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Czerwiec

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

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.	

•	 27.11.2021	r.	–	rozstrzygnięcie		
V Ogólnopolskiego Konkursu  
Poetycko-Literackiego „Lekarze Dzieciom”.

Kalendarium imprez w 2021 roku  
organizowanych przez Komisję Kultury Lubelskiej Izby Lekarskiej

Miejsce KLUB LEKARZA Lubelskiej Izby Lekarskiej i Galeria Sztuki Nieprofesjonalnej „U LEKARZY”  
– siedziba Lubelskiej Izby Lekarskiej, Lublin, ul. Chmielna 4

Wrzesień

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

•	 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.	

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.

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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Właśnie ogłoszono kolejne zwycięstwo na fron-
cie walki z wirusem, pokonaliśmy kolejną falę. To 
nic, że ludzi umiera więcej, to efekt owej poko-
nanej fali. O klęskach cicho. Padł nie tak dawno 
program narodowych szczepień. Rozpoczynamy 
nowy, jeszcze lepszy. Z dumą ogłoszono, że za-
szczepiono 10 milionów obywateli, ale cicho, że 
tylko 2 miliony dwoma dawkami. I to przez czte-
ry miesiące. Z ust ministra zdrowia i ministra od 
szczepień w powietrze ulatują milionowe liczby 
szczepionek, tysiące nowych punktów szczepień. 
Wygląda to jakby już te istniejące miały szczepion-
ki i działały resztkami sił. Ale epidemia pada, cie-
pło i słoneczko nam pomogą (jakby w Brazylii były śnieżyce i mróz). Już nie-
długo wszyscy będą się mogli zarejestrować i czekać na swoją kolejkę. A pa-
miętajmy, że czeka na szczepienie bardzo dużo osób 65+. Poczekają razem. 

Niestety, pandemia nie wszędzie jest taka uległa. Na przykład w takim 
Rzeszowie, gdzie wyszczepiono 60 proc. mieszkańców, ze względu na jej 
wredny charakter mogą nie odbyć się wybory prezydenta miasta. Ale jest na 
tyle łagodna, że dzieci mogą iść do szkoły. Tutaj chyba i psychiatria miałaby 
problemy z ustaleniem diagnozy i leczeniem. 

Ciekawe, czy ktoś pamięta taki ustawowy zapis, że kierownik specjaliza-
cji będzie otrzymywał gratyfikację w kwocie 500 złotych za jednego pod-
opiecznego, nie więcej niż 1000 zł miesięcznie za 2 lub więcej. I co? U nas 
na Lubelszczyźnie nic. Być może ze względu na ośrodek akademicki jest zbyt 
wielu specjalizujących się. Wojewoda jakby zapomniał o ustawowym obowiąz-
ku. W niektórych województwach wypłaty już ruszyły, i konia z rzędem te-
mu, kto zrozumie ich zasady. W każdym województwie inaczej. Kierownikiem 
się jest od poniedziałku do piątku, w sobotę, niedzielę i dni ustawowo wolne 
od pracy już nie. Chociaż sobota nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, 
tylko wg przepisów zwyczajowo wolnym. Kierownikiem się nie jest również 
wtedy, kiedy podopieczny przebywa na stażach zewnętrznych. Wtedy nikt nic 
nie otrzymuje. Jedni płacą, jak napisałem powyżej, inni dopiero wtedy, kiedy 
ta nieobecność trwa powyżej 30 dni, inni płacą również za święta. U nas jest 
najsprawiedliwiej. Nie płacą w ogóle i po problemie.

A w Izbie Lubelskiej? Trochę marazm. Nadaliśmy nowy wizerunek Klubowi 
Lekarza, ale nie możemy go pokazać, bo pandemia. Coraz szybszego tem-
pa nabierają przygotowania do wyborów delegatów na kolejny zjazd wybor-
czy, to już w marcu 2022 r. Pomimo tego całego wirusa jakoś szybko minę-
ło. W ramach ustawy tzw. covidowej i szybkiej ścieżki wpłynął jeden wnio-
sek. Postanowiła nas wesprzeć w walce z pandemią stomatolog z Białorusi. 
Nawet gdybyśmy chcieli wydać tej osobie Prawo wykonywania zawodu zgod-
nie z obowiązującymi ustawami, to nie możemy, ponieważ fizycznie nie ma 
jej w Polsce. Ciekawe na jakiej podstawie Ministerstwo Zdrowia potwierdzi-
ło spełnienie jednego z warunków, np. znajomości języka polskiego. Tak więc 
nasi Koledzy Stomatolodzy będą musieli na razie radzić sobie sami z pande-
mią, za co ich serdecznie przepraszam. Aby Kolegom życie troszeczkę osło-
dzić, to pragnę poinformować: rozpoczęły się rozmowy samorządu i centra-
li NFZ na temat urealnienia stawek za leczenie. Miejmy nadzieję, że przy-
niosą jakiś skutek.

Leszek	Buk
prezes	LIL

lbuk@oil.lublin.pl, tel. 601 800 779
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Ochrona to bezpieczeństwo
Kolejni	lekarze	zgłaszają	się	do	Lubelskiej	Izby	Lekarskiej	

po	tzw.	pakiety	ochronne,	które	nadal	można	odbierać	w	sie‑
dzibie	Izby	przy	ul.	Chmielnej	4	w	Lublinie	i	w	jej	trzech	
delegaturach.

W środę 7 kwietnia dwa komplety pakietów odebrał Janusz	
Popielec, lekarz specjalista ortopedii‑traumatologii i me-
dycyny ratunkowej, który przyjechał po nie aż z Janowa 
Lubelskiego. Drugi pakiet zabrał dla swojej córki Katarzyny	
Popielec-Jakubiec, młodej lekarki, odbywającej staż na od-
dziale covidowym w janowskim szpitalu.

– Przeczytałem w Medicusie, że w Lubelskiej Izbie Lekarskiej 
lekarze pracujący z pacjentami z COVID‑19 mogą odebrać pa-
kiety ochrony osobistej. Korzystam z tej okazji, bo pracuję w po-
gotowiu, na SOR i na oddziale w szpitalu – mówił, podkreśla-
jąc jak ważna jest ochrona i dbanie o własne bezpieczeństwo. 
– W obecnej sytuacji epidemiologicznej, kiedy mamy III falę 
pandemii, nie mogę ryzykować. Tym bardziej moja córka, któ-
ra pracuje na oddziale, gdzie leżą wyłącznie chorzy zakażeni. 
Cieszę się też, że dostałem wreszcie kombinezon w moim roz-
miarze i nie będę musiał oklejać rękawic taśmą.

Wcześniej pakiety ochronne odebrali DominikaTrus i Jacek 
Płowaś – młodzi lekarze, odbywający staż podyplomowy w lu-
belskich szpitalach. 

Przypominamy, że lekarze i lekarze dentyści skierowani 
do pracy przy zwalczaniu COVID‑19 mogą, w razie potrze-
by, zostać zaopatrzeni przez Lubelską Izbę Lekarską w tzw. 
pakiet ochronny, po który można się zgłaszać do siedziby 
Lubelskiej Izby Lekarskiej w Lublinie przy ul. Chmielnej 4 oraz 
do biur Delegatur LIL w Białej Podlaskiej, ul. 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).

Lekarz się posili
Dzięki akcji, jaką zorganizowała Fundacja Lekarze 

Lekarzom, medycy z sześciu szpitali z województwa lubel-
skiego otrzymają produkty spożywcze, dzięki którym w szyb-
ki i prosty sposób będą mogli przygotować sobie w czasie dy-
żuru przekąskę albo posiłek. To m.in. zupki, kisiele, owsian-
ki, słodycze, kawa i woda mineralna.

Fundacja, która na mocy decyzji NRL działa od 10 lat, 
pozyskane dary chce przekazać lekarzom w całym kraju. 
Pomocą w ich podziale zajmują się OIL. Na Lubelszczyźnie 
zdecydowano, że produkty dotrą do 6 szpitali: w pierw-
szej turze do Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala 
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Wojewódzkiego 
Szpitala w Chełmie oraz Uniwersyteckiego Szpitala 
Dziecięcego w Lublinie.

Poznaj swój rejon wyborczy
Okręgowa Komisja Wyborcza LIL przypomina, że trwa 

procedura wyborcza na kolejną kadencję. Zakończył się pro-
ces tworzenia rejonów wyborczych. 5-6	maja zostaną wysła-
ne do wszystkich lekarzy LIL informacje o tym, w jakim re-
jonie wyborczym będą głosować. To ważne, żeby to spraw-
dzić, ponieważ do	15	czerwca będzie można przenieść się 
do innego rejonu wyborczego, zgodnie z regulaminem wy-
borów. Decyduje data wpływu wniosku do OKW.

Przewodnicząca	OKW	LIL		
Maria	Dura

Obrady w sieci i realu
Kwietniowe obrady Prezydium ORL nadal odbywały się 

w systemie hybrydowym. Prezydium obradowało 13 i 27 kwiet-
nia; była to też okazja do przygotowania praw wykonywania 
zawodu dla grupy młodych lekarzy.

Poza tym w kwietniu w LIL obradowały m.in. Komisja Etyki, 
Komisja Bioetyki oraz Komisja Wykonywania Zawodu.

Teksty: aa
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Taka uroczystość jeszcze się w powo-
jennej historii Lubelskiej Izby Lekarskiej 
nie zdarzyła – po raz pierwszy bowiem 
uhonorowano Seniorkę, która ukończyła 
100 lat. Jubilatką jest Maria	Nosarzewska,  

Jubileusz setnych urodzin Doktor Marii Nosarzewskiej

Czytałam pacjentom bajki
Po latach tę funkcję przejął dr	Wojciech	

Mach, który tak wspomina współpracę 
z dr Nosarzewską: 

– W 1980 roku, po kilkunastu la-
tach pracy w Instytucie Pediatrii, wy-

grałem konkurs i od września te-
go roku objąłem stanowisko or-
dynatora Oddziału Dziecięcego 
w Świdniku. I tak się zaczęła 
moja – jak się później okazało 
– 22‑letnia „przygoda” z pracą 
w Świdniku, a także znajomość 
i prawdziwa przyjaźń z Panią 
Doktor Marią Nosarzewską 
– Isią. 

– Nie ukrywałem, że z pew-
ną obawą rozpoczynałem swoją 
pracę w Świdniku. Nie wiedzia-
łem, jak zostanie przyjęta oso-
ba spoza środowiska i w dodat-
ku formalnie jako przełożony dla 
byłego ordynatora, czyli dla dok-
tor Nosarzewskiej, która przecież 
pracowała nadal w szpitalu. Ale 
bardzo szybko się przekonałem, 
że moje obawy były na wyrost 
i zawsze podczas naszej ponad 
10‑letniej bezpośredniej współ-
pracy w oddziale mogłem liczyć 
na pomoc i wsparcie Pani Doktor. 
A problemów do rozwiązania było 

emeryturę. Kiedy świętowała 95. uro-
dziny w Miejsko‑Powiatowej Bibliotece 
Publicznej w Świdniku odbyło się wy-
jątkowe spotkanie, podczas którego od-
znaczono dostojną Jubilatkę krzyżem Nil 
virtuti civili invium (Nic nie stoi na prze-
szkodzie cnocie obywatelskiej).

