałę, na wniosek
Okręgowej Komisji Wyborczej LIL,
ustalającą podział Izby na rejony wyborcze na okres IX kadencji.
5. Okręgowa Rada Lekarska podjęła
uchwałę w sprawie zwołania w dniach
18‑19 marca 2021 r. XLI Okręgowego
Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej
Izby Lekarskiej w trybie głosowania
obiegowego, przy wykorzystaniu programu komputerowego.
Omawiano artykuł z „Dziennika Gazety
Prawnej” z 3 marca 2021 r., który informuje o proteście Samorządu Lekarskiego, że
grozi nam dopuszczanie do pracy lekarzy
spoza UE bez sprawdzenia ich kwalifikacji i znajomości języka polskiego.
Jerzy Jakubowicz

Oswoiłam się, ale nie przyzwyczaiłam
z dr n. med. Małgorzatą Piasecką,
kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii WSzS
im. Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie,
rozmawia Anna Augustowska
• Mija rok z Covid‑19. Czy czuje się
Pani mniej bezsilna w kontakcie z cho‑
rymi na Covid‑19?
– Przede wszystkim czuję się oswojona z tą sytuacją, bo wiem dużo więcej o tym, jak prowadzić chorego z Covid‑19 niż rok temu, kiedy na oddział zaczęli trafiać pierwsi pacjenci. Ale co tu
kryć, my stale się uczymy, jak skutecznie pomagać i leczyć te osoby, bo każdy
przypadek potrafi zaskoczyć. Tu nie ma
prostych przełożeń, że jak ktoś jest młody, to przejdzie tę chorobę łagodniej. Musimy za każdym razem leczenie dopasowywać do konkretnego chorego.
• To musi być wyjątkowo trudne i stre‑
sujące?
– Trzeba pamiętać, że cały czas pracujemy w pandemii, a to wyzwala różne
emocje – na początku był strach, personel
po prostu bał się o siebie i swoje rodziny.
Brakowało też środków ochrony indywidualnej, baliśmy się, że zabraknie respiratorów, łóżek… – przypomnę, że nasz oddział rok temu dysponował tylko 9 stanowiskami intensywnej terapii. I nagle trzeba było szybko przystosować się do nowej, zupełnie nieznanej sytuacji. Ten proces bardzo przyspieszył, kiedy doszło do
przekształcenia naszej placówki w szpital
węzłowy. Wtedy udało się nam pozyskać
większą ilość sprzętu. Jeden z budynków
szpitala w całości stał się oddziałem wyłącznie covidowym i kiedy jesienią ruszyła druga fala zachorowań dysponowaliśmy już 205 łóżkami, w tym aż 14 łóżek należało do Oddziału Intensywnej

Terapii i służyło do leczenia chorych zakażonych wirusem SARS
‑CoV‑2 z najcięższym
przebiegiem. W sumie
leczyliśmy 150 chorych
z Covidem i muszę podkreślić, że ponad 30%
chorych udało się nam
uratować.
• A leki? Nadzieja,
jaką wiązano z osoczo‑
terapią, chlorchiną czy
amantadyną, nie oka‑
zała się przesadzona?
– Leczymy zgodnie
z naszą najlepszą wiedzą. Ale nie ma
jednego leku na Covid‑19. Trzeba umieć
dopasować terapię do konkretnego stanu, w jakim chory trafia na OIT i na różnych etapach tej choroby trzeba stosować inne leki. Na moim oddziale podstawą terapii jest skuteczna wentylacja.
Staramy się tak prowadzić pacjentów,
aby nie dopuścić do ciężkich powikłań,
a jest to niezmiernie trudne. W przebiegu
tej ciężkiej choroby dochodzi do uszkodzenia płuc, nerek, wątroby, układu nerwowego. Częste są też powikłania sercowo‑naczyniowe. Wszyscy chorzy, którzy
opuszczają nasz oddział, to osoby wymagające dalszego leczenia rehabilitacyjnego – najczęściej neurologicznego i pulmonologicznego, ale też wsparcia psychologicznego. Zdrowienie, dochodzenie do samodzielności przy tej chorobie,
to długi proces. Średnio każdy pacjent

z Covidem‑19 przebywa na oddziale intensywnej opieki ok. 2‑4 tygodni, a pobyt
w szpitalu trwa do dwóch miesięcy.
• Rozmawiamy, kiedy rozkręca się spi‑
rala trzeciej fali pandemii – kiedy usły‑
szymy, że uporaliśmy się z Covid‑19?
– Tego dziś nie przewidzimy. Na szczęście
mamy szczepionki i to
nasza szansa. Kiedy zaszczepimy większość
społeczeństwa będziemy mogli mieć nadzieję, że pandemia się
wypłaszcza i przemija. I oby to stało się jak
najszybciej, bo na skuteczny lek, który będzie
można podać choremu
zaraz po dodatnim wymazie, chyba jeszcze
nie możemy liczyć.
• Co jest najtrudniejsze w pracy zespo‑
łu Oddziału Intensywnej Terapii?
– Chyba najtrudniejsze było dla nas
– personelu – jak musieliśmy podejmować decyzje dotyczące leczenia naszych
najbliższych: koleżanek, kolegów, rodzin.
Poza tym czujemy już ogromne zmęczenie. Stres i zmęczenie, które z każdym
kolejnym miesiącem trwającej epidemii
narasta. Brakuje rąk do pracy. Jesteśmy
na pierwszej linii frontu i to odczuwamy.
Stale ktoś z nas trafia na kwarantannę albo choruje (niestety, mam już w szpitalu
osoby, które mimo przyjęcia dwóch dawek szczepionki zachorowały). Ułożenie
grafiku dyżurów jest bardzo trudne. Dyżury pełnimy więc co 3‑4 dni. Na moim
oddziale pracuje 17 lekarzy i 10 rezydentów. I co tu kryć – kolejna fala napawa
nas autentyczną obawą, jak sobie poradzimy? Obecnie w szpitalu mamy 108 łóżek
i większość już – na początku marca – jest
zajęta. Generalnie pracujemy w permanentnym stresie i sił nie przybywa.
• Pamięta Pani pierwszego pacjenta?
– Wszyscy pamiętamy. Pierwszy pacjent województwa to ten, który trafił do
szpitala w Bełżycach i był leczony przez
anestezjologa z mojego zespołu. Wtedy wszyscy staraliśmy się pomóc koleżance, która przez dwie doby zajmowała
się chorym. I to jest chyba sedno powodzenia – praca w zespole. Przez ostatnie
lata udało mi się stworzyć zespół lekarsko‑pielęgniarski na najwyższym poziomie, wykształcony i chętnie uczący się,
niezwykle empatyczny. Praca z takimi
osobami, nawet tak ciężka jak ostatnio,
przynosi satysfakcję.

Pandemia w laboratorium, czyli
z dr n. med. Elżbietą Puacz,
specjalistką mikrobiologii,
byłą prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych,
rozmawia Anna Augustowska
• Bez pracy diagnostów laboratoryj‑
nych nie moglibyśmy walczyć z pan‑
demią. Czego pandemia nauczyła dia‑
gnostów?
– Przede wszystkim wielkiej pokory oraz szybkich działań logistycznych
w sytuacji, kiedy trzeba natychmiast diagnozować nowe zakażenie. Zdobyliśmy
umiejętności doboru badań diagnostycznych i metodyki ich wykonywania oraz
interpretacji. Pandemia bardzo wyraźnie
pokazała, jak ważną rolę stanowi medycyna laboratoryjna w całym procesie
diagnostyczno‑terapeutycznym. W bardzo krótkim czasie musiały powstać nowe testy diagnozujące zakażenie SARS‑CoV‑2 metodami genetycznym RTPCR,
czy też oceniające układ odpornościowy
w postaci odpowiedzi humoralnej i komórkowej.
• Najbardziej znane jest badanie ozna‑
czania poziomu przeciwciał anty‑SARS‑ CoV‑2, czy ono w pełni ocenia odpor‑
ność na Covid‑19?
– Badania obecności przeciwciał skierowanych przeciw chorobie zakaźnej wykonywane są nie tylko jako rozpoznanie
choroby, ale także od lat służą w epidemiologii jako badania przesiewowe w celu odpowiedzi na pytanie: czy w danym
społeczeństwie nie podejrzewamy danej choroby lub czy nastąpiło zakażenie
bezobjawowe i jaka część społeczeństwa
jest uodporniona na zakażenie. W wielu
państwach Europy już w maju 2020 roku w celach epidemiologicznych wykonywano badania przesiewowe obecności
przeciwciał w klasie IgG anty‑SARS‑CoV‑2 wśród krwiodawców jako grupie reprezentującej różne stany i zawody. Niestety, u nas nadal takie badania
nie są prowadzone. Pamięć immunologiczna wytworzona na skutek pierwotnej infekcji lub szczepienia jest odpowiedzialna za odporność na reinfekcję. Pozostaje jednak pytanie: jak długo ta odporność się utrzyma? W grudniu 2020 roku
pojawiły się doniesienia informujące, iż
przeciwciała powstałe po zakażeniu wirusem SARS-CoV‑2 wywołują silną odpowiedź immunologiczną, która utrzymuje
się przez co najmniej osiem miesięcy. Według literatury naukowej, co potwierdził
w badaniach własnych prof. Waldemar
Rastawicki z PZH‑NIZP, w Polsce widoczna jest korelacja między odpowiedzią
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immunologiczną a ciężkością przebiegu
zakażenia. Lecz nie tylko odpowiedź humoralna w postaci przeciwciał obrazuje
odporność na reinfekcje, jest także odpowiedź komórkowa.
• Czy wiemy przez jaki okres od przy‑
jęcia szczepionki przeciwciała będą się
utrzymywać i na jak długo zapewnią
ochronę przed zakażeniem?
– Nie znamy jeszcze odpowiedzi na te
pytania. Wiemy natomiast, że szczepionki przeciw Covid‑19 oparte są na białku S

(spike) wirusa SARS‑CoV‑2. Po podaniu
preparatu, podczas kontaktu komórek immunologicznych z obcym antygenem, dochodzi do rozwoju pierwotnej odpowiedzi immunologicznej, wtedy powstają
przeciwciała w klasie IgM i IgA, które po
krótkim okresie zanikają, stąd ich oznaczanie nie ma większego znaczenia klinicznego, lecz one zastępowane są przez
przeciwciała w klasie IgG. Przeciwciała
te ograniczają rozprzestrzenianie się wirusa SARS‑CoV‑2 w organizmie między
innymi dzięki zapobieganiu jego replikacji. Wyjątkową rolą przeciwciał przeciwko białku S jest neutralizacja wirusa
SARS‑CoV‑2, która następuje w wyniku
blokowania jego integracji z komórką docelową ACE gospodarza. Ze względu na
te właściwości przeciwciała przeciwko
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białku S określane są mianem neutralizujących (nAbs). Istnieje korelacja między
poziomem przeciwciał przeciwko białku S a właściwościami neutralizującymi
osocza, co zostało wykorzystane w terapii
osoczem ozdrowieńców. Obecnie trwają
prace nad ustaleniem, jaki dokładnie poziom nAbs jest niezbędny do zapewnienia ochrony przed zakażeniem SARS‑CoV‑2. Ciekawostką jest fakt, że stężenie przeciwciał anty‑SARS‑CoV‑2 klasy IgG przeciwko podjednostce S1 białka S u osób zaszczepionych jest wyższe
niż stężenie przeciwciał powstałych po
przebyciu Covid‑19.
• Jak prawidłowo interpretować wy‑
niki badania?
– Przede wszystkim bardzo ważny
jest czas, po jakim od zaszczepienia czy

przechorowania wykonano badania immunologiczne. Aby były wiarygodne,
należy wykonać je dopiero po upływie
10‑14 dni od podania drugiej dawki szczepionki lub wystąpienia objawów chorobowych. Mediana dla serokonwersji wynosi około dwóch tygodni. Materiałem do
badania w kierunku przeciwciał jest surowica/osocze (pacjent nie musi być na
czczo w momencie pobrania). Ponieważ
szczepionki przeciw Covid‑19 oparte są
wyłącznie na antygenie S wirusa SARS‑CoV‑2, do badania odporności poszczepiennej nie mogą być używane testy serologiczne oparte na białku N wirusa, które wykorzystywane było we wcześniejszych testach diagnostycznych do oznaczania przeciwciał dla pacjentów po zakażeniu SARS‑CoV‑2, a niestety często ten

jak pokonać Covid‑19
błąd jest popełniany. U osób zaszczepionych (które nie miały wcześniej kontaktu z SARS‑CoV‑2) nie dochodzi do syntezy przeciwciał skierowanych przeciwko
białku N (nukleokapsydu) wirusa SARS‑CoV‑2. Białko S wirusa SARS‑CoV‑2,
na którym oparte są szczepienia, złożone jest z podjednostek S1 i S2. Wykazano, że podjednostka S1 cechuje się najniższą homologią z analogicznymi regionami innych patogennych koronawirusów
i w związku z tym wiarygodne testy diagnostyczne w kierunku przeciwciał syntezowanych po szczepieniu przeciw Covid‑19 muszą być oparte właśnie na tym
antygenie.
• Obecnie wyniki badania przeciwciał
podawane są w różnych jednostkach. Jak
je oceniać?
– Przyczyną tej sytuacji był brak określonego tzw. wzorca odniesienia, czyli
materiału referencyjnego immunoglobuliny anty‑SARS‑CoV‑2. Dopiero w grudniu 2020 r. Komitet Ekspertów WHO
ds. Standaryzacji Biologicznej udostępnił pierwszy materiał referencyjny „First
WHO International Standard Anti‑SARS‑CoV‑2 Immunoglobulin”, który został opracowany przez Narodowy Instytut Wzorców Biologicznych i Kontroli
w Wielkiej Brytanii. Instytut ten odpowiada za opracowywanie i produkcję ponad 90% międzynarodowych standardów
biologicznych, stosowanych w diagnostyce laboratoryjnej na całym świecie. Stąd
obecnie wszystkie firmy dostarczające testy muszą skorelować swoje opracowania z nowym materiałem referencyjnym
WHO tak, by wyniki oznaczeń były podawane w wystandaryzowanych, międzynarodowych jednostkach: BAU/ml (bindingantibody units) i była możliwość ich porównywania. Dziś nie ma możliwości porównania wartości wyników wykonywanych różnymi testami, wiem, że niektórzy już na jesieni próbowali dokonać korelacji lecz nie miało to żadnych podstaw
analitycznych i merytorycznych.
• Są osoby, które przechorowały za‑
każenie SARS‑CoV‑2 a nie wytworzyły
przeciwciał.
– Tak, są pacjenci seronegatywni, mimo posiadania pozytywnego wyniku
RTPCR, czy też po łagodnym przebiegu zakażenia, którzy nie wykazują serokonwersji. W każdej populacji odsetek
osób niezdolnych do wytwarzania przeciwciał stanowi od 2 do 10% średnio 4%,
dlatego w ocenie odpowiedzi immunologicznej u tych pacjentów ważna jest ocena odpowiedzi komórkowej układu immunologicznego, a dokładnie, badanie

aktywności komórek T CD8+ (cytotoksycznych) i komórek T CD4+ (pomocniczych). Na podstawie badań wiemy,
że na skutek zakażenia wirusem SARS‑CoV‑2 następuje silne pobudzenie limfocytów T przez białko S wirusa. Z ponad 6‑miesięcznych obserwacji ozdrowieńców wynika, iż u 92% pacjentów po
przejściu Covid‑19 występują specyficzne dla SARS‑CoV‑2 limfocyty T CD4+,
a u 50% limfocyty T CD8+. Nadzieją na
długotrwałą odporność na reinfekcję są
również wyniki badań prowadzonych
z udziałem ozdrowieńców po pierwszej
epidemii SARS, spowodowanej zakażeniami SARS‑CoV(‑1). Specyficzne przeciwciała, które powstały na skutek zakażenia wirusem SARS‑CoV(‑1), były wykrywalne jeszcze po trzech latach od infekcji u około 50% ozdrowieńców, zaś
po sześciu latach od przebycia SARS
nie stwierdzono już obecności przeciwciał. Natomiast z badań opublikowanych
w lipcu 2020 r. wynika, że u ozdrowieńców limfocyty T, reaktywne wobec antygenów SARS‑CoV(‑1), są wciąż obecne, czyli po 17 latach od zakończenia epidemii SARS. Stąd możemy się spodziewać, że w przypadku ozdrowieńców z Covid‑19 odpowiedź komórkowa będzie intensywna i długotrwała, choć czas wszystko zweryfikuje.
• Mamy też osoby, które mimo ewi‑
dentnego kontaktu z wirusem nie ule‑
gają zakażeniu.
– To prawda, są to przede wszystkim
cechy osobnicze. Różna jest wrażliwość
układu odpornościowego także w ramach odporności wrodzonej. Osoby, które posiadają miano komórek NK (Natural