Wtedy Doktor Maria Nosarzewska 
dziękując za pamięć tak wspominała 
początki pracy w Świdniku: – Oddział 
Dziecięcy liczył 30 łóżek. Mieliśmy ma-
ło sprzętu, więc w najcięższych przypad-
kach wspomagali nas medycy z Lublina. 
Gorzej było z dyżurami, bo wtedy jeszcze 
niewielu lekarzy pracowało. Mieliśmy 
nocne dyżury na Oddziale Dziecięcym, 
ale często trzeba też było iść na internę, 
gruźlicę, Oddział Noworodkowy, które 
rozmieszczono w całym mieście. Rodziło 
się dużo dzieci, było też więcej chorób. 
Teraz są szczepionki, które im zapobie-
gają. Wtedy często występował dyfte-
ryt, szkarlatyna. Zawsze szkoda mi by-
ło dzieci, które zostawały w szpitalu. 
Rodzice mogli je odwiedzać tylko w okre-
ślonych godzinach. Maluszki często pła-
kały, tęskniły za mamą i tatą. Czasami 
więc, wbrew zakazowi, przemycaliśmy 
rodziców, by dziecko mogło się choć na 
chwilę przytulić. Personel oddziału za-
wsze bardzo się starał, by mali pacjenci 

lekarz pediatra, związana ze Świdnikiem. 
Przed laty pełniła funkcję ordynatora 
Oddziału Dziecięcego w świdnickim szpi-
talu, a potem przez wiele lat (w służbie 
zdrowia przepracowała w sumie 50 lat) 
leczyła kolejne pokolenia małych świd-
niczan.

Z okazji tak zasłużonego jubile-
uszu Pani Doktor otrzymała Dyplom 
Honorowy LIL i kwiaty, które w Jej 
imieniu odebrała córka Jubilatki Hanna 
Tymieniecka. Uroczystość odbyła się 
20 kwietnia w siedzibie Izby.

Maria Nosarzewska urodziła się 
14 kwietnia 1921 roku w Sosnowcu, ale 
szkołę i liceum przyszła lekarka ukończy-
ła we Włodzimierzu Wołyńskim. Tutaj też 
w latach czterdziestych razem z dwoj-
giem rodzeństwa poznała smak pracy 
konspiracyjnej, bo cała trójka aktywnie 
działała w strukturach Armii Krajowej ob-
wodu wileńskiego a Maria („Isia”) – by-
ła łączniczką.

Po wojnie na studia medyczne wybrała 
Lublin. Ukończyła je w 1951 roku. Kiedy 
w 1966 roku w szpitalu w Świdniku 
uruchomiono Oddział Dziecięcy, Maria 
Nosarzewska, będąc już wtedy specjali-
stą pediatrii II stopnia, objęła w nim sta-
nowisko ordynatora. 

mnóstwo – od ogromnych niedoborów ka-
drowych począwszy, przez sprzętowe, or-
ganizacyjne w lecznictwie poradnianym, 
medycynie szkolnej itp. Większość z nich 
udało się rozwiązać właśnie dzięki pomo-
cy Pani Doktor, która była zawsze spokoj-
na, często uśmiechnięta, bardzo lubiana 
przez małych i starszych pacjentów, by-
ła też doskonałym wzorem dla młodych 
lekarzy – przyszłych pediatrów.

W 1990 roku Pani Doktor Maria 
Nosarzewska przeszła na zasłużoną 

jak najmniej odczuwali pobyt w szpitalu. 
Gdy tylko była chwila czasu, bawiliśmy 
się z dziećmi, czytaliśmy im bajki na do-
branoc. Chcieliśmy, by chociaż bez ro-
dziców, czuli się jak w domu. W służbie 
zdrowia przepracowałam 50 lat, więk-
szość w Świdniku. Nie żałuję, że spędzi-
łam tu prawie całe życie. 

Anna	Augustowska	

Przy tworzeniu tekstu korzystałam  
z informacji na stronie www.swidnik.pl
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Z	ochronnych	szczepień	przeciwko	
COVID-19	w	miejscu	 zamieszkania,	
które	są	realizowane	przez	10	dodat‑
kowych	punktów	wyjazdowych,	sko‑
rzystało	do	9	kwietnia	br.	już	1278	osób	
(podczas	155	wyjazdów).

operacjach ortopedycznych, poruszające 
się przy pomocy chodzików albo osoby 
leżące, problemem są też bariery archi-
tektoniczne – tłumaczy dr Czarkowska. 
– Wiele osób starszych i niepełnospraw-
nych właśnie z tego powodu nie wycho-
dzi z domu. Wtedy to my przychodzimy 
do nich i szczepimy.

– Specjalne wyjazdowe punkty szcze-
pień docierają do pacjentów, którzy, ze 
względu na stan zdrowia, nie mogą przy-
jąć szczepionki w punkcie stacjonarnym. 
Mamy ponad 100 takich dodatkowych 
punktów w kraju, w województwie lu-
belskim 10 uzupełniło sieć populacyjnych 
punktów szczepień, które zadeklarowa-
ły możliwość podania preparatu również 
w domu pacjenta – wyjaśnia Małgorzata 
Bartoszek, rzecznik prasowy lubelskiego 
oddziału NFZ.

Wyjazdowe punkty szczepień są do-
datkowym wsparciem dla populacyj-
nych punktów, które zgłaszają się do 
Narodowego Programu Szczepień. 

– Punty wyjazdowe nie zastępują za-
tem zespołów mobilnych z populacyjnych 
punktów, a wspierają ich pracę – podkre-
śla Bartoszek i wylicza: aktualnie (stan na 
9.04) w regionie mamy 433 populacyjne 
punkty szczepień, z czego 334 zadeklaro-
wały szczepienie pacjentów w ich miejscu 
zamieszkania, są one wspierane w szcze-
pieniu pacjentów obłożnie chorych w ich 
miejscu zamieszkania przez 10 specjal-
nych wyjazdowych punktów.

Dla osób z niepełnosprawnościami lub 
wykluczonymi komunikacyjnie przygoto-
wany jest transport samorządowy, organi-
zowany przez władze lokalne.

Przyjadą i zaszczepią w domu 
– Jeśli pacjent potrzebuje szczepienia 

w domu, powinien skontaktować się ze 
swoim POZ. Lekarze rodzinni lub pielę-
gniarki opieki długoterminowej najlepiej 
znają swoich podopiecznych, dlatego naj-
szybciej potwierdzą, że konkretna osoba 
z ich listy potrzebuje szczepienia w domu 
ze względów zdrowotnych. Oznacza to, że 
na wizytę wyjazdowego punktu szczepień 
nie ma rejestracji przez Internet lub telefo-
nicznie, np. przez infolinię 989.

Procedura szczepienia wyjazdowego 
jest zbliżona do szczepienia w punkcie 
stacjonarnym. Zespół wyjazdowy przy-
najmniej 15 minut po szczepieniu obser-
wuje pacjenta pod kątem wystąpienia nie-
pożądanych odczynów poszczepiennych. 
Jeśli takie wystąpią, zespół wyjazdowy 
jest przygotowany, aby pomóc pacjentom 
w domu. Zgodnie z ogłoszeniem o nabo-
rze, w skład jednego mobilnego zespołu 
szczepiącego wchodzi: lekarz, lub lekarz 
dentysta, lub felczer, pielęgniarka lub po-
łożna lub higienistka szkolna, lub ratow-
nik medyczny. 

Wyjazdowe punkty szczepień otrzymu-
ją własną pulę szczepionek. Nie korzy-
stają ze szczepionek zamówionych przez 
poradnię POZ, która zgłasza pacjenta do 
szczepienia wyjazdowego. Mobilne zespo-
ły w punktach stacjonarnych i wyjazdowe 
punkty szczepień są wynagradzane tak sa-
mo. Za wyjazd na szczepienie pacjenta 
w domu, Narodowy Fundusz Zdrowia pła-
ci 141 zł. Stawka dotyczy mobilnych ze-
społów szczepiących, które działają przy 
punktach stacjonarnych, i wyjazdowych 
punktów szczepień. 

Anna	Augustowska

Lubelska Izba Lekarska oraz Okręgowa Izba Radców 
Prawnych w Lublinie zapraszają  

lekarzy i lekarzy dentystów na konferencję online:

21 maja 2021 r., godz.: 16.00–19.00
„Odpowiedzialność cywilna w medycynie”

Zasady odpowiedzialności podmiotu prowadzącego 
działalność medyczną, lekarzy i innych osób udzielających 
pomocy medycznej lub zobowiązanych do jej udzielenia 
względem pacjenta. 

Prawa pacjenta i ich naruszenie z uwzględnieniem sytu‑
acji szczególnych, wywołanych stanem epidemii ogłoszo‑
nym z powodu COVID‑19. 

Szkolenie poprowadzi sędzia Sądu Okręgowego Piotr 
Jakubiec, autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilne‑
go i prawa medycznego oraz autor artykułów poświęco‑
nych prawom pacjenta i odpowiedzialności prawnej za ich 
naruszenie.

Komisja Kształcenia Medycznego Lubelskiej Izby Lekarskiej  
zaprasza lekarzy i lekarzy dentystów na kurs online:

11 czerwca 2021 r., godz.: 16.00–19.00
„Kasy rejestrujące online dla lekarzy od lipca 2021 r.”

Od 1 lipca 2021 r. lekarze i lekarze dentyści świadczący usługi w za‑
kresie opieki medycznej będą mieli obowiązek instalacji nowych kas re‑
jestrujących – kas online. 

Od tej daty ich usługi będą musiały być ewidencjonowane w kasie 
fiskalnej online. Wiąże się to z obowiązkowym zakupem nowych kas fi‑
skalnych online. Szkolenie jest skierowane do lekarzy prowadzących 
praktykę zawodową. 

Szkolenie poprowadzi Wojciech Zajączkowski – pracownik nauko‑
wo‑dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów 
Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. 
W okresie pracy w organach skarbowych trener ministra finansów z za‑
kresu podatku VAT, integracji europejskiej, zarządzania zasobami ludz‑
kimi w administracji, autor artykułów z zakresu prawa podatkowego. 

Więcej informacji oraz zapisy: https://kkm.oil.lublin.pl/ 
Kontakt: tel. 81 5360487, e‑mail: kursy@oil.lublin.pl

Komisja Kształcenia Medycznego LIL

– Taka forma wsparcia osób, które ze 
względów zdrowotnych nie mogą samo-
dzielnie dotrzeć do placówek, gdzie pro-
wadzone są szczepienia, jest niezwykle 
potrzebna i cieszy się ogromnym zain-
teresowaniem – mówi dr Magdalena	
Czarkowska, dyrektor do spraw me-
dycznych Instytutu Medycyny Wsi 
w Lublinie, która koordynuje pracę 
tych zespołów.

– Powody, kiedy szczepienie jest 
wykonywane w domu pacjenta, są róż-
ne, obok chorób np. osoby po udarach, 

Zespół Agnieszka Drwal, pielęgniarka i Michał 
Gałan, lekarz 19.04 br. szczepili pacjentów w ich 
domach
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W Lublinie sztuki szczepienia uczy się aż 700 farmaceutów, 
fizjoterapeutów i diagnostów laboratoryjnych, którzy zgłosili 
się na szkolenia, uprawniające do przeprowadzania szczepień 
przeciwko COVID‑19.

Zajęcia odbywają się w Centrum Symulacji Medycznej UM 
w Lublinie.