Killer) ponad 300/ml3, zasadniczo nie
ulegają zakażeniu. Przy niedużej dawce
SARS‑CoV‑2 komórki NK zabijają wirusa i te osoby nie ulegają zakażeniu.
• Czy osoby, które przechorowały Co‑
vid‑19 mogą gorzej przechodzić szcze‑
pienia?
– Mogą, zdecydowanie, zwłaszcza gdy
po przechorowaniu wytworzyły przeciwciała. Dlaczego? Ponieważ w takich przypadkach wytwarzają się krótkotrwałe krążące kompleksy immunologiczne (CIC),
które zwykle osadzają się w drobnych
naczyniach powodując bóle w mięśniach
i kościach. Dlatego osoby, które przechorowały Covid‑19 powinny w pierwszej
kolejności ocenić poziom wytworzonych
przez siebie przeciwciał w klasie IgG.
Obecnie uważa się, że ozdrowieńców należy szczepić w dalszej kolejności. Trwają także dyskusje, dotyczące liczby dawek
szczepionki dla ozdrowieńców, czy tylko jedna jako przypominająca, czy cały
cykl dwu dawek. Według prof. Grzegorza
Dworackiego, druga dawka szczepionki powinna być podawana także ozdrowieńcom, ponieważ zwiększa rozpoznawanie przez przeciwciała potencjalnie
zmutowanych miejsc wiązania wirusa,
stąd jego zdaniem ozdrowieńcy powinni być szczepieni także dwoma dawkami. Jak widać, czas pandemii jest okresem intensywnego rozwoju technik diagnostycznych, których celem jest nie tylko ułatwienie pracy lekarzom, ale także
prognozowanie dalszego przebiegu epidemii. Szkoda, że w Polsce tak mało czerpie się ze skarbnicy, jaką jest medycyna
laboratoryjna i współpraca z diagnostami
laboratoryjnymi.

Test z Biedronki nie pokaże choroby
Jak informuje PAP – 16 marca br.
– rzecznik resortu zdrowia na konferencji prasowej zwrócił uwagę, że w dyskontach pojawiły się różnego rodzaju
testy na przeciwciała. – Apeluję o rozwagę i ostrożność. Jeżeli dziś w sklepach pojawią się ludzie chorzy, którzy
nie będą polegać na testach PCR‑owych,
nie będą chociażby wypełniać formularza na stronie gov.pl, to będziemy mieli
ogniska zakażeń w dyskontach. To jest
też apel do kierujących tymi dyskontami, żeby z rozwagą podeszli do dystrybucji testów – mówił Wojciech An‑
drusiewicz.
Zwrócił też uwagę, że test na przeciwciała nie jest wyznacznikiem czy
chorujemy i apelował o wypełnianie
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formularza na stronie gov.pl/dom. – Tam
rejestrują i zapisują się na testy, osoby które miały kontakt z osobą zakażoną lub mają objawy – podkreślał Andrusiewicz.
Dr Grażyna Cholewińska‑Szymańska ze szpitala zakaźnego w Warszawie potwierdza, że testy oferowane
w Biedronce nie zastąpią laboratoryjnego badania. – Przeciwciała zaczynają się wytwarzać w organizmie 14 dni
od zakażenia koronawirusem. To oznacza, że często pojawiają się po przebytej chorobie COVID‑19. Testy oferowane w Biedronce są proste w użyciu, ale
pozytywny wynik nie świadczy o chorobie. – powiedziała specjalistka w rozmowie z „Press”.
Oprac. aa
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Zamość. SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II

Był oddział – jest Zamojskie Centrum Chorób
Mimo trwającej pandemii, niemal dokładnie w 26. rocznicę działalności Oddziału Kardiologii w Szpitalu im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, odbyło się
otwarcie Zamojskiego Centrum Chorób Serca i Naczyń. Tym samym oddział

Wojewódzką Przychodnię Kardiolo‑
giczną.
– Potrzeby w zakresie opieki ambulatoryjnej są olbrzymie. Świadczą o tym
m.in. liczby. W 2019 r. udzieliliśmy ponad 53 tysiące porad (to nie jest pomyłka).

zwiększył możliwości leczenia w dobudowanym nowoczesnym trzykondygnacyjnym gmachu.
– To była konieczność, aby sprostać
rosnącym wymaganiom, wynikającym
z potrzeb społeczeństwa (ok. 40% województwa lubelskiego) i z postępu wiedzy – mówi szef oddziału dr hab. An‑
drzej Kleinrok. – Mamy teraz bardzo
dobrze wyposażony ośrodek z olbrzymimi możliwościami leczenia niewydolności serca, zaburzeń jego rytmu, niewydolności serca, który mimo pandemii nie
przerwał pracy. Cały czas leczymy pacjentów z Covid‑19.
Nową siedzibę uruchomiono po dwóch
latach od wmurowania kamienia węgielnego. Inwestycja polegała na rozbudowie
szpitala przez dobudowanie kompleksu
trzech użytkowych kondygnacji po jego
zachodniej stronie, w ścisłym połączeniu
z już działającym Oddziałem Kardiologii.
Przy tej okazji zdecydowano o koniecznym remoncie samego oddziału po 26 latach eksploatacji.
W dobudowanym kompleksie opieka kardiologiczna jest realizowana na
3 poziomach. Na parterze zlokalizowano

Taka liczba wynika z szeroko realizowanej opieki kardiologicznej, bowiem pacjent po skomplikowanym zabiegu wymaga dalszej, czasem stałej opieki ambulatoryjnej – wyjaśnia Andrzej Kleinrok.
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Przychodnia dysponuje szeroką bazą diagnostyczną, obejmującą testy i badania
nieinwazyjne.
Pierwsze piętro dobudowanej części, to Pododdział Intensywnej Terapii
Kardiologicznej (PITK). Jest podzielony na 4 strefy (hospitalizacji krótkoterminowej, intensywnej terapii, terminalną oraz zakaźną) i jest bezpośrednio połączony z częścią łóżkową Oddziału Kardiologii. Drugie piętro to blok operacyj‑
ny z 3 salami operacyjnymi. Jedna z nich
jest przeznaczona na zabiegi elektroterapii (wszczepianie stymulatorów i defibrylatorów). A więc zabiegi implantacji będą się odbywały w warunkach bloku operacyjnego.
– Główne kierunki działania naszego
wysokospecjalistycznego Oddziału Kardiologii, to inwazyjne zabiegi elektrokardioterapii oraz inwazyjna diagnostyka i leczenie choroby wieńcowej oraz zabiegi pozawieńcowe. Zabiegi elektroterapii obejmują implantacje układów stymulujących i defibrylujących, zabiegi ablacji oraz zabiegi usuwania zakażonych lub
zbędnych elektrod – wylicza Kleinrok.
– W tej dziedzinie, dzięki zaangażowaniu prof. Andrzeja Kutarskiego, staliśmy się wiodącym ośrodkiem w Polsce
i w Europie. Od ponad 5 lat przyjmujemy pacjentów z całej Polski. Podobnie,
jesteśmy wiodącym ośrodkiem w nowoczesnej metodzie stymulacji, tj. stymulacji pęczka Hisa, którą realizuje dr Paweł
Dąbrowski od ponad 13 lat. Obecnie wszczepiamy ok. 500 układów stymulujących
w roku – podkreśla Andrzej Kleinrok.

www.medicus.lublin.pl

Dzień z pracy lekarza POZ

Wtorek

Serca i Naczyń

Koronarografie i angioplastyki wykonuje
się tu od 22 lat. W Pracowni Hemodynamicznej, dysponującej dwoma stołami zabiegowymi, wykonano ponad 50 tysięcy
koronarografii i 25 tysięcy angioplastyk
wieńcowych. Ponadto wykonywane są
zabiegi pozawieńcowe, takie jak: przez
skórne wszczepianie zastawki aortalnej
(TAVI), izolacje uszka lewego przedsionka, zamykanie przecieków okołozastawkowych i nieprawidłowych połączeń wewnątrzsercowych, plastyki naczyń obwodowych i inne.
Dużą część aktywności poświęcamy na rehabilitację kardiologiczną w ramach szpitalnej rehabilitacji kardiologicznej, a następnie w Ambulatoryjnym
Ośrodku Rehabilitacji Kardiologicznej
(AMOREK), a także w ramach telerehabilitacji domowej. Po leczeniu szpitalnym
pacjenci są objęci opieką ambulatoryjną
w ramach programu KOS ‑ zawał serca.
Program rehabilitacji kardiologicznej jest
prowadzony od ponad 20 lat. Co ważne,
rehabilitanci pracują 7 dni w tygodniu, co
jest ewenementem w skali kraju.
Oddział Kardiologii posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji z chorób wewnętrznych i z kardiologii. Specjalizację z chorób wewnętrznych uzyskało 37 lekarzy, a z kardiologii 50. Obecnie w oddziale pracuje 47 lekarzy, w tym
33 posiada specjalizację w kardiologii.
Dotychczas, w ciągu 26 lat działalności, hospitalizowanych było ponad
100 tys. pacjentów i udzielono ponad
750 tys. porad ambulatoryjnych (obecnie ponad 50 tys./rok). Wartość inwestycji w zamojskim szpitalu wyniosła 38 milionów zł – z czego dofinansowanie unijne to ponad 32 miliony zł.
Anna Augustowska

A miało być tak pięknie. Dzisiaj nie
szczepimy na Covid, szczepimy dzieci. Musimy to robić szybko i sprawnie,
bo za kilka dni minister obiecał pacjentom, że prawie wszyscy natychmiast
zostaną przyjęci przez lekarza rodzinnego i to osobiście. Jak to zrobić technicznie i w reżimie sanitarnym już nie
powiedział.
Pierwszy telefon z samego rana
z Rzeszowa, zmarł pacjent zapisany
do naszej przychodni. Ostatni raz był
w przychodni rok temu, leki przewlekle brane pisane po informacji telefonicznej, kod poszedł SMS‑em. Dlaczego
nie zmienił lekarza? Nie wiem. Lekarz
z pogotowia w Rzeszowie wg relacji pacjentki stwierdził, że kartę zgonu ma napisać lekarz rodzinny. Mam nadzieję, że
to nie jest prawda, chyba nikt nie jest aż
tak głupi? Ale nic nie wiadomo.
W pewnym momencie słyszę podniesiony głos na korytarzu. Pacjent robi
pielęgniarce awanturę, chce się zapisać
na szczepienie i nie ma telefonu komórkowego. Tłumaczę, że musi podać numer, bo tak wymaga system. Może być
numer syna, córki, wnuka, sąsiada. Pacjent twierdzi, że nie ma nikogo i ograniczamy jego wolność, bo jego na telefon nie stać. Jestem w przysłowiowej
kropce. Jedna z pielęgniarek mówi mi
jednak, że zaraz to załatwimy. Jak? Okazuje się, że od początku zapisów moje
pielęgniarki (nie wszystkie), o czym nie
miałam pojęcia, wpisują w system swój
prywatny numer telefonu u tych pacjentów, którzy nie mają komórek i nikogo
bliskiego. Jestem pełna podziwu, nie
pomyślałam o takim rozwiązaniu i nie
wiem, czy jest do polecenia innym, ale
się sprawdza.
Dzisiaj zaczęła się też dalsza część
serialu „zaświadczenia i maseczki”.
Pan minister lub jego rzecznik powiedział na konferencji prasowej, że jak jest
zaświadczenie, to nie trzeba nosić maseczki i duża część naszych pacjentów,
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całymi rodzinami, zaczyna
odczuwać duszność. Po zaświadczenia dzwonią ci naprawdę chorzy (rzadko, bo oni praktycznie nie wychodzą z domu) i ci, co muszą mieć zaświadczenie natychmiast, bo właśnie
muszą wyjść z domu np. na zakupy do
marketu.
Miałam nie narzekać, miało być dzisiaj spokojnie i bez stresu. Ale już nie będzie. Zadzwoniła pacjentka, która wczoraj miała wynik testu na Covid nierozstrzygający, i teraz ma pretensje, że nie
dostała skierowania na ponowny wymaz. Po przeczekaniu krzyków informuję, że wczoraj nie mogliśmy, dzwoniąc kilkakrotnie, do niej się dodzwonić. Na to słyszę, że nie musi odbierać
każdego nieznanego numeru telefonu.
Grzecznie tłumaczę, że lekarze dzwonią z własnych telefonów, żeby nie blokować numerów przychodni. Nie dociera. Krzyczy, że zrobi z nami porządek.
Trudno. Niech robi.
Na zakończenie dnia przyszedł pacjent szczepiony kilka tygodni temu na
Covid. Wysłaliśmy go po szczepieniu
do szpitala z podwyższonym ciśnieniem
i bradykardią. Długo trwały negocjacje,
bo nie chciał jechać, twierdząc, że był
już parę razy na SOR i nic mu nie pomogli, a siedział po kilkanaście godzin.
Udało nam się go namówić po długich
prośbach i nawet ratownicy z pogotowia
bez dyskusji pacjenta zabrali. W szpitalu
na cito wszczepili mu stymulator i czuje się jak nowo narodzony. Żona dzisiaj
usmażyła racuchy z jabłkami i przyniósł do przychodni, żeby podziękować za uratowanie życia. Od razu poprawił nam humor na resztę dnia. Poczuliśmy, że może jednak jesteśmy potrzebni i robimy coś dobrego i nie wszyscy
o wszystko mają do nas pretensje. Jak
mało trzeba, żeby poczuć sens tego, co
się robi i się uśmiechnąć. Czas do domu. Jutro też jest dzień!
Wioletta Szafrańska‑Kocuń
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Czy pandemia zabierze nam lekarzy?
Brytyjskie Stowarzyszenie Medyczne opublikowało niedawno nieco zatrważające wyniki
badania, przeprowadzonego wśród lekarzy walczących z pandemią Covid‑19. Okazało się, że
60% konsultantów myśli o opuszczeniu brytyjskiej państwowej służby zdrowia – National Health
Service (NHS) przed osiągnięciem wieku emerytalnego.
Co trzeci lekarz pracujący w NHS chce
zredukować swój czas pracy o minimum
50%, zaś 18% lekarzy specjalistów chce
jeszcze bardziej ograniczyć liczbę swoich
godzin pracy. Prawie 70% badanych bardzo chciałoby osiągnąć równowagę pomiędzy życiem zawodowym a osobistym.
Niewielu, bo mniej niż 7% wszystkich
specjalistów, wyraziło zainteresowanie
zatrudnieniem w NHS po ukończeniu 65.
roku życia. Aż dwie trzecie respondentów
planuje odejść z państwowej służby zdrowia w ciągu najbliższych trzech lat.
Czy podobne piętno pandemia odcisnęła na lekarzach pracujących w Polsce? Według raportu opracowanego przez
Centrum Polityk Publicznych Uniwer‑
sytetu Ekonomicznego w Krakowie 9%
polskich lekarzy planuje wyjechać z kraju. Odnosząc te dane do liczby medyków,
którzy posiadają prawo wykonywania zawodu – oznacza to odpływ ponad 12 tysięcy lekarzy! Z kolei 6% lekarzy (8,5 tysiąca w skali kraju) z powodu pandemii