Nauczyć, jak wkłuć igłę 

Szkolenia składają się z dwóch części; w połowie marca 
rozpoczęły się wykłady teoretyczne, a w kwietniu ruszyły za-
jęcia praktycznie. Do końca kwietnia szkolenie w wykonywa-
niu szczepień powinno ukończyć blisko 1000 osób z naszego 
województwa.

– Chętni zgłaszali się poprzez swoje samorządy zawodo-
we. Teraz ćwiczymy na całosylwetkowych fantomach – pro-
cedura przebiega dokładnie tak, jak w punktach szczepień: 
od przygotowania preparatu do podania go pacjentowi – wy-
jaśnia Wojciech	Dzikowski, asystent w Zakładzie Dydaktyki 
i Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 
– Kursanci uczą się przygotowania szczepionki, podania jej 
w zastrzyku domięśniowym, a także uczą się, jak ocenić stan 
pacjenta i jak reagować, kiedy pacjent np. zasłabnie albo wystą-
pi u niego nagła, niepożądana reakcja alergiczna. Kładziemy na 
to nacisk, bo bardzo ważna jest identyfikacja zagrożeń zdrowia 
i życia, a także umiejętne postępowanie w stanach nagłych.

– Dlatego oprócz szkoleń w podawaniu szczepionki uczest-
nicy kursu szkoleni są z zakresu udzielania pierwszej pomocy 

– mówi Wojciech	Brakowiecki, rzecznik prasowy Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie.

– Nie zauważyłem trudności w żadnej grupie zawodowej. 
Wszyscy radzą sobie bardzo dobrze. To nie tyle kurs, co bardziej 
przypomnienie wiadomości i przećwiczenie kolejnych proce-
dur – dodaje prowadzący zajęcia Wojciech Dzikowski, ratow-
nik medyczny i asystent w Zakładzie Dydaktyki i Symulacji 
Medycznej UM. 

Szkolenia odbywają się w warunkach symulowanych i prowa-
dzą je specjaliści z Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie. 

Cały kurs odbywa się według instruktażu, który jest zatwier-
dzony przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 
i realizowany zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia. 
Określono w nim, że fizjoterapeuci, farmaceuci, higienistki 
szkolne i diagności laboratoryjni mogą wykonywać szczepie-
nie przeciwko COVID‑19, jeśli uzyskali dokument potwierdza-
jący ukończenie szkolenia teoretycznego, dostępnego na plat-
formie e‑learningowej Centrum Medycznego Kształcenia 
Podyplomowego, oraz praktycznego, którego program zatwier-
dziło Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

– Wszyscy kursanci radzą sobie doskonale, są bardzo zaan-
gażowani. Największą grupę stanowią farmaceuci – to grupa 
350 osób z całego województwa – informują organizatorzy. 

Anna	Augustowska
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Serce w kamizelce
Jednym z pierwszych pacjentów 

w Polsce, który otrzymał ratującą ży-
cie kamizelkę defibrylującą jest 29‑let‑ 
 ni pacjent Kliniki Kardiologii SPSK 
nr 4 w Lublinie. Urządzenie okazało się 
na tyle skuteczne, że mężczyzna ma szan-
sę na odzyskanie zdrowia.

Potwierdza to szef kliniki prof. Andrzej	
Wysokiński: – Jeśli kolejne badania kon-
trolne będą tak dobre jak ostatnie, pacjent 
będzie mógł wrócić do domu już bez te-
go urządzenia.

Zdecydowano się na inne rozwiązanie 
– kamizelkę z zewnętrznym kardiowerte-
rem‑defibrylatorem. Urządzenie jest nie-
inwazyjne, jego stosowanie nie wymaga 
wcześniejszej operacji. Pacjent nosi je na 
klatce piersiowej. W momentach kryzy-
sowych, np. podczas potencjalnie śmier-
telnych arytmii komorowych, urządzenie 
samo wykonuje defibrylację.

Do detekcji arytmii urządzenie wyko-
rzystuje dwie pary elektrod zamocowa-
nych z przodu, z tyłu i po bokach kami-
zelki. Sygnał EKG jest analizowany przez 
komputer umieszczony na dolnym pa-
sie. W razie niepokojących symptomów, 
trzy zamocowane w kamizelce elektro-
dy defibrylujące automatycznie uwal-
niają żel przed mającym nastąpić wyła-
dowaniem.

– Wówczas następuje wstrząs, po któ-
rym dochodzi do przerwania migotania 
komór i unormowania pracy serca. Mowa 
o przywróceniu krążenia i powrocie zsyn-
chronizowanej pracy komór – wyjaśnia 
prof. Wysokiński.

Pan Paweł jest pierwszym cho-
rym w województwie lubelskim, któ-
remu została wypożyczona kamizelka 

defibrylująca. W Polsce jako pierwsza 
z tego rozwiązania skorzystała pacjentka 
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego 
w Gdańsku, która doświadczyła uszko-
dzeń kardiologicznych, wynikających 
najpewniej z infekcji SARS‑CoV‑2.

wśród młodzieży saszetki – zauważa cho-
ry. – Wciąż jednak muszę na siebie uwa-
żać. Mogę wykonywać tylko lekkie pra-
ce fizyczne. Kamizelkę ściągam jedynie 
do kąpieli, ale wówczas zawsze ktoś mu-
si przy mnie być. Od bliskich otrzymuję 
wiele wsparcia – mówi mężczyzna.

Chory jest pod stałą opieką lekarzy. Był 
już raz na badaniu kontrolnym w Poradni 
Kardiologicznej SPSK nr 4. Kontrolne 
badanie przeprowadzone po kolejnych 
dwóch miesiącach wykaże, czy stan ser-
ca się poprawił i wtedy lekarze zdecydu-
ją o dalszych krokach.

– Ilu chorych potrzebowałoby takie-
go urządzenia? W naszym województwie 
kilkunastu rocznie – kamizelka poma-
ga osobom, które nie mają utrwalonych 
zmian w sercu i generalnie są zdrowe. 
Niestety, koszt wypożyczenia tego urzą-
dzenia to 15 tys. zł miesięcznie, a NFZ 
nie refunduje tego świadczenia – tłu-
maczy prof. Wysokiński. – Może to się 
zmieni, bo pandemia COVID‑19 jak wi-
dać dotyka wielu młodych ludzi i uszka-
dza ich serca.

Anna	Augustowska

12 marca minął miesiąc od założenia 
kamizelki. – Gdyby nie kamizelka pew-
nie leżałbym w klinice jeszcze dwa, trzy 
miesiące na obserwacji, tymczasem wró-
ciłem do domu, do rodziny. W tym cza-
sie było spokojnie. Żadnych problemów 
z oddychaniem, żadnego przyspieszo-
nego pulsu. Kamizelka jest wygodna. 
Jej komputer nie rzuca się w oczy, nosi 
się go w taki sam sposób, jak popularne 

Kamizelki	 defibrylujące	 są	 nieinwa‑
zyjnym	rozwiązaniem	chroniącym	pa‑
cjenta	 przed	 nagłą	 śmiercią	 sercową.	
W	przypadku	niektórych	 chorych	po‑
zwalają	 uniknąć	 operacji	 lub	 długiej	
obserwacji	 w	 szpitalu.	Kamizelki	 są	
powszechnie	wypożyczane	 pacjentom	
w	 Stanach	Zjednoczonych	 i	 krajach	
Europy	Zachodniej,	 do	 tej	 pory	 takie	
rozwiązanie	 zastosowano	komercyjnie	
tylko	u	kilku	chorych	w	Polsce,	w	tym	
w	PSK4	w	Lublinie.	

Badania nad amantadyną ruszyły 
rozwój infekcji w kierunku ostrej niewy-
dolności oddechowej. To przypuszczenie 
ma podstawę w wynikach badań prze-
prowadzonych wiosną ubiegłego roku 
w SPSK nr 4. Wówczas żaden z zaka-
żonych wirusem SARS‑CoV‑2 pacjen-
tów, którzy przyjmowali amantadynę, nie 
doświadczył ciężkich objawów choro-
by. Dlatego pomysł badania nad amanta-
dyną został zgłoszony do Agencji Badań 
Medycznych już w kwietniu 2020 r., czy-
li w pierwszej fazie pandemii.

Rozpoczynające się teraz badanie 
– weźmie w nim udział ok. 200 pacjen-
tów z chorobą COVID‑19 – odbywać 
się będzie metodą podwójnie ślepej pró-
by. Pacjenci będą pod stałą opieka ze-
społu badawczego tak, aby zapewnić im 

Do Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie  
dotarł transport amantadyny i otrzy-
mali ją pierwsi zakwalifikowani do ba-
dań pacjenci z infekcją COVID‑19. 
Zgodę na rozpoczęcie badań klinicz-
nych nad zastosowaniem leku w za-
pobieganiu progresji i leczeniu obja-
wów choroby wywołanej koronawiru-
sem wydał Urząd Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych.

Liderem projektu jest Samodzielny 
Publiczny Szpital Kliniczny nr 4  
w Lublinie na czele z prof. Konradem 
Rejdakiem, który jako pierwszy na świe-
cie opublikował wyniki nad zastosowa-
niem tego leku u chorych na COVID‑19, 
które wskazują, że może on powstrzymać 

pełne bezpieczeństwo. Będą też otrzy-
mywać standardowe procedury leczni-
cze i diagnostyczne. Po okresie 2 tygo-
dni każdy z nich będzie mógł przejść 
do fazy otwartej i otrzymywać amanta-
dynę. W tym czasie będzie można po-
stawić pierwsze wnioski dotyczące sto-
sowania leku. 

Projekt otrzymał 6,5 mln zł dofinan-
sowania z Agencji Badań Medycznych. 
W badaniach weźmie udział siedem 
ośrodków w Polsce. W projekcie mogą 
wziąć udział zakażeni pacjenci, u któ-
rych obserwuje się objawy infekcji wi-
rusem SARS‑CoV‑2 i którzy jednocze-
śnie nie wykazują cech niewydolności 
oddechowej.

(Oprac.aa)



Kraśnik już szczepi masowo
W	poniedziałek,	19	kwietnia,	rozpoczął	działalności	pierw‑

szy	w	naszym	regionie	Punkt	Szczepień	Powszechnych	prze‑
ciwko	COVID-19.	Otwarto	go	w	jednej	z	sal	gimnastycz‑
nych	kraśnickiej	podstawówki	

– W piątek dopiero było pewne, że to tutaj, w sobotę przyj-
dą szczepionki, a dzisiaj od rana wykonano już 70 szczepień. 
Liczymy, że tych szczepień będzie jeszcze dużo więcej – mówił 
dyrektor LOW NFZ Karol	Tarkowski podczas poniedziałko-
wej konferencji prasowej przed utworzonym punktem.

Zorganizowano go w Szkole Podstawowej nr 5 przy ulicy 
ks. Popiełuszki w Kraśniku.

Szczepienia trwają tu od godz. 8 do 18, od poniedziałku 
do piątku. 

– Zaczynamy od 200 osób dziennie – mówił w Radiu Lublin 
dyrektor szpitala w Kraśniku Michał	Jedliński. – Zapisy pa-
cjentów odbywają się poprzez portal pacjent.gov.pl i numer in-
folinii 989. Działamy na razie pilotażowo. Nie mamy nawet ty-
lu chętnych na szczepienia. Wiadomo, to jest pierwszy dzień 
działalności i mam nadzieję, że ilość pacjentów zwiększy się 
znacznie. W tym momencie jesteśmy przygotowani na 200 osób 
dziennie i każdego dnia będziemy starać się szczepić coraz wię-
cej, aż osiągniemy co najmniej 400 osób. Szczepimy Moderną, 
cztery stanowiska szczepiące, pięć stanowisk kwalifikujących, 
pięć osób na każde 15 minut, bez problemu – dodaje dyrektor 
Michał Jedliński.

– Wzrastają dostawy szczepionek już w tym tygodniu, 
a znaczne zwiększenie dynamiki dostaw będzie w maju – za-
powiada wojewoda lubelski Lech	Sprawka.

Punkt w Kraśniku – podobnie jak w pozostałych wojewódz-
twach w całym kraju – został otwarty pilotażowo. W sumie w na-
szym regionie powstaje 27 samorządowych placówek, które bę-
dą szczepić mieszkańców.

Docelowo w każdym powiecie (lub mieście na prawach po-
wiatu) powinny być co najmniej 2 duże punkty szczepień funk-
cjonujące jako Punkty Szczepień Powszechnych.

(oprac.	jkg)

reklama
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z prof. Iwoną Beń‑Skowronek,  
kierownikiem Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej 
z Pracownią Endokrynologiczno‑Metaboliczną UM w Lublinie, 

rozmawia Anna Augustowska

Cukrzyca u dzieci – konieczna czujność 

•	 Jak często cukrzyca występuje 
w Polsce u dzieci? Na Lubelszczyźnie?

– Według badań EURODIAB w Polsce 
odnotowano częstość występowania cu-
krzycy typu 1 u 14,7/100 000 dzieci do 
14 roku życia. Podobną częstość od-
notowujemy w województwie lubel-
skim. Systematycznie co roku rośnie 
liczba dzieci z rozpoznaną cukrzycą ty-
pu 1 w Polsce (1730 dzieci w 2020 ro-
ku), jak również w województwie lubel-
skim (108 osób w 2020 roku).Wśród pa-
cjentów dominują dzieci po 10 roku ży-
cia. Jednak największy wzrost liczby za-
chorowań dotyczy najmłodszych dzieci 
od 0 do 5 roku życia. 

•	Cukrzyca typu 1 u dzieci to stale 
poważny problem. Pandemia wywoła-
na wirusem SARS‑CoV‑2 jeszcze go po-
głębiła?

– Cukrzyca typu 1 jest najczęstszym 
typem cukrzycy rozpoznawanym u dzie-
ci i młodzieży. Na typ 1 choruje ponad 
90 proc. cukrzycowych pacjentów pe-
diatrycznych. To choroba autoimuniza-
cyjna. Zwykle przyczyną cukrzycy ty-
pu 1 jest uszkodzenie komórek β wysp 
Langerhansa przez własny układ odpor-
nościowy. U osób predysponowanych 
genetycznie zakażenie wirusowe, szybki 
przyrost masy ciała we wczesnym dzie-
ciństwie, toksyczne czynniki środowisko-
we (związki N‑nitrozopochodne) lub sil-
ny stres mogą odblokować mechanizmy 
autoimmunologiczne i zapoczątkować re-
akcje, prowadzące do niszczenia komó-
rek beta wysp trzustkowych.

Predyspozycje genetyczne jako pier-
wotny mechanizm rozwoju cukrzycy ty-
pu 1 są przyczyną częstszego występo-
wania tej choroby w pewnych popula-
cjach np. w Finlandii, na Sardynii ale 
również u dzieci rodziców z cukrzycą ty-
pu 1 i wśród rodzeństwa pacjentów z cu-
krzycą typu 1. Ponieważ cukrzycę u dzieci 
często indukuje infekcja wirusowa, prze-
chorowanie SARS‑CoV‑2 nawet skąpo 
objawowo także może sprzyjać wystą-
pieniu tego typu cukrzycy. 

Szukając przyczyn cukrzycy typu 1 na-
leży brać pod uwagę także różne czyn-
niki środowiskowe, m.in. niedobór wi-
taminy D3. Choroba	 ta	 częściej	wy‑
stępuje	w	 regionach	 o	 słabszym	na‑
słonecznieniu.	Profilaktyczne podawa-
nie witaminy D3 modyfikuje reakcje 

autoimmunologiczne i opóź-
nia wystąpienie choroby. Na 
rozwój cukrzycy typu 1 mo-
gą też wpływać czynniki ży-
wieniowe. Jednak do tej po-
ry udało się udowodnić tylko 
pozytywny wpływ karmie-
nia piersią niemowląt w pre-
wencji tej choroby. Na wy-
stępowanie cukrzycy typu 1, 
wbrew obiegowym opiniom, 
nie ma wpływu jedzenie sło-
dyczy przez dzieci.

•	Co ważne – bez wzglę-
du na powód – proces nisz-
czenia komórek trzustki jest 
bardzo szybki?

– Wystarczą tylko 3‑4 mie-
siące, aby obumarły wszyst-
kie komórki β i co gorsza ten 
proces przebiega prawie bez-
objawowo a cukrzyca ujaw-
nia się, kiedy 80‑90 procent 
komórek beta jest nieaktyw-
nych, wcześniej proces auto-
agresji może przebiegać nie-
zauważony. To jest niezwy-
kle ważny moment, aby za-
równo rodzice, jak i lekarze 
zachowali wyjątkową czuj-
ność i umieli szybko rozpoznać tę cho-
robę, bo najważniejszym w tej sytuacji 
zadaniem jest niedopuszczenie do wy-
stąpienia ciężkiej kwasicy ketonowej. 
Niestety, 2/3 naszych pacjentów właśnie 
w tym stanie trafia do szpitala. Brak in-
suliny w organizmie u dzieci już w cią-
gu 1‑5 dni prowadzi do kwasicy meta-
bolicznej, gdyż glukoza nie może wni-
kać do komórek mięśniowych i tłuszczo-
wych, gromadzi się we krwi i jest wyda-
lana z moczem. W tym czasie te komór-
ki są „głodne” i do produkcji energii wy-
korzystują białka strukturalne i tłuszcze. 
Pacjent chudnie a we krwi gromadzą się 
toksyczne związki ketonowe.

•	Skoro problemem jest bardzo duża 
liczba dzieci z rozpoznaniem cukrzycy 
w fazie kwasicy ketonowej, to na co na-
leży zwrócić szczególną uwagę?

– Lekarz powinien pamiętać o tym, że 
cukrzyca typu 1 przybiera różne maski. 
Wzmożone pragnienie i nadmierne wy-
dalanie moczu, również w nocy, może 
przypominać infekcję dróg moczowych. 

Towarzyszą temu zmiany zapalne w oko-
licy cewki moczowej, spowodowane ła-
twym namnażaniem się bakterii i grzy-
bów. Pierwsze objawy cukrzycy mo-
gą się manifestować zapaleniem gardła, 
czyli anginą (pseudoangina diabetica). 
Sprzyja temu wysoki poziom glukozy 

w śluzie pokrywającym gardło. W takich 
warunkach szybko dochodzi do rozwoju 
zakażenia bakteryjnego lub grzybicze-
go. Ważnym objawem jest postępująca 
utrata masy ciała. Często obserwuje się 
bóle brzucha, nudności i wymioty jako 
wyraz zaburzeń elektrolitowych i keto-
nemii. Silne bóle brzucha, napięcie po-
włok brzusznych i tkliwość (psueudo-
peritonitis diabetica) mogą być mylo-
ne z zapaleniem wyrostka robaczkowe-
go albo otrzewnej, z infekcją przewodu 
pokarmowego. W końcu narastanie głę-
bokich przyśpieszonych oddechów tzw. 
oddech Kussmaula – próba wyrównania 
kwasicy poprzez układ oddechowy – mo-
że przypominać infekcje dróg oddecho-
wych. U dziecka, które zgłasza się do le-
karza pierwszego kontaktu, czy pedia-
try z takimi objawami należy pamiętać 
o podejrzeniu cukrzycy typu 1. Lekarz 
powinien zlecić badanie glikemii – naj-
lepiej natychmiast glukometrem. W każ-
dej przychodni jest dostępny glukometr, 
którym można oznaczyć przygodną glike-
mię, co znacznie przyspiesza postawienie 
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Cukrzyca u dzieci – konieczna czujność 
prawidłowej diagnozy. Można też zlecić 
oznaczenie glikemii i analizy moczu w la-
boratorium. Z badaniami nie należy zwle-
kać, aby wykonać je na czczo. W cukrzy-
cy wcześniej podwyższone są glikemie 
poposiłkowe niż te badane rano na czczo. 
Im szybciej zostanie postawione prawi-
dłowe rozpoznanie, tym mniejsze ryzy-
ko rozwoju kwasicy ketonowej. Trzeba 
pamiętać, że wysoka leukocytoza i pod-
wyższone CRP mogą występować w cu-
krzycy typu 1 jako wynik kwasicy lub 
towarzyszących zakażeń. Każde dziec-
ko z podejrzeniem cukrzycy typu 1 po-
winno być pilnie hospitalizowane, najle-
piej w ośrodku specjalistycznym, jakim 
jest nasza klinika. Chodzi o maksymalne 
skrócenie czasu od wystąpienia objawów 
do podjęcia leczenia, bo wciąż zbyt wie-
lu pacjentów trafia do nas w stanie zagro-
żenia życia. W przypadku konieczności 
transportu chorych dzieci w stanie kwa-
sicy ketonowej, trzeba pamiętać o ich na-
wadnianiu.

•	Jak wygląda leczenie dzieci z cu-
krzycą typu 1?

– Leczenie opiera się na czterech fila-
rach: insulinoterapii, zbilansowanej die-
cie, aktywności fizycznej i edukacji dzie-
ci i ich rodziców. Wczesna faza lecze-
nia polega na dożylnym wlewie insuli-
ny krótko działającej i intensywnym na-
wadnianiu pacjenta. Potem insulinotera-
pię można prowadzić różnymi metodami. 
Zawsze powinna być to insulinoterapia in-
tensywna przy pomocy osobistych pomp 
insulinowych lub penów. Niezbędny jest 
do tego efektywny monitoring glikemii. 
Podstawą dobrego wyrównania metabo-
licznego jest edukacja – zarówno rodzi-
ców i opiekunów dzieci, jak i samego 
małego pacjenta. Jest to możliwe tylko 
w specjalistycznym ośrodku, takim 
jak nasz, mającym do dyspozycji 
dietetyka, pielęgniarki edukatorki 
diabetologiczne i doświadczony ze-
spół lekarzy. Mamy możliwość, pod 
okiem fachowców, nauczyć wszyst-
kich zainteresowanych obsługi no-
woczesnych urządzeń do insulino-
terapii systemów monitorowania 
glikemii, umiejętności planowania 
diety i wysiłku fizycznego.