planuje rezygnację z wykonywanego za- to troska o własne zdrowie psychiczne,
wodu, zrzekając się prawa wykonywania zbyt wysoki poziom stresu, towarzyszązawodu. Niemal co trzeci spośród bada- cego pracy w czasie pandemii, zbyt ninych lekarzy planuje ograniczyć swoją skie zarobki, a także coraz częściej brak
aktywność zawodową. W związku z cięż- godnych warunków pracy oraz lekcewaką, odpowiedzialną i niezwykle stresują- żenie ich, jako grupy zawodowej przez
cą pracą, aż 72% lekarzy w Polsce po- rządzących, którzy często zdają się nie roważnie rozważa osobizumieć, jak ważną rolę
ste konsultacje z psypełnią lekarze, szczeWielu lekarzy nie wytrzymuchologiem. W tym cególnie w czasie panje napięcia towarzyszącego pralu, z myślą o pracow‑
demii. Polska ma najcy w niespotykanych dotąd wanikach medycznych,
niższe w Unii Europejrunkach. Stres, który towarzyNaczelna Izba Lekar‑
skiej wskaźniki zatrudszy im w codziennej pracy, jest
ska przygotowała ba‑
nienia lekarzy, realnie
niemal identyczny, jak ten, który
zę psychologów, któ‑
wynoszące 2,2 lekaodczuwają żołnierze na polu birzy bezpłatnie udzie‑
rza/1000 mieszkańtwy. Dla wielu z nas widok tak
lają konsultacji.
ców. Średni wiek ledużej liczby chorych w ciężkim
Jeżeli chodzi o zakarzy w Polsce, wystanie, duszących się i łapiących
wodową emigrację, to
noszący 52 lata, rówostatni oddech niczym ryby wyjeszcze gorzej wygląnież powinien budzić
rzucone na brzeg, potrafi wyryć
da sytuacja wśród najniepokój polityków
głęboki ślad w psychice. Do temłodszych medyków.
odpowiedzialnych za
go często dochodzi obawa o to,
Komisja Młodych Leochronę zdrowia. Syby nie zachorować lub nie zarakarzy, działająca przy
tuacja stale się pogarzić najbliższych.
Okręgowej Izbie Lesza, bo niemal 70%
karskiej w Gdańsku,
polskich szpitali ma
wśród lekarzy do 35. roku życia przepro- dla lekarzy wolne wakaty.
wadziła ankietę pytając, czy chcieliby wyWielu zawodowo czynnych lekarzy
jechać do pracy za granicę. Większość, bo w wieku emerytalnym (stanowią ponad
aż 43% chce wyemigrować, 40% chce po- 1/3 wszystkich lekarzy zatrudnionych
zostać w Polsce, zaś pozostałych 17% me- w Polsce) zaplanowało zakończenie pradyków nie jest jeszcze zdecydowanych. cy 30 czerwca br. i przejście na zasłuKonkretne działania w celu rozpoczęcia żoną emeryturę. To właśnie 30 czerwmedycznej kariery poza Polską podjęło ca 2021 roku wygaśnie możliwość stojuż około 20% lekarzy.
sowania dotychczasowych papierowych
Główne przyczyny opuszczenia kra- druków recept, a duża część lekarzy po
ju przez lekarzy są podobne. Najczęściej 60. roku życia obawia się, iż nie podoła
e‑obowiązkom. Według szacunków NIL,
w Polsce już przed pandemią brakowało ok. 68 tysięcy lekarzy. Jeśli z pracy
w ochronie zdrowia odejdzie kolejnych
kilkanaście tysięcy medyków, to system
rozsypie się w drobny mak
Brak troski o kadry medyczne, a wręcz
niekiedy nawet wrogie nastawienie rządzących, może w szybkim tempie doprowadzić do wielkiej katastrofy ochrony zdrowia w Polsce. Przykładem niech
Zatrudnimy:
będzie haniebna – w opinii niektórych,
wręcz celowo złośliwie zaproponowa• lekarzy specjalistów transfuzjologii klinicznej
na – podwyżka dla lekarzy specjalistów,
wynosząca 19 zł miesięcznie. Przelicza• lekarzy zainteresowanych rozpoczęciem
jąc kwotę na godzinę pracy lekarza wyspecjalizacji z transfuzjologii klinicznej
chodzi, że zaproponowano nam nomi• lekarzy z prawem wykonywania zawodu
nalnie około 12 groszy więcej. Przy takiej polityce niestety daleko nie zajedzieOferujemy: atrakcyjne wynagrodzenie, umowę o pracę
my, zwłaszcza że już kilka tygodni temu
(pełny etat lub część etatu), elastyczny czas pracy.
w angielskim NHS wykazano 8278 wolnych miejsc pracy dla lekarzy. Być może znaczną część tych etatów zajmą lekarze z Polski.
Kontakt: tel. (81) 532 62 76 i 77 w. 121

reklama

mail: rekrutacja@rckik.lublin.pl
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Marek Derkacz
marekderkacz@interia.pl

Szpital Powiatowy w Hrubieszowie 

www.medicus.lublin.pl

Z kamerą w klatce piersiowej
W Szpitalu Powiatowym w Hrubieszowie na początku marca przeprowadzono kolejną wysokospecjalistyczną operację. Tym razem był to zabieg wideotorakoskopii, wykonywany u pacjenta z chorobą płuc. Dzięki zastosowaniu specjalnych narzędzi optycznych, połączonych
z miniaturową kamerą, lekarze mieli dokładny wgląd we wnętrze klatki piersiowej pacjenta.
To jeden z niewielu przypadków operacji w polskich szpitalach powiatowych
z zastosowaniem tej metody. Zazwyczaj
tego typu zabiegi odbywają się w klinikach uniwersyteckich. Zabieg usunięcia fragmentu płuca przeprowadził zespół Oddziału Chirurgii Ogólnej i Urazowo‑Ortopedycznej, kierowany przez
ordynatora Bernarda Żaroffe.
Miesiąc wcześniej w hrubieszowskim
szpitalu z sukcesem przeprowadzono
pierwszą w Polsce, innowacyjną operację alloplastyki – wszczepienia endoprotezy barku z użyciem wyjątkowej konstrukcji ProSpon‑Sosna III. Przy operacji wideotorakoskopii klatki piersiowej w zakresie narządów płuc asystował
dr n. med. Stanisław Dyndor. W grupie
operujących znajdował się anestezjolog
Andrzej Łątkowski, a także czworo instrumentariuszy: Radosław Madej, Tomasz Dudek, Agata Niemczyk oraz Joanna Kwaśny.
– Zabiegi wideotorakoskopii to nowoczesna metoda umożliwiająca oglądanie
wnętrza klatki piersiowej i operowanie

w jej wnętrzu po wykonaniu od 2 do
4 niewielkich nacięć. Można je wykonać
w celach leczniczych, jak i diagnostycznych. U naszego pacjenta przeprowadziliśmy leczniczą wideotorakoskopię resekcji miąższu. Dzięki operacji udało nam się
uzyskać bardzo dobry efekt kliniczny, ponieważ prawe płuco uległo rozprężeniu.
Chory czuje się dobrze i nie posiada cech
nawrotu odmy opłucnowej. Wkrótce zostanie skierowany do dalszego leczenia
pulmonologicznego – informował Bernard Żaroffe.
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Wideotorakoskopia to zabieg przy zastosowaniu specjalnych narzędzi optycznych, które połączone są z niewielkich
rozmiarów kamerą, daje możliwość dokładnej oceny narządów wewnętrznych
pacjenta. W porównaniu z klasyczną torakotomią – czyli otwartą operacją klatki piersiowej – jest metodą zdecydowanie bardziej bezpieczną i mniej inwazyjną. Ponadto, hospitalizacja po zabiegu jest
skrócona do minimum. Najczęstsze wskazania do wideotorakoskopii diagnostycznej, to: nawracające i przewlekłe wysięki opłucnej, powiększone węzły chłonne
śródpiersia i wnęki płuca, ocena stopnia
zaawansowania raka płuc, guzy śródpiersia i zmiany zlokalizowane w opłucnej,
pobranie wycinków do badań histopatologicznych, czy liczne zmiany śródmiąższowe w płucach. Wskazania do skorzystania z tej metody w kategoriach leczniczych, to m.in.: leczenie nawrotowej lub
powikłanej odmy, resekcja miąższu płuca, wycięcie uchyłków przełyku lub pęcherzy rozedmowych, plastyka ściany
klatki piersiowej, sympatektomia piersiowa oraz usunięcie krwiaków i ropniaków opłucnej, a także niezłośliwych guzów i torbieli śródpiersia.
Tego typu operacje są możliwe dzięki zastosowaniu coraz nowocześniejszego sprzętu do chirurgii małoinwazyjnej.
Jednymi z ciekawszych narzędzi, wykorzystywanych przez hrubieszowską placówkę, są m.in. nóż harmoniczny czy wideotorakoskopia z obrazowaniem trójwymiarowym 3D.
aa
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Studentka z pasją

Taniec nad ziemią z akrobacją
z Weroniką Słotwińską,
studentką na Wydziale Lekarskim UM w Lublinie,
pasjonatką pole dance,
rozmawia Anna Augustowska
• Czy już wiado‑
mo, kto wylicytował
wspólny trening z Pa‑
nią w ramach zbiórki
pieniędzy na Wielką
Orkiestrę Świątecz‑
nej Pomocy?
– Tak się złożyło, że to moja przyjaciółka, która studiuje
psychologię w Krakowie. Trening odbędzie
się za chwilę, w czasie przerwy z okazji
Wielkanocy. Jesteśmy
już umówione.
• Pytam, bo to chy‑
ba niezwykle wyma‑
gająca dyscyplina
sportu i nie każdy może ją uprawiać?
– Wręcz przeciwnie. Wiele osób tak
myśli, bo rzeczywiście, kiedy patrzymy
na ewolucje, które wykonują zawodniczki, można uznać, że to sport wyczynowy
tylko dla niektórych, tym bardziej że jest
rodzajem akrobatyki powietrznej. Tymczasem prawie każdy może go uprawiać,
oczywiście na różnym poziomie i dopasowując swoje możliwości do wymagań
tej dziedziny sportu. Istnieją grupy o różnym poziomie zaawansowania (0, A, B
lub C). Każdy zaczyna od grupy 0 i z czasem przyzwyczaja swoje ciało do nowego
wysiłku i coraz trudniejszych figur akrobatycznych. Do wyższych grup zdaje się
specjalny egzamin. Na treningach można widywać nie tylko „pięknych i młodych”, ale też osoby starsze, przy kości. Jest to sport, w który łatwo można
się wciągnąć, każda nowo nauczona figura dostarcza nam przeogromnej radości i motywacji do dalszego rozwoju. To
sport, przy którym pracuje całe ciało, poruszane są nawet mięśnie głębokie! Pole dance daje siłę, kondycję, wytrzymałość i pewność siebie. Zwiększa się nasza mobilność i zakres ruchu. Na treningach uczymy się nawet gracji. Jak każdy
sport, ten też sprzyja wydzielaniu endorfin, co nie jest bez znaczenia.

– Od najmłodszych lat ćwiczyłam.
Balet, sztuki walki,
krav magę, biegałam
na 10 km… Jednak
nie zawsze byłam tak
aktywna. W gimnazjum miałam gorszy
okres i porzuciłam
sport. W ostatniej
klasie było mi z tym
źle i powoli zaczęłam
wracać do aktywności fizycznej. Kiedy
znalazłam się w liceum (LO im. Zamoyskiego, klasa
o profilu biologiczno‑chemicznym) zaczęłam chodzić na siłownię i boks. I pewnego dnia natknęłam
się na film z treningu pole dance, który
mi zaimponował. Chwilę później jeden
z klubów sportowych organizował dzień
otwarty. Poszłam i… wpadłam. Trenuję
od kilku lat z coraz większym zapałem.
• To prawdziwa pasja? Podobno ma
Pani drążek do ćwiczeń w domu?

• Pani złapała bakcyla sportu już la‑
ta temu?
12
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– Mam – zainstalowałam ten przyrząd, bo w pandemii zamknięto przecież
siłownie, kluby sportowe i fitness… Nie
było rady – bo ćwiczenie daje mi nie tylko szansę na utrzymanie formy – chociaż to ważne! – ale też pozwala lepiej
się uczyć, rozładować emocje i zwyczajnie dobrze się czuć.
• Skoro sport od zawsze był tak dla
Pani ważny, to zapytam przekornie, skąd
pomysł na studiowanie medycyny?
– Zawsze chciałam uprawiać zawód,
który pozwalałby mi pomagać ludziom.
Zawsze też niezwykle interesował mnie
ludzki organizm – to jak działa, jakie mechanizmy i reakcje w nim zachodzą. Uważam, że ludzki organizm jest cudem. Ale
medycyna nie była moim pierwszym kierunkiem. Studiowałam chwilę ratownictwo, a w międzyczasie przygotowywałam się do poprawy matury. W przypadku, gdybym nie dostała się na wymarzone studia, planowałam iść na fizjoterapię
i zostać trenerką. Los jednak chciał, że zostałam studentką Wydziału Lekarskiego.
Mimo ogromu materiału do nauki, studia
mnie zachwycają. Cieszę się, że będę lekarzem. Marzę o chirurgii, chcąc wykorzystać moje zdolności manualne. Również sport daje mi siłę fizyczną i kondycję, która jest potrzebna, kiedy stoi się godzinami przy stole operacyjnym.
Nie wiem oczywiście, czy moje preferencje się nie zmienią, ale dziś chirurgia to mój cel.

www.medicus.lublin.pl

i gracją
• Studia w pandemii nie rozczaro‑
wują?
– Zajęcia on‑line, szczególnie te wymagające praktyki, rzeczywiście są „dziwne”
– ale przedmioty teoretyczne, to już kompletnie inny świat. Ja uważam, że dzięki
on‑line mam więcej czasu, choćby nie tracę godzin na dojazdy. Mogę też poszaleć
w kuchni – bo to również moja pasja. Inspiracje kulinarne czerpię z kuchni różnych zakątków świata i nie boję się eksperymentować. Uwielbiam kuchnię wymagającą, kreatywną, inną niż codzienna. Moi bliscy też ją lubią.

www.kultura.oil.lublin.pl

Poezjo wróć – pandemio miń!
Komisja Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej
w Lublinie ogłasza

V Ogólnopolski Konkurs
Poetycko‑Literacki
„Lekarze Dzieciom”.
Patronat honorowy nad konkursem objęli prezes Naczelnej Izby Lekarskiej prof. Andrzej Matyja oraz prezes Lubelskiej Izby Lekarskiej dr Leszek Buk. Patronat medialny – „Gazeta Lekarska”, Polskie Radio Lublin oraz miesięcznik Lubelskiej Izby Lekarskiej
„Medicus”.
Zeszłoroczna edycja konkursu ze względu na utrzymujące się zagrożenie epidemiczne Covid‑19 nie odbyła się i została przesunięta na rok obecny. Jeżeli sytuacja epidemiczna pozwoli, to będą obowiązywały następujące terminy:
Nadsyłanie prac do 30.10.2021 r.
Rozstrzygnięcie konkursu 27.11.2021 r.
Wręczenie nagród laureatom 18.12.2021 r.
Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy w wersji pdf dostępne są na
stronie Komisji Kultury LIL – kultura.oil.lublin.pl

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

Konkurs fotograficzny
• Jednak nie pyszne ciasto wystawiła
Pani na licytację, którą organizowało na
uczelni Centrum Wolontariatu?
– Uznałam, że trening będzie bardziej
atrakcyjny a przy okazji być może kolejna osoba polubi ten sport i będzie go z radością uprawiać. Ciasto wystawił natomiast doktor Mateusz Szymański (prowadzi zajęcia z anatomii człowieka) i miałam ten zaszczyt, że to ja wygrałam upieczony przez niego smakołyk. Było pysznie – razem z przyjaciółmi z roku uczciliśmy nim zaliczoną zimową sesję egzaminacyjną.
Taniec na rurze (ang. pole dance) – ro‑
dzaj akrobatyki. Wywodzi się pierwot‑
nie z indyjskiego tańca mallakhamb…
Wysoce rozwinięty taniec wymaga du‑
żej sprawności fizycznej oraz siły, w tym
umiejętności typowych dla gimnastyki.
17 października 2017 r. Zgromadzenie
Generalne Międzynarodowych Federa‑
cji Sportowych (GAISF) poinformowało,
że pole dance zostaje oficjalnie potwier‑
dzoną dyscypliną sportową.

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 Pan
prof. dr hab. med.
Andrzej Matyja,
• Prezes Lubelskiej Izby
Lekarskiej Pan dr Leszek Buk,
• JM Rektor Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie
Pan prof. dr hab.
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/
MEDICUS 4/2021
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Lekarski kalejdoskop

Soboty z okulistą
przy ul. Chmielnej

Na medal!

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie 6 marca br. rozpoczął akcję bezpłatnych konsultacji okulistycznych, które są organizowane przez Klinikę Okulistyki
Ogólnej SPSK 1.
Konsultacje będą odbywać się pod hasłem „Białe soboty okulistyczne w SPSK nr 1”.
– Akcja skierowana jest do dorosłych pacjentów, którzy mają zdiagnozowaną zaćmę i wciąż zwlekają z podjęciem decyzji
o zabiegu lub do osób, które obserwują u siebie znaczne pogorszenie widzenia, obniżenie ostrości wzroku i liczą na szybką,
trafną diagnozę oraz profesjonalne leczenie – a takie z pewnością mogą zagwarantować kliniki okulistyczne, zlokalizowane przy ulicy Chmielnej – informuje Anna Guzowska, rzecznik prasowy SPSK nr 1
Na konsultacje obowiązują zapisy telefoniczne pod numerami 81 53 28 601 oraz 81 53 28 036. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Dodatkowe informacje: www.spsk1.lublin.pl

W elitarnym gronie kobiet nagrodzonych z okazji 8 Marca, Medalem Prezydenta Lublina znalazły się dwie lekarki:
dr n. med. Barbara Hasiec ekspert w zakresie pediatrii i chorób zakaźnych, kierownik oddziału Chorób Zakaźnych Dziecięcych w szpitalu im. Jana Bożego w Lublinie, a także dr n. med.
Małgorzata Piasecka, ordynator Oddziału Intensywnej Terapii
i Anestezjologii WSzS im. Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie.Tegoroczne laureatki medalu doceniono za kreatywność,
upór i konsekwencję. Za to, że doskonale sobie radzą – szczególnie w tym tak trudnym pandemicznym roku.

Rok minął – pandemia nie
Wpływają na polską medycynę!
Profesorowie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: Konrad
Rejdak, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie i Krzysztof Tomasiewicz, kierownik
Kliniki Chorób Zakaźnych Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie, znaleźli się w gronie 100 najbardziej wpływowych osób
w polskiej medycynie i systemie ochrony zdrowia. Ranking
od 19 lat publikuje „Puls Medycyny”.
Pełną listę, jak i nagranie z ogłoszeniem wyników oraz przemówieniami laureatów znajdą Państwo tutaj: https://pulsmedycyny.pl/lista-stu-2020-system-ochrony-zdrowia-1110577
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Na konferencji prasowej u wojewody lubelskiego 10 marca
2021 roku podsumowano roczne działania związane z pandemią koronawirusa. Nieprzypadkowo wybrano ten dzień. Dokładnie rok temu na Lubelszczyźnie zarejestrowano pierwszy
przypadek zakażenia koronawirusem. Generalnie w minionym
roku odnotowano niemal 90 tys. zakażeń i 3 tys. zgonów w naszym województwie.
I niestety na razie nie widać końca tej sytuacji – trzecia fala
pandemii nabiera niepokojącego rozpędu.
Wojewoda Lech Sprawka zapowiedział, że są już czynione
przygotowania na przyjęcie większej liczby chorych. Przede
wszystkim przybędzie łóżek w szpitalu tymczasowym w Lublinie. Wznowiono też proces rekrutacji pracowników szpitala – mówił Sprawka.
Szpital, która działa w hali Targów Lublin, dysponuje 66 łóżkami, z czego 10 z respiratorami.
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Trzy nowe covidowe
Trzy nowe ambulanse sanitarne zostały w środę 17 marca br. przekazane do dyspozycji zespołów ratownictwa medycznego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ
w Lublinie.
Ambulanse sanitarne typu C z kompletnym wyposażeniem
i zabudową zakupione zostały w ramach projektu: „Zakup ambulansów wraz z wyposażeniem środków ochrony indywidualnej na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego oraz środków do dezynfekcji dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie na realizację działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid‑19 oraz
innych chorób zakaźnych”. Całkowity koszt zakupu pojazdów
– ze środków europejskich – to blisko 1,5 mln złotych.

O depresji na webinarze
Zespół I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, przygotował cykl krótkich webinarów, przybliżających problematykę depresji.
Doświadczenia ostatniego roku, związane z pandemią Covid‑19, miały ogromny wpływ na kondycję psychiczną wielu osób w naszym kraju. Szacuje się, iż częstość występowania depresji w okresie pandemii wzrosła na świecie od 2 do
7 razy w porównaniu z danymi z poprzednich lat.
Link do webinarów: https://gallery.umlub.pl/

Podstępna jaskra
Polskie Towarzystwo Okulistyczne po raz piąty zorganizowało akcję bezpłatnych badań profilaktycznych w kierunku jaskry (7‑13 marca 2021 roku na terenie całej Polski).

Poszukiwani pacjenci
z Hashimoto
Rusza projekt, w którym 200 osób z rozpoznaną nie‑
doczynnością tarczycy o różnej etiologii i 100 osób zdro‑
wych (grupa kontrolna) zostanie bezpłatnie przebada‑
nych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.
Rekrutacja pacjentów rozpocznie się 18 marca br.
Naukowcy będą badać wpływ czynników środowiskowych na przebieg choroby Hashimoto.
Niedoczynność tarczycy o etiologii autoimmunologicznej
(choroba Hashimoto) dotyczy 1‑6% polskiej populacji i jest
najczęstszą przyczyną niedoczynności tarczycy, występującą około 5 razy częściej u kobiet.
Zapadalność na nią rośnie wraz z wiekiem. Badanie wpływu substancji chemicznych, obecnych w środowisku człowieka, na powstawanie i rozwój zaburzeń endokrynnych budzi coraz większe zainteresowanie, a potencjalna rola czynników środowiskowych w wystąpieniu procesu autoimmunologicznego, skierowanego przeciwko strukturom tarczycy nie jest wystarczająco dobrze poznana.
– Dlatego zespół naukowców z Wydziału Farmaceutycznego i Lekarskiego pod kierunkiem dr hab. Anny Błażewicz
z Zakładu Chemii Analitycznej Katedry Chemii Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie, opracował projekt mający na celu
zbadanie wpływu wybranych chemicznych czynników środowiskowych na przebieg choroby Hashimoto oraz nasilenie procesu autoimmunizacyjnego u pacjentów z województwa lubelskiego – informuje Wojciech Brakowiecki, rzecznik
prasowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Przeprowadzone badania pozwolą na określenie zawartości w organizmie wybranych pierwiastków o działaniu pozytywnym lub szkodliwym na organizm człowieka, a także
licznych związków chemicznych o potencjalnym szkodliwym działaniu na gruczoł tarczowy. Do badań zostaną wykorzystane bardzo kosztowne oraz niedostępne komercyjnie
nowoczesne metody analityczne.
Rekrutacja kobiet i mężczyzn w wieku od 18 do 50 lat,
z rozpoznaną niedoczynnością tarczycy o różnej etiologii
(200 osób) oraz osób zdrowych (100‑osobowa grupa kon‑
trolna) rozpoczyna się 18 marca 2021 r.
Szczegółowe informacje na temat możliwości zakwali‑
fikowania do badania oraz jego przebiegu udzielane będą
indywidualnie przez członków zespołu badawczego.
Ankieta wstępna, kwalifikująca do badania dostępna
jest pod adresem http://www.umlub.pl/ w zakładce Ak‑
tualności.
Fot. Librepath/Wikimedia Commons
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Muzeum Narodowe

Zamek już po remoncie
Ponad dwa lata prac, na które wydano 27 milionów złotych. Moż‑
na już oglądać efekty remontu muzeum, które w międzyczasie zmie‑
niło nazwę. Zamiast do Muzeum Lubelskiego (na Zamku) zwiedza‑
jący idą do Muzeum Narodowego w Lublinie. Ale to ciągle ten sam
lubelski zamek
W trakcie prac uzyskano 300 mkw. nowej powierzchni wystawien‑
niczej. Będzie to przestrzeń dla wystaw czasowych. Powstała ona
dzięki wydzieleniu nowej kondygnacji w miejscu, w którym wcze‑
śniej mieściła się Galeria Malarstwa Polskiego i słynna „Unia Lubel‑
ska” Jana Matejki. Monumentalny obraz nadal jest punktem central‑
nym Galerii Malarstwa Polskiego XIX‑XX wieku, która została na no‑
wo zaaranżowana. I jest jedną z siedmiu wystaw stałych. Nowością
jest wystawa „Grupa Zamek i Awangarda”.

Zmieniła się infrastruktura, jest wyższy standard wystawienniczy
– prace zyskały nową oprawę i oświetlenie. Jest przestrzeń dla działań
edukacyjnych. Bez przeszkód na wózku inwalidzkim można się dostać
niemal wszędzie w muzeum, łącznie z Kaplicą Trójcy Świętej.
Dwa razy wstrzymywano prace. Raz z powodu odkryć archeolo‑
gicznych, bo natrafiono m.in. na srebrny denar Kazimierza IV Jagiel‑
lończyka, pochodzący z XV wieku. Drugi raz remont wstrzymała pan‑
demia. Wykonawca miał problemy z dostawami materiałów, ale nie
wydłużyło to czasu realizacji całego przedsięwzięcia.
Oficjalnie placówka została otwarta 5 marca. Wraz ze zmianą na‑
zwy instytucja przestała podlegać marszałkowi województwa, a za‑
częła Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W czasie gdy zamykaliśmy to wydanie miesięcznika, muzeum by‑
ło czynne od środy do niedzieli w godz. 10‑17. Bilety wstępu do zam‑
kowych ekspozycji kosztują 20‑15 zł (pakiet: kaplica, donżon i wysta‑
wy stałe 40‑30 zł). Pełny cennik można znaleźć na stronie interneto‑
wej Muzeum Narodowego w Lublinie. Obowiązuje reżim sanitarny:
dystans, maseczki, dezynfekcja rąk.
(oprac. jkg)
Fot. Iwona Burdzanowska

Prawo na co dzień

www.medicus.lublin.pl

Kasy fiskalne online coraz bliżej
W pandemii SARS‑Cov‑2 trudno znaleźć jakiekolwiek plusy, może poza tym,
że przesuwa niekiedy niektóre uciążliwe
obowiązki. Tak też się stało z ostatecznym
terminem wymiany kas rejestrujących
z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii (tzw. kasy starego typu) na kasy
fiskalne online (tzw. kasy nowego typu).
Ten, kto obawiał się, że „przespał” termin
początkowo określony na 1 stycznia bieżącego roku, może nadal spać spokojnie

do tego, czy podmioty lecznicze (przedsiębiorcy) zatrudniające medyków również objęte są ww. obowiązkiem. Z pomocą pospieszył dyrektor Krajowej Izby
Skarbowej, który na wniosek podatnika
wydał interpretację indywidualną, zgodnie z którą cyt. przepis nie dotyczy podmiotów leczniczych będących przedsiębiorcami, mimo że wykonują one działalność leczniczą. Organ skarbowy stoi
na stanowisku, że omawiany obowiązek
dotyczy jedynie lekarzy i lekarzy
dentystów, wykonujących zawód
w formie praktyki zawodowej (interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 27 maja 2020 r. (0114‑KD
IP1‑3.4012.220.2020.1.JG).
Pamiętać jednak należy, że interpretacja podatkowa nie ma mocy wiążącej ani wobec podatnika,
ani wobec organu, a ponadto organ
podatkowy może odejść od wcześniejszej argumentacji, w związku z czym należy zachowywać
czujność.

miesięczny. Następnie
należy zwrócić się do
serwisanta kasy fiskalnej w celu ustawienia jej
trybu pracy na tryb „do
odczytu”.
Kolejnym krokiem
jest wykonanie przez
serwisanta raportu fiskalnego rozliczeniowego, podsumowującego wszystkie raporty dobowe, które
zostały wykonane za pośrednictwem kasy oraz protokołu z odczytu pamięci kasy fiskalnej. Z oboma dokumentami oraz
wnioskiem o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas należy się udać do urzędu skarbowego (można też je nadać listem poleconym). Uwaga, jest na to tylko 5 dni od
daty wykonania protokołu z odczytu!
Po wyrejestrowaniu kasy fiskalnej
urządzenie można oddać lub odsprzedać
do serwisu albo zachować na pamiątkę.
Aleksandra Otawska‑Petkiewicz
radca prawny LIL

Pamiętajmy o uldze

(byle nie za długo!) Termin do wymiany
kasy dla podatników „świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów” został bowiem przesunięty na 1 lipca 2021 r.
(chyba że wcześniej dojdzie do zapełnienia pamięci fiskalnej kasy z kopią papierową, wówczas kasę online trzeba będzie
zakupić przed tą datą).
Kasy fiskalne online to kolejny element
uszczelniania podatku VAT, ale także zachęta do płatności bezgotówkowych oraz
możliwość wydawania paragonów elektronicznych. Zadaniem takich kas jest
przesyłanie informacji o każdej zewidencjonowanej transakcji w sposób automatyczny i bezpośredni do Centralnego Repozytorium Kas, co odbywa się bez udziału użytkownika (niemniej należy zapewnić urządzeniu dostęp do Internetu).

Czy przychodnie też?