Część pacjentów wybiera bar-
dziej tradycyjne metody leczenia 
– czyli samodzielny pomiar glike-
mii glukometrem i podawanie ana-
logów insuliny w dawkach dosto-
sowanych do posiłków. Połowa ro-
dziców i dzieci decyduje się na uży-
wanie osobistej pompy insulinowej 
i urządzeń do skanowania glike-
mii (Free Style Libre) lub ciągłego 

monitorowania glikemii (systemy ciągłe-
go monitorowania glikemii). Taki sposób 
leczenia cukrzycy daje możliwość bar-
dzo dobrego wyrównania metaboliczne-
go. Sensory umieszczane na skórze mie-
rzą poziomy glikemii i wysyłają infor-
mację przez Wi‑Fi do czynników wbudo-
wanych w pompy insulinowe. Glikemię 
można na bieżąco odczytać na pompie 
insulinowej i zaplanować podanie insu-
liny przy pomocy tzw. kalkulatora bolu-
sa. Na pompie można odczytać również 
trend glikemii – wiemy, czy w danej chwi-
li glikemia u pacjenta rośnie, czy też spa-
da. Te dokładne metody monitorowania 
sprawiły, że średnia wartość hemoglobi-
ny glikowanej, mówiącej o długotermi-
nowym wyrównaniu cukrzycy (Hb A1c) 
u naszych pacjentów, to 6,7 proc. W cza-
sie wizyty w poradni diabetologicznej za-
równo zapisy z glukometru lub z syste-
mów monitorowania glikemii, jak i daw-
kowanie insuliny osobistą pompą insuli-
nową jest analizowane przez lekarza przy 
pomocy odpowiednich programów kom-
puterowych. Dane z urządzeń monitoru-
jących glikemię mogą być odczytywane 
przy pomocy aplikacji na telefonach ko-
mórkowych i smartfonach rodziców lub 
lekarza. Pozwala to na wczesną interwen-
cję, doraźną korektę dawek insuliny, gdy 
dziecko jest np. w przedszkolu, a rodzic 
w domu lub w pracy. Dysponujemy takim 
sprzętem zakupionym przez studentów 
z IFMSA, co umożliwia łatwiejsze mo-
nitorowanie pacjentów np. w czasie za-
biegu operacyjnego. Nasz zespół eduka-
torów prowadzi szkolenia dla rodziców, 
opiekunów dzieci, nauczycieli przed-
szkoli i szkół. Prowadzimy te szkolenia 
indywidualnie i co roku, we współpra-
cy z Kuratorium Oświaty, szkolimy du-
że grupy nauczycieli.

Ważne jest, aby dziecko z cukrzycą na-
uczyło się żyć z tą chorobą, umiało kon-
trolować swój organizm, aby nie dopro-
wadzić do groźnych powikłań cukrzycy. 
W domu, w przedszkolu i w szkole mu-
si być bezpieczne. Bardzo ważne jest za-
pobieganie hipoglikemii. Obecnie uży-
wane pompy insulinowe mają możli-
wość zaprogramowania blokady poda-
wania insuliny na 30 minut w sytuacji, 
gdy spada gwałtownie poziom cukru we 
krwi. Zabezpiecza to dzieci przed hipo-
glikemią, zwłaszcza w nocy i w czasie ak-
tywności fizycznej. Mniej hipoglikemii to 
lepszy rozwój umysłowy pacjentów, lep-
sze wyniki w szkole a w rezultacie moż-
liwość uzyskania dobrego wykształce-
nia i wyższych zarobków. Obecna wie-
dza medyczna pozwala tym osobom pro-
wadzić życie niemal normalne. Dorastać, 
uprawiać sport a później zakładać własne 
rodziny, mieć dzieci. 

•	Jakie choroby mogą towarzyszyć 
cukrzycy? 

– Cukrzycy typu 1 często towarzyszą 
inne choroby autoimmunizacyjne: zapa-
lenie tarczycy Hashimoto, nadczynność 
tarczycy Graves‑Basedowa, młodzieńcze 
idiopatyczne zapalenie stawów i celiakia. 
Są to schorzenia o podobnych mechani-
zmach i uwarunkowaniach genetycznych. 
Każdy pacjent z cukrzycą typu 1 ma re-
gularnie wykonywane badania przesiewo-
we w kierunku chorób tarczycy i celiakii. 
Rozwój tych schorzeń zaburza wyrówna-
nie metaboliczne cukrzycy, dlatego trzeba 
je wcześnie diagnozować i leczyć.

•	Jak można zapobiec rozwojowi cu-
krzycy?

– Nie są znane w tej chwili metody 
zapobiegania rozwojowi cukrzycy ty-

pu 1. Trwają liczne badania na ten 
temat. Metodami o znanej wartości 
prewencyjnej są obecnie: karmienie 
pokarmem matki niemowląt i poda-
wanie dawek profilaktycznych wita-
miny D3. Nie są to sposoby w pełni 
zabezpieczające przed wystąpieniem 
cukrzycy. Trwają badania nad ozna-
czeniem genów predysponujących 
do rozwoju cukrzycy w krwi pobie-
ranej do badań przesiewowych u no-
worodków. Gdyby udało się wyod-
rębnić grupę noworodków z predys-
pozycją do rozwoju cukrzycy to ist-
nieją eksperymentalne metody poda-
wania specjalnych preparatów insuli-
ny doustnie w celu nauczenia układu 
immunologicznego tolerancji na ten 
autoantygen. Wszystkie te działania 
dotyczą badań klinicznych i nie są do-
stępne w praktyce codziennej. 
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Pandemia koronawi-
rusa SARS‑ CoV‑2 moc-
no wyciska swoje piętno 
na wszystkich pracowni-
kach ochrony zdrowia, 
a w szczególności na le-
karzach. To właśnie na 
nas spoczywa najwięk-
sza odpowiedzialność za 

zdrowie i życie pacjenta. Błędna decy-
zja może kosztować chorego zbyt wiele.

Poziom stresu, którego obecnie do-
świadczają lekarze walcząc z pandemią, 
można śmiało porównać z tym, który to-
warzyszy medykom w trakcie działań wo-
jennych. Obserwuje się nasilenie wystę-
powania wśród lekarzy m.in. reakcji lęko-
wych, stanów psychicznego wyczerpania, 
fizycznego znużenia, bezsilności, a także 
poczucia przegranej i wypalenia. Dla wie-
lu praca w tych ciężkich warunkach koń-
czy się depresją a nawet samobójstwem. 
Według amerykańskich badań, to właśnie 
nasza grupa zawodowa cechuje się naj-
wyższym współczynnikiem samobójstw 
wśród wszystkich zawodów. W Stanach 
Zjednoczonych w ciągu roku z powodu 
wypalenia zawodowego życie odbiera 
sobie od 350 do 400 lekarzy. Większość 
obecnie pracujących medyków zgłasza co 
najmniej jeden objaw wypalenia zawodo-
wego, kiedy przed pandemią zjawisko to 
było znacznie mniej nasilone. 

Stan wypalenia zawodowego ame-
rykańska klinika Mayo określa obec-
nie jako „stan fizyczny, emocjonalny 
lub wyczerpanie psychiczne połączone 

W trosce o lekarską psyche
z wątpliwościami, co do swoich kompe-
tencji i wartości wykonywanej pracy”.

W czasie każdej epidemii u części per-
sonelu medycznego dochodzi do rozwo-
ju objawów zespołu stresu pourazowego 
(posttraumatic stress disorder, PTSD). 
Analiza dotychczas przeprowadzonych 
badań wykazała występowanie PTSD 
u 10‑20 proc. medyków. Wyższe wskaź-
niki obserwowano na oddziałach inten-
sywnej terapii (8‑30 proc.). Udało się 
również zdefiniować czynniki ryzyka, 
mogące wpływać na przełamanie odpor-
ności na stres. Zalicza się do nich obcią-
żony wywiad psychiatryczny, płeć żeń-
ską, choć w tym przypadku wyniki ba-
dań bywają sprzeczne, krótki czas pracy 
w zawodzie, brak wsparcia społecznego, 
posiadanie małych dzieci oraz przeżywa-
nie poczucia bezradności w czasie walki 
z pandemią.

Dlatego tak niezwykle ważne w cza-
sach pandemii wydaje się budowanie wła-
snej odporności psychicznej, która pomo-
że nam skutecznie łagodzić następstwa 
traumatycznych wydarzeń. 

Czynnikami, które bardzo poprawiają 
komfort pracy i zmniejszają ryzyko roz-
woju PTSD jest wsparcie rodziny, współ-
pracowników oraz przełożonych. Także 
odpowiednie przeszkolenie, które da-
je poczucie większego bezpieczeństwa 
i komfortu w trakcie wykonywanej pra-
cy. Naszym wrogiem jest chaos, zaś pra-
ca w dobrze zorganizowanych i zarządza-
nych jednostkach wydaje się zwiększać 
odporność pracowników na stres.

Coraz więcej amerykańskich szpita-
li, celem wsparcia personelu medyczne-
go, decyduje się na tworzenie specjal-
nych pomieszczeń socjalnych, nazywa-
nych: „pokojami spokoju”. Takie spokoj-
ne oazy zawierają wszystko, co choć na 
chwilę pozwala zrelaksować się i oczy-
ścić swój umysł. Perfekcyjnie dobrane 
kolory ścian, delikatnie przyciemnione 
światła, relaksująca muzyka, wygodne 
fotele oraz napoje i przekąski pozwalają 
personelowi choć na chwilę oderwać się 
od pandemicznej rzeczywistości. W „oa-
zach spokoju” pracodawcy coraz czę-
ściej umieszczają rośliny oraz niewiel-
kie fontanny, które dają przyjemnie ko-
jący dźwięk. Bardzo pomocna jest rów-
nież rozmowa z zatrudnionym przez szpi-
tal terapeutą lub psychologiem. 

Niektóre amerykańskie szpitale ko-
rzystają z usług firm oferujących ma-
saże. Pracownicy mogą skorzystać np. 
z 15‑minutowego masażu, który w do-
skonały sposób pozwala się zrelaksować 
i wrócić do pracy niemal w pełni wypo-
czętym i zregenerowanym. Szpitale ofe-
rują swoim pracownikom również zaję-
cia z medytacji i głębokiego oddychania 
oraz innych technik relaksacyjnych, z któ-
rych lekarze i pielęgniarki mogą korzystać 
w szczególnie stresujących momentach.

Placówki medyczne coraz częściej or-
ganizują lub dofinansowują zajęcia gru-
powe, które zachęcają do kreatywności 
i wspólnego spędzania czasu w atmosfe-
rze relaksu i zupełnego mentalnego od-
cięcia się od przytłaczającej pandemicz-
nej codzienności. Wykonywanie sprawia-
jących przyjemność zajęć, wspólnie ze 
współpracownikami stwarza dodatkowe 
korzyści wynikające z socjalizacji. 

W badaniach wykazano, że praca na 
„długie zmiany” może negatywnie wpły-
wać na samopoczucie lekarzy i pielęgnia-
rek. Konieczność dłuższej pracy czę-
sto tłumaczona jest potrzebami pacjen-
tów i brakiem wyspecjalizowanej kadry. 
Jednak szpitale, które chcą zredukować 
uczucie niepokoju wśród personelu oraz 
stres towarzyszący codziennym wyzwa-
niom, powinny wypracować odpowiednią 
kulturę pracy, w której pracownicy nie bę-
dą czuli się zmuszani do pozostawania na 
„dobrowolnych” nadgodzinach lub do po-
dejmowania dodatkowych dyżurów. 

Udowodniono, iż krótszy czas pracy 
związany jest z niższymi wskaźnikami 
wypalenia zawodowego. Niezwykle waż-
ne jest przestrzeganie przepisów kodeksu 
pracy, w tym szanowanie prawa do urlo-
pów, kiedy to lekarze naprawdę mogą od-
począć, by później z naładowanymi bate-
riami wrócić do pracy. 