A co ze „starą” kasą?
Po przejściu na kasę fiskalną nowego
typu, obowiązkiem podatnika jest wycofanie dotychczas używanego urządzenia. Jest to proces, na który składa się
kilka czynności, a należy je podjąć niezwłocznie po zaprzestaniu ewidencjonowania sprzedaży za pomocą „starej” kasy. W ostatnim dniu korzystania z kasy,
po „nabiciu” ostatniego paragonu należy wykonać raport dobowy oraz raport
MEDICUS 4/2021
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Przepis dotyczy „usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy
i lekarzy dentystów” w związku z czym
pojawiły się niejasności interpretacyjne co

Nowe urządzenie nie jest niestety tanią zabawką (ceny wahają
się w przedziale 1000‑1600 zł netto), choć pocieszeniem może być
ulga przysługująca podatnikowi
na zakup kasy. Z tytułu wymiany starego urządzenia można odliczyć od podatku VAT kwotę wydatkowaną na zakup nowego w wysokości 90 proc. zapłaconej
ceny netto, nie więcej jednak niż 700 zł.
Również podatnikom zwolnionym z VAT
przysługuje ww. ulga, przy czym wydatkowana kwota zwracana jest po złożeniu
wniosku na rachunek bankowy podatnika. W obu przypadkach warunkiem uzyskania ulgi jest: rozpoczęcie ewidencji
sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej online oraz posiadanie dowodu zakupu i zapłaty całości ceny za urządzenie.
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Pogorią po Bałtyku – rejs medyków

www.rejs.umlub.pl

Hej żeglarzu młody, szykuj się na przygody
z organizatorkami
III Lubelskiego Studenckiego Rejsu Profilaktycznego:
Marią Stępień, prezes AZS UM Lublin;
Aleksandrą Łomżą, przewodniczącą Młodych Medyków
i Aleksandrą Byś, przewodniczącą Interdyscyplinarnego
Koła Medycyny Sportowej,
rozmawia Anna Augustowska
• Już po raz trzeci studenci Uniwer‑
sytetu Medycznego w Lublinie organi‑
zują rejs profilaktyczny. Mimo pande‑
mii rejs się obędzie?
– Zdecydowanie tak i mimo pandemii
nasz rejs już w maju br. (1‑8 maja) rozpocznie się na rodzimych wodach Morza
Bałtyckiego. Zorganizowanie tego wydarzenia w sposób bezpieczny i zgodny z wytycznymi sanitarnymi stanowi
nie lada wyzwanie. Jako organizatorzy
nie ustajemy w wysiłkach, aby każdy
uczestnik mógł bez obaw o swoje zdrowie, przeżyć tę niesamowitą przygodę.
Warunkiem uczestnictwa w rejsie będzie
m.in. okazanie zaświadczenia o przyjęciu
dwóch dawek szczepienia przeciw Covid‑19, natomiast akcje profilaktyczne, które tradycyjnie chcemy w portach organizować, będą przeprowadzane z zachowaniem wszelkich środków
ostrożności. Wierzymy, że trudności napotkane na etapie organizacji przygotują nas do stawiania czoła wyzwaniom,
którym będziemy musieli sprostać na
morzu. A jak wiadomo, Bałtyk do najłatwiejszych nie należy.
• Kolejny raz Pogorią?
– III edycja Rejsu Profilaktycznego
po raz kolejny odbędzie się na żaglowcu
szkoleniowym STS Pogoria. Popłyną 43 osoby z naszej uczelni. Bardzo
zależało nam na tym statku ze względu
na zeszłoroczną świetną współpracę
oraz rodzący się sentyment (zwłaszcza dla jednej z organizatorek projektu
– prezes AZS UM Lublin Marii Stępień,
która z Pogorią jest zaprzyjaźniona od lat
szkolnych). Kluczową kwestią jest też
szkoleniowy charakter żaglowca, który
pozwoli na zaangażowanie wszystkich
uczestników, stopniowe nabywanie przez
nich pokory, branie odpowiedzialności
za siebie nawzajem i naukę pracy w zespole, bowiem na statku niczego nie da
się zrobić w pojedynkę. Nauczycielką tych cennych lekcji będzie dla nas
właśnie Pogoria.
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• Idea ta sama, co w poprzednich edy‑
cjach? Czyli uczestnicy się uczą poma‑
gając mieszkańcom portów, do których
będziecie zawijać?
– Idea rejsu towarzyszy nam niezmiennie od trzech lat – promowanie zdrowego stylu życia, żeglarstwa morskiego oraz
Lublina. Głównym założeniem LSRP
jest edukacja – odbiorcy akcji mogą nauczyć się od studentów zasad profilaktyki prozdrowotnej, z kolei studenci zdobywają doświadczenie zarówno praktyczne (podczas prowadzenia akcji), jak
i teoretyczne (podczas wspólnych wykładów i dyskusji). Równie istotną (o ile nie
ważniejszą) częścią rejsu jest nauka działania w zespole, kluczowa z perspektywy pracy w interdyscyplinarnym zespole medycznym.
Nowością w tegorocznym rejsie jest
aspekt badań naukowych. W tym roku
łączymy siły – do zeszłorocznej ekipy
organizatorów, czyli Klubu Uczelnianego AZS UM w Lublinie (sprawy organizacyjne i żeglarskie) i organizacji Młodzi Medycy (profilaktyka), dołączyło Interdyscyplinarne Koło Medycyny Sportowej, które zajmie się koordynowaniem
części naukowej projektu. Poprzez pomiar wybranych parametrów biomechanicznych, biochemicznych oraz psychologicznych sprawdzimy, jak żeglowanie
wpływa m.in. na sen, równowagę czy
szybkość reakcji. Działania naukowe odbędą się pod kierownictwem prof. Piotra Gawdy z Zakładu Medycyny Sportowej UM.
• Parę słów o trasie i koniecznie
o uczestnikach (także o naborze do rej‑
su – jakie warunki trzeba spełnić)?
– W tym roku ponownie zawitamy do
nadmorskich miast – portem zaokrętowania i wyokrętowania będzie Gdynia.
Marzy nam się powrót do Świnoujścia,
w którym podczas pierwszej edycji zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci.
Rejs jest otwarty dla całej społeczności
akademickiej naszej uczelni. Zapraszamy
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Wspinaczka na maszty
„Pogorii” podczas
drugiego rejsu
profilaktycznego.

Rekrutacja rusza 1.04.2021 r.
Wyprawa odbędzie się
w dniach 1–8 maja 2021 roku.
Więcej informacji na stronie:
http://www.rejs.umlub.pl/

studentów wszystkich kierunków (również
anglojęzycznych), doktorantów oraz pracowników. Zależy nam na różnorodności,
abyśmy jak najwięcej mogli się od siebie
nawzajem nauczyć i poznać nowych ludzi. Rekrutacja odbędzie się na zasadzie
konkursu z listą rankingową – punktowane będzie doświadczenie żeglarskie, umiejętności, które mogą przydać się podczas
akcji profilaktycznych, działalność w organizacjach studenckich, czy działalność naukowa. Dla chętnych, na dodatkowe punkty, jest możliwość przesłania krótkiego filmiku z odpowiedzią na pytanie „Dlaczego chcę wziąć udział w Rejsie Profilaktycznym?”.
W tym roku znaczną część kosztów pokrywa uczelnia, więc kwota dla uczestników rejsu będzie symboliczna. Cieszymy
się, że nasz projekt jest doceniany i że sport
staje się coraz ważniejszym elementem
edukacji medycznej na naszej uczelni.
Warto dodać, że jesienią „Rejs
Profilaktyczny” został uznany za
najbardziej innowacyjny studencki
projekt w Polsce! Podczas Gali Nagród
Środowiska Studenckiego „Pro Juvenes”,
został doceniony i zwyciężył w kategorii
„Studenckie Innowacje”.

Głosujmy na Drzewo Roku!
Dąb ma 74 lata, wysokość 16 m i obwód 186 cm. Rośnie w pasie zieleni przy
ruchliwej ulicy Bohaterów Monte Cassino w Lublinie. Drzewo trafiło do finału
konkursu Drzewo Roku 2021.
Finał odbędzie się w czerwcu, podczas głosowania internetowego.
Dąb przed domem swych rodziców
zasadził 25‑letni Lucjan Ważny, przyszły niezwykle ceniony lekarz ginekolog i położnik z Lublina, po powrocie
z wojny (jako żołnierz I Armii WP Ważny przeszedł cały szlak bojowy z Warszawy do Berlina). – Tata posadził go, aby
w ten sposób podziękować za szczęśliwy powrót z wojny – wspominała Małgorzata Bieniaszkiewicz, jedna z trzech
córek doktora Ważnego (o historii drzewa pisaliśmy w październikowym wydaniu Medicusa 2020). – Obok dębu była
figurka Matki Boskiej, którą z kolei postawili rodzice Ważnego z wdzięczności za ocalenie syna. Dąb otrzymał tytuł:
„Skarb Kultury Przestrzeni 2019”. Okazuje się, że dąb „wpadł w oko” Janowi
Kamińskiemu z Katedry Kształtowania
i Projektowania Krajobrazu KUL, który zgłosił go do konkursu Skarby Kultury Przestrzeni, organizowanego przez
Forum Kultury Przestrzeni. Konkursowe jury w swym werdykcie podkreśliło: „To nie tylko skarb, ale nawet „cud
kultury przestrzeni”. Ewenement i przykład do naśladowania biorąc pod uwagę panujący trend lekceważenia wartości zieleni w przestrzeni miejskiej”. Tytuł
„Skarb Przestrzeni” zobowiązuje. Córki
doktora Ważnego postanowiły dodatkowo uhonorować to wydarzenie i na początku września 2020 roku przed drzewem osadzono pamiątkowy głaz, na którym znajduje się wykuty napis informujący, kto i kiedy zasadził drzewo. Doktor Lucjan Ważny zmarł 9 lat temu, dosłownie w przededniu swych 92. urodzin.

Był niezwykle cenionym ginekologiem
położnikiem, uczniem nieocenionego
prof. Stanisława Liebharta, który zaszczepił w Nim pasję do medycyny.
Dąb dr. Ważnego to pierwsze drzewo
z Lublina, które znalazło się w finale tego konkursu. Drzewo zostało wyłonione do finału spośród 150 zgłoszeń drzew
z całego kraju. Które z 16 drzew‑finalistów zdobędzie tytuł zwycięzcy zdecydują nasze głosy. Czerwcowe głosowanie odbędzie się na stronie internetowej
www.drzeworoku.pl.
– Nie szukamy drzew najstarszych,
najwyższych, najgrubszych, najpiękniejszych, ani najrzadszych. Szukamy drzewa najbardziej kochanego, drzewa z opowieścią, drzewa, które pobudza wyobraźnię i jednoczy ludzi. Laureatem zostanie drzewo, które zdobędzie największą
liczbę głosów – informują organizatorzy
konkursu. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na rolę drzew w naszym życiu,
wzmocnienie świadomości społecznej
w odniesieniu do środowiska, w którym
żyjemy oraz wyłonienie najważniejszego, najciekawszego, najbardziej lubianego i cenionego przez społeczności lokalne drzewa w naszym kraju. Poszukujemy drzewa z historią, która pobudza wyobraźnię i scala wspólnotę osób mieszkających w danym regionie.
Klub Gaja jest organizatorem konkursu Drzewo Roku w Polsce, który należy
do rodziny Europejskiego Drzewa Roku. Zwycięzca polskiej edycji konkursu co roku bierze udział w głosowaniu
na Europejskie Drzewo Roku na stronie
www.treeoftheyear.org
Ambasadorami konkursu Drzewo
Roku są podróżniczka i autorka Elżbie‑
ta Dzikowska oraz językoznawca i popularyzator wiedzy o języku polskim
prof. Jan Miodek.
Anna Augustowska

Literacko
Japońska szkatułka
„Była wyjątkowo piękna niedziela.
Niebo bez jednej chmurki i suchy wiatr
w koronach drzew. Jak okiem sięgnąć,
wszystko lśniło blaskiem: dach stoiska z lodami, oczy bezpańskiego kota, kran z wodą pitną, a nawet oblepiona gołębimi odchodami podstawa wieży zegarowej.
Plac tętnił życiem, pełen ludzi, którzy wyszli nacieszyć się wolnym dniem.
(…) Na zalanym słońcem placu wszystko było na swoim
miejscu – nic dodać, nic ująć. Nawet
uważny obserwator
uznałby, że oto jest
świat, który nic jeszcze nie utracił”.
Ten na pozór idylliczny opis świata nie
powinien nas zmylić.
Jedenaście powiązanych ze sobą opowieści – bohaterowie albo sytuacje, pojawiają się w kolejnych na pozór osobnych
historiach – wciągają czytelnika w spiralę świata, z którego trudno uciec. Historia, która zaczyna się niewinnie – od
słonecznego dnia i tortu z truskawkami,
zabierze nas do pracowni kaletnika, szyjącego torbę na ludzkie serce, do ogródka pełnego marchewek w kształcie ludzkich dłoni, do muzeum tortur.
„Grobowa cisza, żałobny zgiełk”
współczesnej japońskiej pisarki Yoko
Ogawa, to powieść szkatułkowa, która
zachwyca tym bardziej, im głębiej zaglądamy do misternej szkatuły, w której
autorka układa swoje przerażająco, ale
też niebywale piękne opowieści.
Autorka znana jest też z powieści
„Ukochane równanie profesora”, która została wyróżniona pierwszą w historii nagrodą Hon’ya Taishō, przyznawaną przez japoński kolektyw księgarzy, a także nagrodzona literacką nagrodą Yomiuri. Ta kameralna opowieść do
dziś pozostaje bestsellerem i uznawana jest za jedną z najukochańszych powieści współczesnej Japonii, o której
wiemy niewiele. I chyba jeszcze mniej
o współczesnej literaturze japońskiej
– a jest wspaniała i godna uwagi. Bo
wśród japońskich autorów można znaleźć znacznie więcej perełek niż popularny Haruki Murakami.
Anna Augustowska
Yoko Ogawa „Grobowa cisza,
żałobny zgiełk”, Wydawnictwo
Tajfuny, Warszawa 2020.
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Lekarzu, co Ty na to

Źle utrzymana noga ma
Kilkuset lekarzy z całej Europy zalecało swoim pacjentom, by korzystali z jego
poradnika. Dziś o autorze „Mojego systemu” mało kto pamięta, a był postacią niezwykłą i sławną, jak Andersen. Dlatego
wiosennie przypominamy to, co radził,
dobrze ponad sto lat temu, Duńczyk
Jorgen Peter Müller. Poświęcasz 15 minut dziennie i…
Polskie wydanie „Mojego systemu.
15 minut dziennie dla zdrowia” ukazało się w 1906 roku, dwa lata po publikacji oryginału. Już wówczas wydawca informował, że dzieło zostało przełożone
na wszystkie niemal języki europejskie
i w ciągu roku osiągnęło nakład 150 tysięcy egzemplarzy. Dziś już wiemy, że na
świecie sprzedano ponad 2 miliony egzemplarzy książek J.P. Müllera.

wszystkie zalecenia wypróbowywał na
sobie. Czerpał z własnych doświadczeń,
pisząc instrukcje dla pacjentów wielu
lekarzy, żyjąc w zgodzie z ówczesnym
światem medycznym Europy.
Jak wspominał, był bardzo chorowitym i wątłym dzieckiem, a noworodkiem
tak małym, że mieścił się w pudełku po
cygarach. Do świetnej sylwetki i zdrowia doszedł ćwicząc. Patrząc na fotografie dorosłego Jorgena Petera Müllera
trudno uwierzyć w opowieści o chuderlawym chłopczyku. Już łatwiej zrozumieć,

Wady dziedziczne też
– Choroba nie jest bynajmniej potęgą,
przed którą trzeba by się na ślepo ukorzyć. Można nawet zwalczać skutecznie
wady dziedziczne i nie pozwolić się rozwinąć zarodkom, zdobytym przez urodzenie. Ale jeżeli kto nie kąpie się codziennie i nie wykonuje ćwiczeń, w których
wszystkie mięśnie biorą udział (zwykła
przechadzka nie wypełnia tego warunku), jeżeli nie czuwa nad tym, aby sobie zapewnić 7 do 8 godzin dobrego snu
w nocy, będzie jego winą, jeżeli zachoruje. Ponieważ nie uczynił wszystkiego,
co trzeba, aby wyrzucić trucizny, które się
wytworzyły w jego organizmie, i aby dać
odpór chorobowym pierwiastkom z zewnątrz – uważa Jorgen Peter Müller.
Czytelnik znajduje u niego szereg
wskazówek i rad oraz ćwiczenia z zakresu gimnastyki pokojowej bez przyrządów.
Ćwiczenia połączono z zaleceniami masaży i kąpieli, by pacjent mógł przy minimum straty czasu i wysiłku osiągnąć maksimum zdrowia i sił fizycznych. – „Mój
system” nie dąży bezpośrednio do zdobycia jak największego wzrostu siły mięśniowej, lecz przeciwnie, za cel wyłączny stawia sobie tylko zdrowie! – zapewniał tłumacz polskiej edycji.

Z własnego doświadczenia
Trzy główne cele, jakie określa system Duńczyka dotyczą: podtrzymywania czynności skóry, czynności płuc i trawienia. Autor, podobnie jak działający dwie dekady później, ale znany do
dziś Niemiec Josef Humbertus Pilates,
20

co bym nazwał „gorsetem z mięśni”, który jest dla mężczyzny koniecznym warunkiem do tego, aby mieć zdrowe i silne ciało, podczas kiedy kobietom daje nadzieję
łatwych porodów i wiele innych korzyści
– zapewnia autor systemu.

Zginanie i wyprostowywanie
Ćwiczenia są proste. Wyciągnięcie
ogólne ciała i członków i wygięcie piersi. Zwroty tułowia na miednicy na prawo
i na lewo. Stojąc, wyrzucać wyciągniętą
nogę naprzód i w tył, ruch ten wykonywać po kolei jedną a potem drugą nogą. Leżąc na plecach, wykonywać nogami ruchy kołowe; obracać je najpierw w jednym kierunku,
potem w drugim; w obydwóch razach ściskać stopy w tej chwili, kiedy się do siebie zbliżają.
Wiele z tego, co zostało stwierdzone w jego systemie, zostało zaakceptowane przez środowisko medyczne. Wiele z jego podstawowych ruchów jest wykorzystywanych we współczesnej fizjoterapii
i rehabilitacji.

Syn pastora biegnie
do szkoły

że był skandalistą. „Mój system” ukazał
się w czasach, które były zakorzenione
w wiktoriańskiej odrazie do pokazywania ciała. Autor, który miał 190 cm wzrostu, szokował i prowokował publiczność
ćwicząc jedynie w maleńkiej przepasce
biodrowej. Na wykłady przychodziło po
400 osób.
– Po kilkutygodniowej pracy zauważymy z radosnym zdumieniem, że tłuszcz,
nagromadzony na brzuchu i wokoło pasa, ustępuje miejsca mocnym mięśniom;
potem ujrzymy, jak się powoli tworzy to,
MEDICUS 4/2021

Kim był Jorgen Peter Müller,
który potrafił położyć się jak most,
opierając kark na jednym krześle,
a pięty na drugim, podczas gdy
dwóch kowali uderzało młotami
w ważące 90 kilogramów kowadło,
ustawione na jego brzuchu…
Urodził się 7 października 1866 r.
w Danii, na wyspie Als. Był synem
wyklętego pastora, który nie chciał
złożyć przysięgi Niemcom, którzy
najechali Schleswig‑Holstein i nie
głosił kazań po niemiecku. Jako
ośmiolatek czytał książki z zakresu
gimnastyki i fizjologii, zaczął ćwiczyć rano, mył w zimnej wodzie. Do szkoły miał 10 km, dystans starał się pokonywać biegiem. Należał do pierwszego klubu wioślarskiego, sportem tym interesował się całe życie. Służył w korpusie inżynieryjnym armii duńskiej, pracował na
kolei w Argentynie. Studiował teologię,
w tym hebrajski i łacinę. Myślał o medycynie. Cały czas ćwiczył. W październiku 1892 J.P. Müller ustanowił 7 rekordów Danii: w bieganiu, chodzeniu, rzucaniu dyskiem, rzucaniu młotem i pchaniu kulą…

www.medicus.lublin.pl

w sobie coś z trupa
W 1901 roku został inspektorem
sanatorium przeciwgruźliczego Vejle
w Jutlandii. Trwały tam eksperymenty
przy użyciu światła i opalania. W tym
samym czasie zdobył pierwszą nagrodę w konkursie… pięknego ciała, prowadzonym przez instytucję „Duńskie
Towarzystwo Pięknych Kształtów Cia
ła”.
Po publikacji „Mojego systemu” stał
się znany na całym świecie jako autorytet w dziedzinie zdrowia. Wiele jego
zdjęć, pokazujących jak ćwiczy w swojej przepasce na śniegu, pochodzi z czasów, gdy mieszkał w Szwajcarii. Do
Anglii przeniósł się po skandalu, jaki
wybuchł po publikacji „Morals, Sex and
Happiness”, w której stwierdził, że seks
przedmałżeński jest w porządku, dopóki
para jest zakochana i ma zamiar się pobrać. Bestseller nie został dobrze przyjęty przez Kościół.
Już w Londynie zmienił nazwisko,
usuwając ü. Został Mullerem, żeby nikt
nie brał go za Niemca.

pożądają, zmieniają się w kulawe kaczki
lub w oszalałe owce – ironizuje w swoim poradniku.
Pisząc o posiłkach każe unikać octu
i przypraw korzennych. I pamiętać, że
chleb i jarzyny dają więcej sił, a mniej
reumatyzmów lub podagry, niż mięso
pieczone lub pieczeń z sosem. Sardynki,
homary, stare sery itd. są jego zdaniem
prawdziwymi truciznami dla dziecinnych i młodzieńczych żołądków. Tak samo źle oceniał wino, mocne piwo, kawę
i herbatę. Sam pił jedynie wodę, czasami z syropem i mleko, oraz filiżaneczkę
kawy dziennie.
Podwojenie apetytu zauważył u siebie,
gdy wyrzekł się wełnianych kalesonów
i koszulek. I przytacza przykład żony, która kiedyś nosiła: wełnianą koszulkę, pas
na brzuchu, koszulę, majtki, gorset, majtki reformowane (na podszewce) i dolny
staniczek. Po zastosowaniu jego rad, nawet w wielkie mrozy ma pod suknią tylko komplet (koszula połączona z majtkami) z mocnego lnianego trykotu.

Precz koszulki na cebulkę

Kąpiele, nacierania,
masowanie

– Mówiąc o tym, aby odbywać część
przechadzki biegnąc, nie zwracam się jedynie do chłopców i mężczyzn; lecz i kobiety, szczególniej młode dziewczęta, muszą się także ćwiczyć w bieganiu na dosyć odległą przestrzeń i w sposób systematyczny i sportowy. Gdyby kobiety poszły za tą radą, nie bylibyśmy zmuszeni
tak często widzieć na ulicy, jak wdzięczne sylfidy na widok tramwaju, którego

Wiele miejsca autor poświęca higienie, zaleca kupno wanienki i codzienne
ablucje w zimnej wodzie. Dziś jego rady z 1904 roku brzmią jak zaprawa przed
morsowaniem. Trzeba stanąć w cynowej
wanience i wylewać na siebie zawartość
polewaczki. Potem usiąść i wylać na siebie resztę wody z kubła. Dla mięczaków
udogodnienie: można napełnić naczynia
wieczorem i pozostawić wodę na noc
w pokoju. Żeby się przed poranną kąpielą… zagrzała.
Jest zdania, że miękkie i mało zahartowane nogi mogą spowodować liczne zaziębienia, a nawet poważniejsze choroby. Zaleca używanie pończoch, które mają otwór na każdy palec, jak rękawiczki.
Kolejny etap, to bose nogi w trzewikach.
Zdaniem Müllera, źle utrzymana noga ma
w sobie coś z trupa.

Na cokół
Po okresie sławy, podróży z wykładami, spotkań z papieżem przyszły czasy
smutne. Spotkały go osobiste tragedie,
które podkopały witalność i chęć życia.
Jednego syna stracił na wojnie, drugi zginął w wypadku. Żona zmarła na nowotwór kręgosłupa. On sam zaczął chorować, mimo stosowania systemu.
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Zajął się okultyzmem, opracował teorię, że nad Morzem Północnym istniał raj.
W 1936 roku odkrył uzdrawiające źródła
niedaleko Arhus. Studnia Chrystusa miała być nowym Lourdes! Ludzie zamawiali cudowną wodę pocztą.

Miał 71 lat, gdy ożenił się powtórnie,
już wtedy miał problemy z oskrzelami
i nerkami. Zmarł kilkanaście miesięcy
później. Idea mocy cudownego źródła
odeszła razem z nim.
W maju 1941 roku w Nykobing
w Danii, na nabrzeżu, odsłonięto pomnik
Mullera. Stoi tam na posągu, jako sportowiec wycierający się ręcznikiem. Na cokole napisano: Słońce, woda, powietrze.
J.P. Muller (1866‑1938).

Jest nadzieja
W „Moim systemie” wylicza, że poranne ubieranie, z ćwiczeniami, kąpielą,
osuszaniem, płukaniem ust, gardła i wypicie szklanki wody zajmuje mu 21 minut. I obala rozpowszechniony przesąd,
że jest się już za starym dla gimnastyki,
kiedy się przekroczyło trzydziestkę.
Janka Kowalska
Korzystałam z artykułu Jensa Larsena
„J.P. Muller, duński sportowiec, światowej sławy – i zapomniany”.
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Sałatka po lekarsku

Nasz szoł powszedni

Coś na słodko z makiem,
czyli makowiec japoński
Restauracje i kawiarnie wciąż niedostępne albo prawie niedostępne. Coraz częściej
więc spotykamy się w wąskim gronie przyjaciół. I dlatego warto mieć w domu coś słodkiego. To może być coś z makiem! Z medycznego punktu widzenia mak kojarzy się jednoznacznie z opium. Te właściwości lecznicze
maku znane były już w starożytności. To wtedy odkryto, że poza walorami smakowymi ma
działanie nazwijmy to „uspokajające”. Ale,
ale drodzy moi, mak makowi nierówny. Jest
kilka rodzajów maku. Najbardziej znany jest
oczywiście mak niebieski, który wykorzystuje się w celach kulinarnych. I ten będzie właśnie naszym bohaterem. Rzadko spotykanym
rodzajem maku, o którym warto wspomnieć,
jest delikatniejszy w smaku mak biały, który
jest niezastąpionym składnikiem słynnych poznańskich rogali „świętomarcińskich”. Jest też
mak lekarski, z którego wytwarza się opium
(czyli bazę do leków, takich jak morfina czy
kodeina). No i mamy jeszcze mak polny, mający zastosowanie w medycynie ludowej i kosmetyce. Ale wracając do naszego bohatera,
czyli maku niebieskiego, jest on bezcennym
źródłem witamin i mikro‑ oraz makroelementów. To w nim zawarte są witaminy A, D, E,
C. Jest również doskonałym źródłem wapnia.
A jego 100 g pokrywa 140 proc. dziennego
zapotrzebowania dorosłego organizmu człowieka na wapń. Zawiera także żelazo, miedź,
mangan, magnez, fosfor i cynk. Z niebieskich
ziaren maku leczniczego wytłacza się również
olej makowy, dostępny często w sklepach ze
zdrową żywnością, który m.in. reguluje pracę
nerek i wątroby, a także przyśpiesza gojenie
się ran. Wszystko dzięki zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych, głównie tych
z grupy omega‑6 (przede wszystkim kwasu linolowego). Trzeba tylko pamiętać o odpowiednich proporcjach kwasów omega‑6 i omega‑3.
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Tak więc i mak, i olej makowy najlepiej spożywać w umiarkowanych ilościach. No dobra, skoro już prawie wszystko
wiemy o maku, to do roboty.

Składniki:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

350 g suchego maku (niebieskiego)
3 jabłka (twarde kwaskowe)
5 jajek
½ szklanki cukru (może być stewia!)
150 g miękkiego masła
⅔ szklanki bakalii (orzechy, rodzynki)
4‑5 łyżek kaszy manny
1½ łyżki mąki ziemniaczanej
1 łyżeczka proszku do pieczenia
sok z ¼ cytryny lub limonki (do
skropienia utartych jabłek).

Polewa:
• 1 tabliczka gorzkiej czekolady
• 1 łyżka masła.

Wykonanie:
Do ciasta polecam użyć własnoręcznie przygotowanej masy makowej. Można skorzystać
z gotowej kupowanej w sklepie, ale poza gigantyczną ilością cukru i syropem glukozowo‑fruktozowym, ma jeszcze „inne składniki” których nie polecam(!).
Mak zalewam wrzątkiem w misce i odstawiam na całą noc. Podobnie czynię z rodzynkami (i dodaję do wody kieliszek rumu). Następnego dnia, po odciśnięciu, mak mielę trzy
razy w maszynce do mięsa. Dodaję do tego bakalie. Tym razem dodałem nie solone orzeszki ziemne, lekko posiekane. Następnie uprzednio godzinę wcześniej wyjęte z lodówki masło, ucieram z cukrem, dodaję do tego żółtka
i dalej ucieram. Na końcu dodaję kaszę mannę, mąkę ziemniaczaną i proszek do pieczenia.
Jabłka ścieram na tarce (grube oczka) i dodaję do masy. Pianę z białek ubitą „na sztywno”
(z 1 łyżeczką cukru) dodaję na końcu i delikatnie mieszam. Masę wykładam do tortownicy
(śr. ok. 26 cm), wyłożonej papierem do pieczenia. Pieczemy w piekarniku w temp. 180 st.
ok. 50‑55 minut (do suchego patyczka). Polewę przygotowujemy rozpuszczając czekoladę
w łaźni wodnej lub w mikrofali, dodając masło
i tak wymieszaną dokładnie, polewamy upieczone ciasto jeszcze w tortownicy i czekamy
do zastygnięcia. I już.
Pyszne na ciepło, ale i następnego dnia na
zimno, ze szklanką ciepłego mleka. Smacznego!
Dariusz Hankiewicz
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29 marca
Znowu bóle brzucha
i znowu leżę na gastrologii, tym razem z podejrzeniem wrzodu żołądka. Nawet gastroskopię miałem na
wejście, ale nie wyszła, bo
ten aparat do podglądania
się popsuł w trakcie, czyli
będą musieli powtórzyć, bo
to, co zdążyli zobaczyć, to
nie wiadomo czy wrzód, czy
resztki tatara, który mi ciotka przedwczoraj podesłała,
a które rano dojadłem zapomniawszy, że mam być na
czczo. Sąsiad powiedział,
żebym dał spokój, bo teraz
prawie każdy ma jakiegoś
wrzoda na… nie będę cytował gdzie, ale nie o żołądek
mu chodziło. Cóż, będę czekał na następny podgląd.

31 marca
Pan Prezydent w wywiadzie telewizyjnym oficjalnie
pochwalił policję, że działa bardzo sprawnie, humanitarnie i w żadnej z wielu
policyjnych akcji nikt jeszcze nie został uśmiercony.
Stwierdzał, czy się dziwił?

1 kwietnia
Miałem powtórkę z gastroskopii i okazało się, że
wrzodu nie mam tylko jakiś stan zapalny. Czyli to,
co wcześniej widzieli, to
musiał być ten kawałek tatara. Ale dla odmiany chyba z wątrobą mam coś może nie tak, bo wyraźnie zżółkłem. Wyglądam tak, że
z powodzeniem mógłbym
występować w reklamie pomarańczowego jujcu! Okazało się, że zaspany pomyliłem pastę do podłogi, którą
salowa zostawiła w łazience, z kremem do twarzy.
Całe szczęście, bo jeszcze
by mi żółtaczki tylko brakowało.

www.medicus.lublin.pl

Pamiętnik znaleziony w szpitalnej szafce
(serial prawie codzienny)
6 kwietnia
Przekazałem sąsiadom
wierszowane przeciwwirusowe ostrzeżenie: „Temu, kto
doprowadzi cię prawie do szału, Dla własnego zdrowia zrób
konieczny gest, Nie proponuj
od razu – W dupę mnie pocałuj!, Najpierw niech ci pokaże
swój ujemny test!”. Przyjęli do
wiadomości, obiecali się stosować i uczą się na pamięć.

kolokwiów i kursów językowych, po których wydawane
będą zaświadczenia o ich zaliczeniu. Z odpowiedzialności karnej i terapii odwykowej
ustawowo zwolnieni mają być
tylko przedstawiciele najwyższych gremiów państwowych
i niektórych partyjnych, bowiem zakres ich publicznych
wypowiedzi musi być maksymalnie szeroki i jasno zrozumiały dla społeczeństwa.

i sandałach. I zdjął te sandały.
Wtedy pomyślałem – jak ludzie mogą lubić zapach drzewa sandałowego? Dyskretnie
uchyliłem okno.

19 kwietnia
Od paru dni słychać odgłosy jakiegoś kucia. Myśleliśmy, że może remont szpitala się zaczyna, ale okazało
się, że to opatrunki na ortopedii zmieniają. Gipsu brakuje
i podobno w zamian ceresitu
używają, bo tak jest taniej. No,
pomysłów nie brakuje.