Marek	Derkacz	
marekderkacz@interia.pl 

Zatrudnimy:

lekarzy specjalistów transfuzjologii klinicznej•	

lekarzy zainteresowanych rozpoczęciem •	
specjalizacji z transfuzjologii klinicznej

lekarzy z prawem wykonywania zawodu•	

Oferujemy: atrakcyjne wynagrodzenie, umowę o pracę 
(pełny etat lub część etatu), elastyczny czas pracy.

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

mail: rekrutacja@rckik.lublin.pl

reklam
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z prof. dr hab. n. farm. Ewą Poleszak,  
kierującą Ośrodkiem Popularyzacji Nauki  
na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie,  

rozmawia Anna Augustowska

I do Kowalskiego nauka zawita 

•	Ośrodek Popularyzacji Nauki przy 
UM – przyznam brzmi wspaniale! Jaki 
jest cel dla którego został powołany 
OPN?

– Ośrodek Popularyzacji Nauki po-
wstał w 2020 roku. Jesteśmy 
pozawydziałową jednostką 
organizacyjną Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie, zaj-
mującą się opracowaniem i re-
alizacją polityki wizerunkowej 
uczelni oraz podejmowaniem 
działań, służących jej rozwojo-
wi poprzez budowanie komuni-
kacji i współpracy z innymi jed-
nostkami uczelni oraz ośrodka-
mi naukowymi w kraju i za gra-
nicą. Działalność ośrodka sku-
pia się również na działalności 
społecznej, polityce wyrówny-
wania szans, promocji zdro-
wia i CSR.

•	Do jakiego odbiorcy są 
adresowane działania ośrod-
ka? Do innych naukowców 
z UM; do osób z zewnątrz; do 
laików? 

– Adresatami działań ośrodka są w za-
sadzie wszyscy: od doktorantów, stu-
dentów, wykładowców, naukowców po-
cząwszy po świat z zewnątrz uczelni: to 
m.in. Urząd Miasta w Lublinie, fundacje, 
ośrodki naukowe, medyczne i kultural-
ne. Odbiorcą treści przygotowywanych 
przez ośrodek ma być także przeciętny 
Kowalski, ponieważ spora część działal-
ności naszej instytucji skupia się na po-
pularyzacji, promocji nauki i wyników 
badań naukowych oraz przedstawieniu 
problemów nauki szerokiej publiczności, 
społeczeństwu. Są prowadzone działania 
skierowane do całego społeczeństwa, ale 
także dedykowane dla dzieci, młodzieży 
i dla seniorów 

•	Kto przygotowuje plan pracy OPN 
– są naukowcy, którzy sami się zgłasza-
ją? Czy też to Pani o tym decyduje?

– Plan działań OPN jest przygotowy-
wany z wyprzedzeniem, tak aby w tych 
trudnych obecnych warunkach każda ze 
wspomnianych grup mogła odnaleźć coś 
dla siebie. Działania przygotowywane 
są przez cały zespół ośrodka tak, aby by-
ły one ciekawe i wykorzystywały poten-
cjał naszego uniwersytetu. Oczywiście 

zdarza się, że naukowcy zgłaszają się 
do nas z pomysłami na działalność po-
pularyzacyjną nauki i jest to coś bardzo 
pożądanego, ponieważ nasza jednost-
ka zawsze wspiera inicjatywy, mające 

bliżej nas. To seria spotkań z naukowca-
mi, którzy w ostatnim czasie zasłynęli no-
wymi wynalazkami oraz patentami, a tak-
że z zasłużonymi postaciami uniwersy-
tetu. Tego typu wykłady mają populary-
zować i promować naukę z uwzględnie-
niem wyników badań naukowych, ale tak-
że przybliżać sylwetkę danego naukowca. 
Pierwszym gościem była prof. dr hab. n. 
farm. Anna Bogucka‑Kocka, która zapre-
zentowała temat swoich ostatnich paten-
tów i badań nad miażdżycą.

A jakie plany na przy-
szłość? Naszym flago-
wym projektem jest 
Uniwersytet Młodego 
Naukowca i Uniwersytet 
Seniora. OPN angażuje się 
także w projekty Urzędu 
Miasta Lublin, między 
innymi Przedsiębiorcze 
Dzieciaki oraz wykłady 
w szkołach. Chcemy tak-
że skupić się na promocji 
i profilaktyce zdrowia, 
między innymi na tema-
cie depresji czy raka szyj-
ki macicy. OPN realizuje 
także działalność CSR, 
między innymi poprzez 
wspieranie schronisk dla 
zwierząt czy dbanie o na-
turalne środowisko. 

•	Parę słów o kadrze? Kto pracuje 
w OPN?

– W Ośrodku Popularyzacji Nauki 
oprócz mnie pracują Kamila Chylińska 
i Wiktoria Kinik.

Kamila Chylińska jest absolwentką 
produkcji medialnej na Uniwersytecie 
Marii Curie‑Skłodowskiej w Lublinie. 
Interesuje się malarstwem cyfrowym, 
tworzy swoje unikatowe grafiki oraz 
jest twórczynią logo naszego ośrod-
ka. Dusza artysty oraz indywidualistka. 
Ciągle uśmiechnięta, zawsze z pozytyw-
nym nastawieniem podchodzi do każde-
go wyzwania. 

Wiktoria Kinik to PR‑owiec, absol-
wentka PR i marketingu medialnego 

na Uniwersytecie Warszawskim. 
Doktorantka na Wydziale Public 

Relations na Uniwersytecie 
Stambulskim. Jej zaintereso-

wania badawcze obejmują 
komunikację zdrowotną, 
PR medyczny, psycho-
logię społeczną i CSR. 
Od wielu lat aktywnie 

wspiera inicjatywy pro-
mocji zdrowia. Ponadto zna 

języki: angielski, niemiec-
ki i turecki.

na celu pozytywne kreowanie wizerun-
ku uczelni.

•	Podajmy kilka przykładów – czy-
li co już było i co przed nami? Jakie te-
maty będą poruszane w najbliższej przy-
szłości?

– W 2021 roku udało się nam przepro-
wadzić kilka projektów, między innymi 
organizowanie wykładów dla społeczeń-
stwa, czyli popularnonaukowe spotkania 
otwarte dla wszystkich z wiodącymi na-
ukowcami UM na zróżnicowane tematy 
medyczne takie jak farmakognozja, pra-
wo medyczne czy psychologia. W obec-
nej edycji odbędzie się 27 wykła-
dów, między innymi z udziałem 
prof. dr hab. n. farm. Anny 
Malm, prof. dr hab. n. farm. 
Anny Boguckiej‑Kockiej, 
dr hab. n. med. Marzeny 
Samardakiewicz czy 
prof. dr. hab. n. farm. 
Łukasza  Komsty. 
Wykłady odbywają się 
na platformie Zoom 
i są ogólnie dostępne. 

Kolejnym przeprowa-
dzanym projektem są wy-
wiady z cyklu Naukowiec 
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•	Czy pomysł, aby 
badać chemiczne czyn-
niki środowiskowe, to 
trop, który pozwoli wy-
jaśnić przyczyny niedo-
czynności tarczycy? 

– Uważa się, że czyn-
niki środowiskowe mo-
gą odgrywać pewną ro-
lę w rosnącej częstości 
występowania choroby 
Hashimoto. Zespół na-
ukowców z Wydziału 
Farmaceu tycznego 
i Lekarskiego Uni wer‑
sytetu Medycznego 
w Lublinie postanowił 
to zbadać. Skupimy się 
tylko na chorych z naszego regionu. 
Zbadanie wpływu wybranych chemicz-
nych czynników środowiskowych na 
przebieg choroby Hashimoto oraz nasile-
nie procesu autoimmunizacyjnego u pa-
cjentów z regionu lubelskiego wydało 
się nam bardzo interesujące. Potencjalny 
związek pomiędzy długotrwałą, zwykle 
wieloletnią, ekspozycją na określone za-
nieczyszczenia środowiskowe a induk-
cją procesu autoimmunologicznego jest 
jednak bardzo trudny do udokumentowa-
nia i nie jest założeniem naszego projek-
tu naukowego. Naszym celem jest zba-
danie występowania określonych, licz-
nych czynników środowiskowych w po-
pulacji pacjentów z chorobą Hashimoto 
oraz w grupie pacjentów z niedoczyn-
nością tarczycy o etiologii innej niż au-
toimmunologiczna w odniesieniu do 

Hashimoto – co w tobie tkwi?
z dr hab. nauk farm. Anną Błażewicz  

oraz dr nauk med. Katarzyną Skórzyńską‑Dziduszko 
z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,  

rozmawia Anna Augustowska

grupy kontrolnej, którą 
stanowią zdrowi ochot-
nicy. Wszyscy uczestni-
cy projektu będą pocho-
dzić z Lubelszczyzny. 
Jeśli stwierdzimy, że 
u pacjentów z choro-
bą Hashimoto wystę-
puje wyższa zawartość 
określonej substancji 
chemicznej lub grupy 
związków chemicznych, 
będzie to bardzo dobry 
punkt wyjścia do dal-
szych badań nad rzeczy-
wistym związkiem danej 
substancji z zaburzenia-
mi immunologicznymi. 

•	Co jest przyczyną 
choroby Hashimoto, 
która w ostatnim cza-
sie jest rozpoznawana 
dość często? 

– Niedoczynność 
tarczycy to stan kli-
niczny charakteryzu-
jący się niedostatecz-
nym wytwarzaniem 
hormonów tarczycy. 
Aktualnie w Polsce, 
uznanej od kilkunastu 
lat za obszar zapew-
niający prawidłową po-
daż jodu w diecie, naj-
częstszą przyczyną nie-
doczynności tarczycy jest uszkodzenie 
gruczołu tarczowego wywołane przez 

przewlekłe zapalenie autoimmunologicz-
ne tarczycy (czyli choroba Hashimoto). 
Niedoczynność tarczycy dotyczy aż 
1‑6 proc. polskiej populacji i występuje 
około 5 razy częściej u kobiet. Częstość 
występowania niedoczynności rośnie 
z wiekiem, a największą zachorowalność 
obserwuje się pomiędzy 45 a 65 rokiem 
życia. Do rzadszych przyczyn niedoczyn-
ności tarczycy należą m.in. uszkodzenie 
gruczołu wskutek leczenia jodem pro-
mieniotwórczym lub operacyjne usunię-
cie tarczycy. Najrzadziej za rozwój niedo-
czynności tarczycy odpowiadają m.in. ta-
kie przyczyny, jak stosowanie leków 
(np. amiodaron, sole litu), podostre zapa-
lenie tarczycy, napromienianie nowotwo-
rów okolicy szyi i klatki piersiowej czy 
choroby przysadki lub podwzgórza.

•	Czy to choroba wrodzona? Pacjenci 
mają predyspozycje genetyczne?

– Aktualnie uważa się, że do rozwo-
ju choroby Hashimoto niezbędne jest 
współistnienie predyspozycji genetycz-

nych, sprzyjających roz-
wojowi zaburzeń immu-
nologicznych (autoagre-
sji skierowanej przeciw 
tkankom tarczycy) oraz 
współdziałanie różno-
rodnych czynników śro-
dowiskowych, do któ-
rych zalicza się m.in. se-
zonowe infekcje wiruso-
we, stres, nikotynizm, 
niedobór selenu lub wi-
taminy D, czy też nad-
miar jodu. Oprócz wy-
mienionych już czynni-
ków, szczególnie cieka-
wy i wciąż słabo pozna-
ny jest możliwy zwią-

zek pomiędzy wystąpieniem procesu 
autoimmunologicznego, skierowanego 

Osoby	 z	 niedoczynnością	 tarczy‑
cy	 oraz	 osoby	 zdrowe	mogą	 skorzy‑
stać	 z	 bezpłatnych	 badań	 oferowa‑
nych	 przez	 Uniwersytet	Medyczny	
w	Lublinie.
Rekrutowane	 są	 osoby	 w	 wieku	

od	 18	do	 50	 lat	 z	 rozpoznaną	niedo‑
czynnością	tarczycy	o	różnej	etiologii	
(200	osób)	oraz	osoby	zdrowe	(100-oso-
bowa	grupa	kontrolna).