21 kwietnia

8 kwietnia

15 kwietnia

W medialnej wypowiedzi
jakiegoś polityka usłyszałem
słowo IMPOSIBILIZM – nowe określenie, bardzo eleganckie, bardzo pojemne i bardzo
pasujące do obecnych czasów.
Widać, że i pod względem języka się rozwijamy.

I znowu mamy następny
przebłysk nieomylnego geniuszu władzy – zakamuflowaną,
stopniową likwidację WOLNYCH MEDIÓW, oczywiście
dla dalszego naszego demokratycznego dobra. Aż by się
chciało podpowiedzieć władcom bezdyskusyjny argument,
na który aż dziwne, że jeszcze
nie wpadli – „Jako niekwestionowany lider krajów Europy
i świata w kwestii tempa rozwoju, potrzebujemy nie WOLNYCH a SZYBKICH mediów,
sprawnych i zawsze nadążających z potwierdzeniem naszych
dalekowzrocznych planów! I to
właśnie chcemy wszystkim zapewnić!”. I wygląda na to, że
zapewnią na pewno.

12 kwietnia
Sąsiad powiedział, że podobno rząd pracuje nad ustawą, mającą gwarantować bezwzględną czystość języka polskiego, eliminującą „mowę
nienawiści”, „język nienawiści”, „wzrok nienawistny”
itp., czyli wulgaryzmy, przekleństwa oraz różnego rodzaju epitety obrażające publicznie konkretne osoby lub instytucje. Na niestosujących się do
wymogów ustawy nakładane
będą wysokie kary pieniężne oraz przymusowe odbycie

17 kwietnia
Przyjęli nowego. Uprzejmy,
elegancki, w piżamie, szlafroku

Pamiętam sprzed lat Elvisa
Presleya, bożyszcze wielomilionowej rzeszy melomanów
na świecie. Ale też podobno
idola wielu palaczy przerzucających węgiel z tendra do
paleniska w ówczesnych parowozach za piosenkę „LOVE ME TENDER”, być może
odzwierciedlającą ich socjalistyczne, gorące uczucie do
obsługiwanego łopatą sprzętu PKP. To było dawno, ale
patrząc na aktualnych dostojnych maszynistów, wiozących nas po ślepych torach,
nie tylko o łopatę by się prosiło. Tendry też by się przydały, zamiast obecnych trendów,
a kwalifikacje wspomniani
mieliby do nich na pewno odpowiedniejsze.

22 kwietnia
W kraju nadal obłęd szczepionkowy. Jedni się szczepią,
inni się czepiają szczepionych,
że się wepchali przed kolejkę,
duża część nie chce, bo się boi,
gdyż słyszeli, że szczepienie
może zmienić płeć, część nie
może, bo szczepionek brak,
bo kolejki długie, bo terminów nie ma, albo nie wiedzą,
gdzie jest ich punkt szczepienia, a jest na ramieniu itd.
Ale oficjalnie wszystko idzie
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sprawnie, szybko i naprzeciw zarazie.

26 kwietnia
Coraz większa panika
z tym COVIDEM, ale trzeba
mieć nadzieję, że może będzie tak jak z wirusem EBOLA, który się u nas korzystnie zmutował i dzięki temu
powstał wirus JABOLA, który nadal się rozpowszechnia
a epidemii nikt nie ogłasza.

28 kwietnia
Podobno na chirurgię przywieźli pacjenta z kraksy drogowej. Po operacji i po wybudzeniu delikwent zapytał – „Jestem w szpitalu?”.
Lekarz na to – „Częściowo
tak!”. I słusznie, bo przecież
pacjent ma prawo do pełnej
informacji o swoim aktualnie
nawet niepełnym i zdekompletowanym wyglądzie.

29 kwietnia
Wielu, nawet tych lojalnych obywateli, stawia władzy zarzuty nie zawsze logicznego myślenia, przekładającego się na nie zawsze
logiczne decyzje. I z tym do
końca bym się nie zgodził.
Logika to rzecz względna,
zwłaszcza u nas. Mój znajomy od wielu lat ma robaki,
ale leczyć się nie chce, bo jest
wędkarzem i to by mu się nie
opłacało. Logiczne? Logiczne! I może władza też na takiej logice się opiera.

30 kwietnia
Pouczające są te międzysąsiedzkie rozmowy. Wczoraj jeden zapytał drugiego
– „Słuchaj, czy ty w swoim
wieku wierzysz jeszcze we
własne intymne możliwości?”. A ten na to – „Oczywiście, jestem viagrzący!”.
Irosław Szymański
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Wspomnienia

Halina Goławska (1949‑2020)
Halina Goławska, z domu Przegalińska, po
ośmiu miesiącach zmagań z ciężką chorobą, odeszła na zawsze 30 października 2020 r. O czwartej nad ranem, cicho i spokojnie, tak, jak żyła.
Uwzględniając tragizm czasu pandemii, można
sądzić, że Bóg wysłuchał jej modlitw i po wielu pobytach w szpitalach pozwolił odejść w domu, w obecności najbliższych, w ulubionym pokoju. Pochowana została na cmentarzu komunalnym w Radzyniu Podlaskim.
Urodziła się 2 czerwca 1949 r. we wsi Rzymy‑Rzymki w powiecie łukowskim. Liceum ukończyła w Radzyniu Podlaskim – miała tu wielu znajomych i przyjaciół z tamtych lat. Studia na Wydziale Lekarskim Akademii
Medycznej w Lublinie ukończyła w 1973 r. Po stażu w ZOZ
w Parczewie przez 3 lata pracowała w Wojewódzkim Szpitalu

Julitta Szczepaniak (1938‑2020)
Dr n. med. Julitta Szczepaniak urodziła się 11.10.1938 r.
w Radomiu. W tym mieście ukończyła szkołę podstawową
i średnią uzyskując świadectwo dojrzałości w 1956 r. Studia
lekarskie odbyła na Wydziale Lekarskim AM w Lublinie. Dyplom lekarza medycyny otrzymała w 1963 r. W następnym roku
rozpoczęła pracę w Oddziale Chirurgii Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie oraz w Poradni Przyszpitalnej,
pracując tam nieprzerwanie aż do 2007 r. W 1973 r. otrzymała
II stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej, a w 1980 r. uzyskała specjalizację z urologii. Od 1983 r. pełniła funkcję zastępcy
ordynatora Oddział Chirurgii Ogólnej i Urologii. Opublikowała
kilka prac naukowych i w 1978 r. uzyskała tytuł doktora nauk
medycznych na podstawie pracy pt. „Acetylocholina i jej metabolizm w przebiegu otrzewnowej infekcji pałeczką okrężnicy”.

Andrzej Jóźwiakowski (1932‑2021)
Andrzeja poznałem w listopadzie 1954 r., obaj wówczas byliśmy studentami Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej
w Lublinie. W tym samym czasie zostaliśmy zatrudnieni w Zakładzie Fizjologii Człowieka, jako zastępcy asystenta, a następnie otrzymaliśmy angaże jako asystenci w tym zakładzie. Do naszych obowiązków należało m.in. prowadzenie ćwiczeń ze studentami II roku Wydziału Lekarskiego oraz przygotowywanie
prac naukowych. Tworzyliśmy bardzo zgrany zespół młodych
ludzi, złożony w większości ze studentów III roku. Pracy mieliśmy dużo, bo trzeba było umiejętnie połączyć naukę z codzienną
pracą w zakładzie. A jednak jako ludzie młodzi znaleźliśmy czas
również na spotkania towarzyskie. Odbywały się one najczęściej
z okazji imienin któregoś z nas i zawsze solenizant otrzymywał
drobny upominek. Na zakończenie spotkania Andrzej odwoził
nas swoim DKW, co było dla nas wielką atrakcją. Andrzej opowiadał nam dużo o swoim domu rodzinnym, o Szczebrzeszynie,
w którym się urodził, o słynnym dr. Zygmuncie Klukowskim,
no i oczywiście o swojej wielkiej pasji, czyli harcerstwie, opartym na wzorcach z czasów II RP. W 1961 r. nasza wspólna praca zakończyła się. Przestaliśmy pracować w zakładzie, bo nasz
kierownik nie pozwolił nam na robienie specjalizacji. Został tylko Jurek Cytawa, który zapowiadał się na wybitnego naukowca,
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dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli, rozpoczynając specjalizację z psychiatrii.
W 1977 r. wróciła do Radzynia i 16 lat pracowała w Poradni Zdrowia Psychicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, uzyskując w 1984 r. II stopień specjalizacji. Od
1993 r., po zorganizowaniu nowego Oddziału Psychiatrycznego, przez 11 lat była jego ordynatorem. Ciągle się uczyła i utrzymywała bezpośrednie kontakty
z wieloma naukowcami, autorytetami w zakresie psychiatrii. Miało to wpływ na uzyskiwanie dobrych wyników w pracy i budowało rangę oddziału.
Po przejściu na emeryturę dalej leczyła w gabinecie prywatnym, który prowadziła prawie do końca przez 25 lat. 15 lat współpracowała z ZUS‑em jako konsultant.
Była cenioną psychiatrą, o dużej wiedzy i wielkim doświadczeniu. Miała dar cierpliwego słuchania, umiała pomagać. Dla
pacjentów miała uśmiech i serce. Tym zdobywała ich zaufanie
i szacunek. Dla pacjentów była nawet wtedy, gdy pojawiła się
Była bardzo zaangażowana w pracę zawodową, lubiana przez współpracowników, szanowana przez pacjentów. Zawsze cieszyła się dobrą opinią przełożonych. W codziennej pracy
na sali operacyjnej i przy łóżkach chorych wykazywała skrupulatność, sumienność i empatię.
Była wszechstronnie wyszkolonym chirurgiem
ogólnym i urologiem, lekarzem o dużej wiedzy
i kulturze osobistej. Chętnie dzieliła się swoimi
umiejętnościami z młodymi lekarzami. Aktywnie uczestniczyła w posiedzeniach i sympozjach
Polskiego Towarzystwa Chirurgicznego i Urologicznego. Przez wiele lat Dr Julitta Szczepaniak pełniła też
funkcję zastępcy Rzecznika Dobra Służby Zdrowia przy Okręgowej Komisji Kontroli Zawodowej. Po przejściu na emeryturę
w 1999 r. kontynuowała pracę w Oddziale Chirurgii i Urologii
oraz w Poradni Urologicznej. W dowód uznania za wieloletnią
ale przedwczesna jego śmierć przekreśliła te
piękne plany. I tak każdy poszedł swoją wybraną drogą. Andrzej został asystentem w Klinice Chirurgii w PSK 4 u prof. Tadeusza Jacyny‑Onyszkiewicza. W niedługim czasie dał się
poznać jako świetny chirurg, bardzo lubiany
ze względu na swoją niezwykłą życzliwość dla
każdego pacjenta. Nasze kontakty stały się luźne, ale zawsze były bardzo serdeczne. W razie
problemów medycznych nigdy nie odmawiał
swojej pomocy. Swoją życzliwością zaskakiwał, po prostu przyjeżdżał do domu, jak to było w przypadku
mojej córki. Andrzej był zamiłowanym bibliofilem i patrząc
na mój regał z książkami wypowiedział wówczas swoje przekorne słowa, często powtarzane w mojej rodzinie. –„Jurek, patrząc na Twój księgozbiór można dojść do wniosku, że polityka wydawnicza w PRL jest prawidłowa”. On wiedział, że byłem wówczas lekarzem zakładowym „Domu Książki” i dzięki pracownikom miałem dostęp do publikacji. Czasami jadąc
do przychodni widziałem, jak Andrzej śmigał do pracy na rowerze, niczym zawodowy kolarz.
I takim Andrzej pozostanie w mojej pamięci – serdeczny
kolega, wspaniały lekarz oddany całym sercem swoim pacjentom.
Jerzy Jakubowicz
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ZUS informuje
choroba. Ciągle pod telefonem, starała się pomagać tym, którzy tego potrzebowali.
Oprócz pracy zawodowej miała dom, rodzinę, wychowywała dzieci, miała różne zainteresowania. 15 lat uprawiała strzelectwo sportowe. Już w liceum została młodzieżową mistrzynią
Polski i była powołana do reprezentacji kraju na zawody międzynarodowe. W barwach AZS swojej uczelni zdobywała złote
medale na mistrzostwach Polski AM. Lubiła wyjazdy, zwłaszcza do Francji i Włoch. Kochała swoje koty i psy, płakała, gdy
odchodziły. Piekła wspaniały chleb, bardzo lubiła kwiaty. Na
jej grobie długo stały czerwone róże, a było ich 71.
Tak bardzo chciała żyć, dla rodziny, przyjaciół i pacjentów.
Była Najdroższą Żoną, matką ukochanych córek. Była autorytetem i jedyną ciotką dla licznej rodziny czterech braci.
Pozostał nam ból rozstania, ogromna tęsknota i nieustannie
przewijający się film pamięci. Pozostała też możliwość wiary w słowa ks. Jana Twardowskiego, że „Można odejść na zawsze, by stale być blisko”.
Mąż wraz z córkami
i owocną pracę została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Z chwilą przejścia w stan spoczynku w 2007 r. otrzymała
od dyrekcji szpitala List Dziękczynny „za wyjątkowo sumienne i pełne zaangażowania pełnienie obowiązków zawodowych
podczas wieloletniej pracy na rzecz S.P. Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie”. Pełne podziękowań listy
pisali też pacjenci. W życiu prywatnym Dr Julitta Szczepaniak
była niezwykle życzliwa dla ludzi, chętnie służyła im pomocą nie tylko w problemach zdrowotnych. Mimo wielkiego zaangażowania w pracę zawodową nigdy nie zaniedbywała rodziny. Była wspaniałą żoną, troskliwą i kochającą mamą, babcią i prababcią. Odeszła od nas po ciężkiej chorobie otoczona
opieką i miłością najbliższych 26 stycznia 2020 r. Spoczywa
w grobie rodzinnym na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie. Na zawsze pozostanie w naszych sercach
Cześć Jej Pamięci
Rodzina i Przyjaciele