Kontakt z pacjentami tylko po-
przez link dostępny na stronie uczel-
ni (po wypełnieniu wstępnej ankiety na  
www.umlub.pl). Do osób zakwalifikowa-
nych zespół badawczy wysyła informację 
i zaprasza do osobistego kontaktu z leka-
rzem w uzgodnionym terminie.
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Hashimoto – co w tobie tkwi?
przeciwko tarczycy a narażeniem na sub-
stancje chemiczne obecne w naszym śro-
dowisku, żywności i innych produktach 
konsumenckich.

•	Jak można leczyć pacjentów z cho-
robą Hashimoto?

– Aktualnie nie ma możliwości lecze-
nia przyczynowego choroby Hashimoto, 
czyli terapii zaburzeń autoimmunologicz-
nych. Stosuje się jedynie leczenie objawo-
we tej choroby. Polega ono na doustnym, 
codziennym stosowaniu L‑tyroksyny, 
identycznej z własnym hormonem tar-
czycy – tyroksyną. 

•	Do badań, które będzie Pani pro-
wadzić zostaną wykorzystane bardzo 
kosztowne oraz niedostępne komercyj-
nie nowoczesne metody analityczne. 
Czyli jakie?

– W projekcie przewidziano prze-
prowadzenie analizy wielopierwiastko-
wej w próbkach krwi, moczu i paznokci 
z użyciem Spektrometrii Mas z Jonizacją 
w Plazmie Sprzężonej Indukcyjnie (ang. 
Inductively Coupled Plasma – Mass 
Spectrometry, ICP‑MS). Dzięki tej techni-
ce można wykrywać i oznaczać pierwiast-
ki będące metalami (np. glin) oraz nieme-
talami (np. selen), występujące w organi-
zmie w bardzo niskich stężeniach.

Ponadto w celu oznaczenia zawar-
tości związków chemicznych określa-
nych jako dysruptory endokrynne (ang. 
endocrine disrupting chemicals, EDC), 
takich jak np. polichlorowane bifenyle, 
czy parabeny zostaną zastosowane meto-
dy chromatograficzne, w tym chromato-
grafia cieczowa ze spektrometrem maso-
wym (ang. Liquid Chromatography‑ Mass 
Spectrometry, LC‑MS). Jest to technika 
analityczna łącząca możliwości rozdzie-
lania substancji o dużej masie cząstecz-
kowej właściwą dla Wysokosprawnej 
Chromatografii Cieczowej (ang. High 
Performance Liquid Chromatography, 
HPLC) z możliwością selektywnego wy-
krywania i potwierdzania tożsamości mo-
lekuł dzięki zastosowaniu Spektrometrii 
Masowej (ang. Mass Spektrometry, MS). 
Oszacowanie zawartości jonów nieorga-
nicznych w pozyskanym od pacjentów 
materiale biologicznym (próbki krwi, 
moczu i paznokci), które oddziałują na 
gruczoł tarczowy (m.in. jodków, fluor-
ków i chloranów (VII)) umożliwi tech-
nika Wysokosprawnej Chromatografii 
Jonowej (ang. Ion Chromatography) z de-
tekcją spektrofotometryczną oraz elektro-
chemiczną. 

Obecnie nasze badania są finansowanie 
przez naszą uczelnię, ale staramy się też 
o pozyskanie grantu zewnętrznego.

Dzień z pracy lekarza POZ

Środa
Dopiero zaczął się dzień, a ja już my-

ślę, żeby był weekend. Czy to już wy-
palenie zawodowe? Coraz częściej my-
ślę, że powinny być poradnie dla leka-
rzy, gdzie moglibyśmy zdiagnozować 
swój stosunek do wykonywanej pra-
cy i usłyszeć niezależną opinię, czy to 
już czas na dłuższą przerwę: 2 miesią-
ce urlopu, renta, emerytura? Kiedyś ko-
lega psychiatra stwierdził, że wystarczy 
zrobić krótki test, ale po nim 70 proc. le-
karzy będzie miało stwierdzone wypa-
lenie zawodowe.

Od rana prawie nie dzwonią telefony, 
ale za to pacjenci przychodzą osobiście 
z pretensjami, że nie mogą się dodzwo-
nić. Okazuje się, że uszkodzony jest 
przekaźnik 3G i trzeba przestawić tele-
fony na 2G, a za kilka dni naprawią. Na 
wszelki wypadek nie pytam, jak to zro-
bić w aparacie stacjonarnym, żeby nie 
wyjść na… ale to błąd, komórki przesta-
wiłyśmy (nie ja, chociaż nie przyznałam 
się, że nie wiem jak), a stacjo-
narny dalej nie działa, infoli-
nia też niedostępna. Wszyscy 
mają czas, tylko my musimy 
szybko, na wczoraj.

Przyszła pacjentka z wy-
nikami badań. Pierwszy raz 
po kilkumiesięcznej prze-
rwie była miesiąc temu. Od 
roku czuła „dziwne”, nawra-
cające, niezbyt mocne bóle 
brzucha. Badam ją, brzuch 
trochę wzdęty, trochę bolesny 
i tyle. Miała szczęście, bo na 
USG czekała „tylko tydzień” 
(normalnie 2‑3 tygodnie), ale 
w COVIDZIE jakoś szybciej. 
Płyn w jamie brzusznej. Dzisiaj ma TK 
i rezonans, rak jajnika meta wszędzie. 
Zastanawiam się, czy jakbyśmy zaczę-
li diagnostykę rok temu, miałaby więk-
sze szanse na życie. Dlaczego nie przy-
szła wcześniej? Bo się bała COVIDA, bo 
przecież słyszała, że nie robi się żadnych 
badań, szpitale leczą tylko COVID i tak 
dalej. Co zrobić, żeby pacjenci nie ba-
gatelizowali wczesnych objawów, prze-
cież nie da się przyjmując 50‑60 osób 
dziennie wszystkich zapytać o wszyst-
ko. Teraz jest to szczególnie trudne. 
Zarządzający ochroną zdrowia też nie 
mają na to pomysłów, ciągle słyszymy 
tylko szczepienie, COVID i rehabilita-
cja po COVIDZIE. A gdzie reszta? 

Rozdzwoniły się telefony (na 2G 
działają) o skierowania na rehabili-
tację pocovidową. Tłumaczę, że to 

dopiero zapowiedź mi-
nistra, nie wiadomo kto, 
gdzie i na jakich zasadach będzie to ro-
bił. Pacjenci twierdzą, że oni wezmą 
skierowania i poczekają, argumenty, że 
e‑skierowanie musi mieć konkretnego 
adresata, nie trafiają. Po co zapowiadać, 
że coś już jest, jak nie wiadomo, jak to 
ma wyglądać? Ale komu ja zadaję te py-
tania, chyba sobie.

Ostatni dzisiaj pacjent to młody czło-
wiek, który chce zostać strażakiem. Ode 
mnie chce tylko zaświadczenie, że jest 
zdrowy i może wykonywać próby wy-
dolnościowe, sprawnościowe i inne sko-
ki na bungee. Próbuję wytłumaczyć, że 
zaświadczenie o stanie zdrowia dostanie, 
ale żadnych innych dopisków. Chłopak 
ze łzami w oczach prosi (ma nawet druk), 
że on musi to mieć, bo inaczej nie przyj-
mą mu papierów. Tłumaczenie, że lekarz 
podpisując takie zaświadczenie bierze na 
siebie odpowiedzialność jakby np. dostał 

zawału na tych wysokościach, albo oka-
zało się, że ma lęk wysokości, nie trafia 
do niego. Desperacko zapewnia mnie, że 
podpisze, że to na jego żądanie. Dlaczego 
funkcjonariusz publiczny (komendant 
straży) dopuszcza do tego, że młodzi 
ludzie prawie wymuszają tego rodzaju 
dokumenty, a nie wskazuje, gdzie moż-
na zrobić odpowiednie badania i dostać 
zaświadczenie? Pan komendant jest na 
dodatek bardzo dumny ze swojego po-
stępowania (czytałam odpowiedź na wy-
stąpienie prezesa Lubelskiego Związku 
Lekarzy Rodzinnych Pracodawców w tej 
sprawie) i nie widzi nic złego w „zdoby-
waniu” przez chętnych do pracy w stra-
ży takich zaświadczeń. Dla prokurato-
ra w razie czego nie będzie to żaden ar-
gument.

Wioletta	Szafrańska-Kocuń
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Diagnoza, terapia, pomoc
W Lublinie powstał Punkt Diagnozy i Terapii FAS/FASD. 

To pierwsza tego typu placówka w regionie. Pomoże dzieciom 
dotkniętym alkoholowym zespołem płodowym

Według statystyk więcej dzieci rodzi się z zespołem FAS niż 
np. z zespołem Downa. 

Z myślą o takich dzieciach, przy ul. Diamentowej 2 w Lublinie, 
zacznie działać Punkt Diagnozy i Terapii FAS/FASD. To pierw-
sza tego typu placówka w naszym regionie, która oferuje im 
bezpłatną pomoc.

Radiolodzy młodzi zaprezentowali
Po raz 5. w Lublinie odbyła się konferencja NoMAD – Novel 

Medical & Diagnostic Procedures. Trwające dwa dni spotka-
nie (16‑17.04.2021) zostało zorganizowane przez Studenckie 
Koło Naukowe przy Zakładzie Radiologii Zabiegowej 
i Neuroradiologii UM w Lublinie.

Wydarzenie odbyło się w formie hybrydowej: stacjonarnie 
w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie i on‑line. Uczestnicy wzięli udział w 10 sesjach, gdzie 
prezentowali wyniki własnych badań i opisy nowoczesnych roz-
wiązań wdrożonych w diagnostyce. Odbyły się też warsztaty 
szkoleniowe w zakresie współczesnej diagnostyki radiologicz-
nej i metod chirurgii laparoskopowej, które pozwalają poszerzyć 
zakres umiejętności praktycznych takich jak przeprowadzenie 
biopsji szpiku, czy badanie USG piersi. W czasie krótkich sesji 
wykładowych poruszono problemy etyczne współczesnej me-
dycyny, leków generycznych oraz badań klinicznych.

Prawo medyczne bardzo 
estetyczne

„Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa medycznego: me-
dycyna estetyczna” – to tytuł dwudniowej Ogólnopolskiej 
Konferencji Naukowej, która odbyła się w dniach 19‑20 mar-
ca 2021 roku w Lublinie i na platformie Zoom 

Sympozjum zorganizowały wspólnie: Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Studentów Medycyny (IFMSA) – Poland 
Oddział Lublin oraz Studenckie Koło Naukowe Lex Medica 
Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej.

Nieustannie poszerzający się wachlarz zabiegów budzi 
wiele problemów kwestii medycznej, ale również i prawnej, 
m.in. na temat tego, kto powinien być uprawniony i w jaki spo-
sób ponosić odpowiedzialność za ewentualny błąd.