Leszek Ciuba (1958‑2020)
Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 27.11.2020 r.
pożegnaliśmy na zawsze naszego kolegę Leszka Ciuba, specjalistę ortopedę.
Doktor Leszek był człowiekiem
prawym i zawsze otwartym na sprawy innych ludzi, gotowym służyć radą i doświadczeniem. W sprawach zawodowych jako specjalista ortopeda
wyróżniał się rzetelnością i profesjonalizmem. Był kolegą zawsze życzliwym i uczynnym. Odszedł przedwcześnie i nieoczekiwanie. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Koledzy i koleżanki
z komisji lekarskich ZUS w Lublinie
Zapraszamy do odwiedzania strony
Duszpasterstwa Służby Zdrowia
z aktualnościami z naszej działalności –

www.dsz.oil.lublin.pl

Ułatwienia
w e‑zwolnieniach lekarskich
W Platformie Usług Elektronicznych
ZUS zaszło sporo zmian, które ułatwią lekarzom i asystentom medycznym pracę
z elektronicznymi zwolnieniami, informuje Małgorzata Korba, regionalny rzecznik
ZUS w województwie lubelskim.
Usprawnień jest kilka. Dotyczą m.in. automatyzacji wypełniania danych we wniosku OL‑FZLA oraz ułatwień w drukowaniu i filtrowaniu zwolnień. Lekarz może teraz prosto sprawdzić, które zaświadczenia wystawił asystent medyczny. A asystent otrzymał dostęp do mobilnej wersji „panelu lekarza”.
Filtrowanie zaświadczeń
W zakładce „Przegląd zaświadczeń lekarskich” lekarz może obecnie filtrować zwolnienia również po numerze statystycznym choroby, kodzie literowym oraz okresie niezdolności do pracy.
Drukowanie e‑ZLA
Lekarz może teraz wybrać, w jakim formacie chce wydrukować zwolnienie lekarskie: standardowym, recepty, czy A5.
Możliwy jest jednoczesny wydruk wielu e‑ZLA z zakładek „Zaświadczenia lekarskie pacjenta” i „Przegląd zaświadczeń lekarskich”. Na zaświadczeniach drukowanych z zakładki „Dokumenty ZUS ZLA do wysłania” i „Dokumenty wysłane” nie ma
numeru statystycznego choroby. Można również wydrukować
dla trybu alternatywnego czyste formularze ZUS ZLA bez podania miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych.
Automatyzacja w formularzu upoważnienia
Jeśli lekarz ma już prawo do wystawiania zwolnień, jego
dane w formularzu OL‑FZLA są automatycznie uzupełniane.
Jeśli medyk chce dodać nowe miejsce udzielania świadczeń
zdrowotnych, wystarczy że wpisze NIP, a system sam to miejsce wyszuka.
Zaświadczenia wystawione przez asystenta
Obecnie w „Dokumentach wysłanych” i „Przeglądzie zaświadczeń lekarskich” lekarz może sprawdzić dane asystenta medycznego, który wystawił konkretne e‑ZLA. Informacje
o upoważnionych przez lekarza asystentach są też w zakładce
„Zdarzenia biznesowe” (w kolumnie „Operator”).
Sprawdzenie, czy są podobne e‑ZLA
Przed wysłaniem zwolnienia lekarskiego system sprawdzi,
czy zostały już wystawione zaświadczenia do niego podobne.
Jeśli znajdzie takie e‑ZLA, to wyświetli się ich lista z możliwością podglądu szczegółów. Lekarz zdecyduje, czy chce wystawić
pacjentowi kolejne nowe zaświadczenie. Jeżeli wśród podobnych zaświadczeń jest anulowane, to można zaznaczyć opcję,
by nowe zaświadczenie wystawić w miejsce anulowanego.
Zmiany dla asystenta medycznego
Asystent uzyskał teraz dostęp do wersji mobilnej „Panelu
lekarza”. Może w niej wystawiać i przeglądać e‑ZLA, a także wyszukać zaświadczenia wystawione przez lekarza, w którego imieniu działa (po numerze PESEL pacjenta lub danych
z paszportu).
aa
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Delegatura Biała Podlaska

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

Praca
Lekarze
• Alergologa, dermatologa i endokrynologa za‑
trudnimy, VIP Medical, Chodźki 17 lok. 8, Lublin.
Tel. 501 219 504.
• 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 w Kraśniku, ul. Chopina 13, 23‑200 Kraśnik,
podejmie współpracę lub zatrudni lekarzy spe‑
cjalistów w zakresie: ginekologii i położnictwa,
radiologii i diagnostyki obrazowej, anestezjo‑
logii i intensywnej terapii, chorób wewnętrz‑
nych, kardiologii. Oferujemy atrakcyjne warun‑
ki wynagrodzenia. Warunki pracy do uzgodnie‑
nia z dyrektorem SPZOZ w Kraśniku, ul. Chopi‑
na 13, tel. (81) 825 13 66.
• NZOZ „NEURO‑PSYCHO‑CENTRUM” w Lubli‑
nie, ul. Staszica 22, zatrudni lekarza specjali‑
stę neurologa dziecięcego i psychiatrę dzie‑
ci i młodzieży (może być w trakcie szkolenia).
Tel. 501 215 624.
• NZOZ w Firleju zatrudni lekarza specjalistę me‑
dycyny rodzinnej. Tel. 693 140 914.
• NZOZ „Kalina” Lublin, ul. Kalinowszczyzna 46b,
zatrudni pediatrę lub lekarza rodzinnego w wy‑
miarze 2‑3 dni w tygodniu. Wymiar godzin do
ustalenia. Tel. 694 442 840.
• NZOZ Przychodnia Lekarzy Specjalistów – SP. P.
we Włodawie, zatrudni lekarzy specjalistów lub
w trakcie specjalizacji: kardiologa, ginekologa,
neurologa, psychiatrę i laryngologa ‑, w ramach
umowy z NFZ. Istnieje możliwość prywatnych
przyjęć. Tel. 729 941 974, 511 123 247.
• Podejmę prace – pulmonolog, internista.
Tel. 665 711 909.
• NZOZ w Świdniku zatrudni lekarza specjali‑
stę medycyny rodzinnej, internistę lub lekarza
w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej lub
interny. Tel. 603 374 743.
Ogłoszenia drobne w celu uniknięcia błędów
przyjmujemy TYLKO w formie plików
tekstowych przysyłanych drogą e‑mailową.
Adres: medicus@oil.lublin.pl
Ogłoszenia do kolejnych wydań „Medicusa”
przyjmujemy
do 10 dnia poprzedniego miesiąca.
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Lekarzu!
Aktualizuj swe dane
W związku z obowiązkiem przeprowadzenia wyborów w samorządzie lekarskim
w 2022 r. zwracam się do koleżanek i kolegów lekarzy i lekarzy dentystów z prośbą o zaktualizowanie swoich danych w rejestrze Lubelskiej Izby Lekarskiej. Dotyczy to
głównie miejsca zatrudnienia, które traktujecie Państwo jako podstawowe. Informacje te
pozwolą nam umieścić Państwa nazwiska na
właściwych listach rejonów wyborczych.
Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej LIL
Maria Dura

• Specjalista medycyny rodzinnej, biegła znajo‑
mość języka angielskiego oraz systemu Kam‑
soft, poszukuje pracy w POZ (B2B), możliwość
kwalifikacji pacjentów do szczepienia p/Covid,
Tel. 516 841 856.
• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim zatrudni
lekarzy specjalistów. Nowoczesna przychodnia,
wysokiej klasy sprzęt, USG, korzystne warunki
wynagrodzenia, forma współpracy do uzgod‑
nienia. Tel. 501 203 088, lub 501 063 325.
• Poradnia Medyczna Multimed poszukuje oso‑
by na stanowisko managera Poradni Stomato‑
logicznej. Miejsce pracy: Lublin. Godziny pracy
oraz wynagrodzenie do ustalenia. Oferty pro‑
szę przesyłać na adres emultimed@gmail.com
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowot‑
nej nr 1 w Bełżycach zatrudni specjalistę w dzie‑
dzinie chirurgii ogólnej do pracy w oddziale
szpitalnym. Atrakcyjne warunki wynagrodze‑
nia. Forma współpracy do uzgodnienia. Prefe‑
rowane są osoby posiadające dodatkowo kwali‑
fikacje i umiejętności wykonywania badań USG.
Osoby zainteresowane ofertami uprzejmie pro‑
simy o kontakt osobisty lub telefoniczny: (81)
516 29 26 albo przesłanie aplikacji na adres e
‑mailowy:sekretariat.zoz1@powiat.lublin.pl

Dentyści
• Zatrudnię w Chełmie lekarza stomatologa do
pracy na umowę z NFZ i prywatnie. Do dyspo‑
zycji 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.
• Przychodnia EMPATIA w Międzyrzecu Podla‑
skim zatrudni lekarza STOMATOLOGA. Nowo‑
czesna przychodnia, elastyczne godziny pra‑
cy – pacjenci prywatni. Forma współpracy do
uzgodnienia. Tel. 501 063 325.
• Zatrudnię dentystę na umowę z NFZ i komercyj‑
nie. Atrakcyjne warunki do uzgodnienia. Tel. 509
613 319.
• Clinica al Denti Stomatologia i Implantologia po‑
szukuje do współpracy lekarza ortodonty i leka‑
rza dentysty. Pacjenci prywatni, mikroskop Ze‑
iss, CBCT Kodak, skaner wewnątrzustny, rozwój
zawodowy. Tel. 502 336 766.
• NZOZ ESCULAP w Puławach podejmie współ‑
pracę z ortodontą. Wizyty komercyjne 1‑2 razy
w miesiącu. Tel. 501 220 614.
• Gabinet Stomatologiczny w Jabłonnie koło Lu‑
blina zatrudni lekarza stomatologa (dwa dni
w tygodniu) w ramach kontraktu z NFZ oraz
prywatnie. Tel. 600 166 089.
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• NZOZ w Kraśniku nawiąże współpracę z leka‑
rzem stomatologiem w ramach umowy z NFZ.
Praca w gabinecie w szkolnym i dodatkowo
w gabinecie ogólnostomatologicznym. Pacjen‑
ci prywatni i na NFZ. Tel. 502 365 615.
• Podejmiemy współpracę z lekarzem dentystą,
stomatologiem. Prywatny, nowoczesny gabinet
stomatologiczny w Lublinie. Tel. 607 669 584.
• Prywatny gabinet stomatologiczny w Białej Pod‑
laskiej zatrudni lekarza STOMATOLOGA. Oferuje‑
my atrakcyjne warunki pracy. Tel. 504 858 533.
• Praktyka stomatologiczna o 30 letniej tradycji,
zlokalizowana w Lublinie nawiąże współpra‑
cę z lekarzem stomatologiem. Telefon 604 903
700.

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. 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 działający NZOZ w zakresie POZ z ba‑
zą pacjentów, w pełni wyposażony, z możliwo‑
ścią najmu lokalu. Tel. 502 365 615.
• Wynajmę gabinet lekarski w atrakcyjnej lokali‑
zacji w centrum Lublina, pełne zaplecze (sprzęt
oraz rejestracja), korzystne warunki finansowe.
Tel. 508 942 546.
• Kupię lub wynajmę wyposażony gabinet sto‑
matologiczny. Jestem lekarzem dentystą
z 10‑letnim stażem. Wykonuję szeroki zakres
zabiegów, w tym chirurgię i endodoncję mikro‑
skopową. Tel. 784 378 236.

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.

mec. Leszek Kubicz – koordynator
Zespołu Radców Prawnych
telefon: 81 53 60 450, 501 935 780
dyżury: poniedziałek 12.00‑14.00;
wtorek 16.00‑17.00,
mec. Aleksandra Otawska‑Petkiewicz
telefon: 81 53 60 475
dyżur: czwartek 12.00‑15.00,

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.

Zespół Radców Prawnych
Lubelskiej Izby Lekarskiej

eb

mec Marlena Woś
telefon: 81 53 60 476
dyżur: środa 10.00‑13.00,
mec. Alicja Lemieszek
telefon: 81 53 60 472
dyżur: środa 13.00‑14.00.

Pożyczki
Informacje o przyznanych pożyczkach uzyskać można telefonicznie:
w kasie LIL – 81 536 04 71, w delegaturach: w Białej Podlaskiej – 83 344 28 87,
Chełmie – 82 564 35 99, oraz w Zamościu – 84 638 46 58.

Lublin 
Biała Podlaska 
Chełm 
Zamość 

16 1910 1019 2600 1690 3121 0001
PKO BP 14 1020 1260 0000 0002 0012 1491
Pekao S.A. 07 1240 2223 1111 0000 3577 2017
PKO BP 90 1020 5356 0000 1202 0005 1532

Ze względu na pandemię porady
podczas dyżurów prosimy umawiać
telefonicznie.
Godziny przyjęć lekarzy i lekarzy
dentystów w sprawach dotyczących
wykonywania zawodu – w pozostałe
dni po wcześniejszym umówieniu
telefonicznym: 81 53 60 450.

reklama

Składki członkowskie w 2021 r.
Zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Le‑
karskiej nr 27/14/VII z 5 września 2014 r.
z dniem 1 stycznia 2015 r. zmieniła się wy‑
sokość składki członkowskiej na rzecz izby
lekarskiej.
Uchwała ustala wysokość składki obowią‑
zującej lekarza lub lekarza dentystę, człon‑
ka okręgowej izby lekarskiej na 60 zł mie‑
sięcznie.
Lekarz/lekarz dentysta posiadający pra‑
wo wykonywania zawodu wydane w ce‑
lu odbycia stażu podyplomowego opła‑
ca składkę członkowską w wysokości 10 zł
miesięcznie.
Stałe zwolnienie z obowiązku opłacania
składki przysługuje lekarzowi, który ukończył
75 lat lub został skreślony z rejestru członków
okręgowej izby lekarskiej.
Czasowe zwolnienie z opłacania skład‑
ki przysługuje lekarzowi, który złożył wnio‑
sek wraz z oświadczeniem, że nie osiąga
przychodów z tytułu wykonywania zawo‑
du oraz ze źródeł przychodów wymienio‑
nych w przepisach o podatku dochodo‑
wym od osób fizycznych, z wyłączeniem ren‑
ty lub emerytury, w rozumieniu przepisów
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez‑
pieczeń Społecznych lub ustaw regulują‑
cych zaopatrzenie emerytalne służb mun‑
durowych. Czasowe zwolnienie przysługu‑
je tylko na okres nieosiągania powyżej opi‑
sanych przychodów.
Lekarz, który przed wejściem w ży‑
cie uchwały, miał ustaloną miesięczną

wysokość składki na kwotę 10 złotych, opła‑
ca składkę w tej kwocie do czasu nabycia
prawa do zwolnienia z obowiązku opłaca‑
nia składki.
Lekarz, który przed wejściem w życie
uchwały, uzyskał prawo do zwolnienia z obo‑
wiązku opłacania składki zachowuje prawo
do zwolnienia do czasu zaistnienia zdarze‑
nia skutkującego powstaniem obowiązku
opłacania składki.
Wszelkie zmiany mające wpływ na wy‑
sokość składki członkowskiej należy zgła‑
szać w izbie lekarskiej w terminie do 30 dni.
Zmiany te skutkują od pierwszego dnia mie‑
siąca następującego po miesiącu, w którym
ORL podjęła stosowną uchwałę.
Składkę za dany miesiąc opłaca się do
końca tego miesiąca lub z dowolnym wy‑
przedzeniem.
Składki należy opłacać przelewem na
indywidualne konto bankowe lub w ka‑
sie LIL.
Numer indywidualnego konta do wpłat
składek członkowskich można sprawdzić
na stronie Lubelskiej Izby Lekarskiej: http://
www.oil.lublin.pl/skladki.html
Informacji dotyczących składek udziela
pracownik rejestru składek członkowskich:
tel. : 81 536‑04‑54,
e‑mail: skladki@oil.lublin.pl
Jednocześnie przypominamy, że korzy‑
stanie z wszelkich form działalności Izby,
w tym kart BENEFIT SYSTEM oraz dostępu
do opieki prawnej LEX SECURE, jest moż‑
liwe wyłącznie dla osób systematycznie
opłacających składkę członkowską.
MEDICUS 4/2021
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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
• delegatura Zamość:
tel. 84 638‑46‑58
ul. Partyzantów 3, 22‑400 Zamość
zamosc@oil.lublin.pl
czynne: poniedziałek–piątek
8.30‑14.30

miesięcznik Lubelskiej Izby Lekarskiej

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

Rada programowa:
Monika Bojarska‑Łoś, Piotr Denysiuk, Teresa Dobrzańska‑Pielichowska, Ewa Dudko,
Dariusz Hankiewicz (przewodniczący), Jerzy Jakubowicz, Dariusz Samborski
Redakcja:
Anna Augustowska (redaktor naczelna), Iwona Burdzanowska
Współpracownicy:
Marek Derkacz, Małgorzata Gnyś, Dariusz Hankiewicz, Jerzy Jakubowicz, Janka Kowalska,
Wioletta Szafrańska‑Kocuń, Irosław Szymański
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i adiustacji tekstów nadesłanych do redakcji.
Materiałów nie zamówionych nie odsyłamy.
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Komisja
Wykonywania
Zawodu ORL
w Lublinie
informuje
Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r.
o izbach lekarskich (j.t. DzU z 2018 poz.
168) nakłada na lekarzy i lekarzy 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

Nie ma już charakterystycznego, białego napisu
Państwowy Szpital Kliniczny na budynku przy
ul. Jaczewskiego w Lublinie. 25 liter, z których każda
waży 15 kilogramów, zostało zdjętych przy okazji
trwających prac termomodernizacyjnych.
Były na frontonie od 56 lat. Wkrótce pojawi się
aktualna nazwa placówki: Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny Nr 4. To historyczna chwila,
zwłaszcza że szpital zmienił nazwę w 1998 roku.