Poćwiczą z manekinami
W Chełmie otwarto Monoprofilowe Centrum Symulacji 

Medycznej. To inwestycja Wyższej Szkoły Zawodowej. Władze 
placówki planują, że stanie się ono ośrodkiem kształcącym, obok 
pielęgniarek i pielęgniarzy, również ratowników medycznych, 
położne i położników, a także lekarzy.

W MCSM przy ul. Pocztowej 52, powstały m.in. sala symu-
lacji wysokiej wierności, sala do prowadzenia czynności resu-
scytacyjnych w zakresie ALS, sala do prowadzenia czynności 
resuscytacyjnych w zakresie BLS, sala do ćwiczeń umiejętno-
ści pielęgniarskich, sala do ćwiczeń umiejętności technicznych, 
pomieszczenie kontrolne oraz sala egzaminacyjna OSCE.
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I znowu sobota z okulistą 
Kolejny raz – tym razem 17 kwietnia br. – Samodzielny 

Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie przeprowadził ak-
cję bezpłatnych konsultacji okulistycznych, które zorganizowała 
Klinika Okulistyki Ogólnej SPSK 1 przy ul. Chmielnej.

Konsultacje odbyły się pod hasłem „Biała sobota okulistycz-
na” i była skierowana do dorosłych pacjentów, którzy mają zdia-
gnozowaną zaćmę i wciąż zwlekają z podjęciem decyzji o za-
biegu lub do osób, które obserwują u siebie znaczne pogorsze-
nie widzenia, obniżenie ostrości wzroku i liczą na szybką, traf-
ną diagnozę oraz profesjonalne leczenie.

Operacja „Rezonans”
Ważący około 17 ton rezonans magnetyczny trafił 

do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego. Na potrzeby ulo-
kowania urządzenia wyburzono ściany i wzmocniono strop.

Jest to tzw. rezonans otwarty, a do tej pory szpital miał tyl-
ko rezonans zamknięty. Urządzenie przyjechało do Lublina ja-
ko dar Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

– Ma to duże znaczenie przy badaniu małych pacjentów 
– mówiła Radiu Lublin radiolog z Uniwersyteckiego Szpitala 
Dziecięcego dr hab. nauk med. Magdalena Woźniak: – Dziecko, 
leżąc w tym nowym rezonansie, nie będzie miało poczucia za-
mknięcia, klaustrofobii. Dodatkowo będziemy mieli do niego 
dostęp – rodzic będzie mógł zostać przy dziecku. Nowy sprzęt 
będzie używany głównie do badania stawów. Będą mogli z nie-
go skorzystać nawet najmłodsi pacjenci. Uniwersytecki Szpital 
Dziecięcy w Lublinie planuje rozpoczęcie badań nowym rezo-
nansem w czerwcu. 

Liter nowych moc 
Nowy napis: „Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4” 

zawisł na frontonie szpitala klinicznego przy ul. Jaczewskiego 
w Lublinie. 

Zmieniony napis widnieje też na budynku Poradni Spe‑
cjalistycznych. W kolejnych tygodniach elementy oznakowa-
nia zewnętrznego pojawią się nad wjazdem dla karetek przy 
Izbie Przyjęć Planowych, na froncie budynku CMD, nad wej-
ściami do Izby Ginekologiczno‑Położniczej i SOR‑u. Ponadto 
na terenie szpitala pojawią się nowe „witacze” dla kierowców 
oraz tablica informacyjna.

Teksty: aa, jkg

W Kraśniku zadbają 
o bezpieczeństwo kobiet i dzieci
Ponad 25 mln zł, w tym dofinansowanie UE to 19 mln zł, 

pochłonie rozbudowa SPZOZ w Kraśniku. 
Nowy pawilon powinien być gotowy za dwa lata.
24 marca br. podpisano umowę: „Dobudowa pawilonu do bu-

dynku szpitala w SPZOZ w Kraśniku w celu poprawy dostęp-
ności i jakości świadczonych usług, zabezpieczenia świadczeń 
na oddziałach ginekologicznym, położniczym i neonatologicz-
nym oraz reorganizacji funkcjonowania szpitala”. 

W ramach projektu zaplanowano dobudowę trzykondygna-
cyjnego pawilonu do budynku głównego. Nowy oddział bę-
dzie funkcjonował w podwyższonym standardzie sanitarnym, 
zapewniając kompleksową hospitalizację na oddziałach gine-
kologii, położnictwa i neonatologii. Będzie przygotowany do 
przyjmowania nawet 400 porodów rocznie, ale przede wszyst-
kim zabezpieczenie zdrowia i życia rodzących kobiet i nowo-
rodków, zakażonych COVID‑19.



MEDICUS 5/202116

•	Słuchając o Pańskich zaintereso-
waniach i pasjach nie mogę oprzeć się 
wrażeniu, że dziś wybrałby Pan inny za-
wód?

– Cóż, przyznaję, że wybierając me-
dycynę – a było to ponad 40 lat temu 

z tą – jak ją nazywał prof. Jakliński 
– mroczną dyscypliną, jaką niewątpliwie 
jest medycyna sądowa. Zrealizowałem 
się w tej profesji; byłem biegłym w gło-
śnych sprawach kryminalnych, ściśle 
współpracowałem z Instytutem Pamięci 

Narodowej w kwestii 
badań szczątków ludz-
kich pod kątem obra-
żeń postrzałowych oraz 
nadal jestem jednym 
z biegłych (powoła-
nych przez Prokuraturę 
Krajową), badających 
ofiary lotniczej kata-
strofy smoleńskiej 
z 10.04.2010 r.

•	Czy pasje poza-
zawodowe to sposób, 
aby uciec z tego mro-
ku – nawet jeśli jest fa-
scynujący?

– Medycyna sądowa 
bardzo mnie wciągnęła 
i zmusiła do zgłębienia 
wiedzy, o której „zwy-
kły” medyk nie musi 
nic wiedzieć. To zagad-
nienia związane m.in. : 
z kryminalistyką, ar-
cheologią, biomecha-
niką, balistyką, budo-

wą broni, detektywistyką itd. Natomiast 
moje pasje – zarówno modelarstwo, jak 
i kolarstwo – trwają od moich wcze-
snych lat szkolnych a nawet wcześniej, 
bo pierwszy rower dostałem jak mia-
łem 5 lat. I w zasadzie ze sportem rowe-
rowym nie rozstaję się od tamtego cza-
su. W szkole średniej, w okresie junior-
skim, ścigałem się amatorsko na torze; 
już na studiach na ówczesnej Akademii 
Medycznej w Lublinie, kiedy trafiłem 
do Akademickiego Klubu Turystyki 
Rowerowej „Wentyl” i równolegle dzia-
łałem w Biurze Podróży „Almatur”, za-
cząłem rowerowe wyprawy po Europie. 
Zdałem też egzamin na przewodnika tury-
styki kolarskiej, więc prowadziłem liczne 
rajdy i obozy m.in. po Roztoczu, Pomorzu 
Zachodnim, Węgrzech, Czechosłowacji, 
Grecji oraz Hiszpanii i Portugalii. 

• A	dziś też nie rozstaje się Pan z ro-
werem?

– Jeżdżę cały rok – także nocą. Tylko 
śnieg na szosie może mnie zatrzymać, bo 
teraz uprawiam wyłącznie kolarstwo szo-
sowe. Przejeżdżam rocznie około 6 tys. 
km. I mam plan, aby za rok, w kwietniu 
– kiedy będę już na emeryturze – wyru-
szyć w trasę dookoła Polski. To będzie sa-
motna wyprawa, bo tak podróżować lubię 
najbardziej: rower, asfalt i ja.

•	Dlaczego wykonuje Pan figurki po-
staci historycznych i fikcyjnych? 

– To pasja, która wyrosła jeszcze z cza-
sów, kiedy jako dzieciak bawiłem się 
w robienie kartonowych modeli statków 
i budynków. 

Figurki to inna kategoria – general-
nie wykonywane są w oparciu o istnie-
jące modele. 

Modyfikacja polega na pocięciu go-
towej fabrycznie figurki i wykonaniu si-
likonowych form. Później z płynnej ży-
wicy, wlanej do tych form, otrzymuje się 
elementy postaci, którą chcę stworzyć. 
Następnie przy użyciu m.in. mas che-
moutwardzalnych wykonuje się np. ele-
menty umundurowania i wyposażenia 
np. siodło, strzemiona, pas munduru itp. 
Na koniec figurkę się maluje, co wymaga 

Lekarz z pasją www.medicus.lublin.pl

Hoplita grecki z żywicy i nie tylko
z dr. n. med. Wojciechem Chagowskim  

z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UM w Lublinie,  
pasjonatem historii, turystyki rowerowej i modelarstwa figurkowego, 

rozmawia Anna Augustowska

– kierowałem się pragmatyzmem. Zawód 
lekarza dawał mi perspektywę pewnej pra-
cy i gwarantował stały dochód. Chociaż 
myślałem też o karierze kapitana żeglu-
gi morskiej, pływającego na statkach han-
dlowych. Ostatecznie padło na wydział le-
karski – zdecydował mój udział w central-
nym etapie olimpiady z biologii. Miałem 
za to dodatkowe punkty przy egzaminach 
wstępnych i przestałem się wahać. 

•	Nie było rozczarowania?
– Nie było, chociaż nie będę krył, że 

od początku interesowała mnie wyłącz-
nie medycyna niezwiązana z leczeniem 
chorych… Ale kiedy trafiłem na zajęcia 
u prof. Andrzeja Jaklińskiego (m.in. twór-
cy toksykologii sądowo‑lekarskiej) wie-
działem, że to jest to, co chcę robić. I udało 
się, całe moje zawodowe życie związałem 
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Hoplita grecki z żywicy i nie tylko
zastosowania technik pozwalających na 
uwypuklenie światłocieni i innych efek-
tów, które sprawiają, że „postać ożywa”. 
Pierwsza figurka, jaką wykonałem, to ho-
plita grecki, ciężkozbrojny piechur staro-
żytnej Grecji. Jestem wielbicielem histo-
rii starożytnej, stąd najwięcej moich figu-
rek to bohaterowie tamtej epoki.

•	Ale nie tylko – ma Pan na koncie in-
ne, bardzo interesujące modelarskie do-
świadczenie?

– To rzeczywiście wyłom w moich 
działaniach. Lata temu na prośbę prze-
ora klasztoru Dominikanów w Lublinie, 
ojca Tadeusza Kaczmarka, wykonali-
śmy wspólnie z kolegami Krzysztofem 
Chmielem i Wojciechem Mazurem ma-
kietę klasztoru po rewitalizacji. Wspaniałe 
wyzwanie – praca trwała ponad dwa la-
ta. Makieta powstała po przeskalowa-
niu rzeczywistych wymiarów budynków 
klasztornych do skali 1:80 i jest do dziś 
eksponowana w klasztorze na lubelskim 
Starym Mieście. 

•	Z	tym wiąże się kolejne wyzwanie?
– Tak się złożyło, że makietę klasz-

toru zobaczyli pracownicy muzeum 
w Treblince i zaproponowali nam wyko-
nanie makiety działającego tam w czasie 
II wojny światowej niemieckiego nazi-
stowskiego obozu zagłady. Nie było ła-
two, bo nie zachowały się mapy i doku-
menty pozwalające odtworzyć wygląd 
obozu z czasów wojny, ale się udało.

•	Jest jeszcze jedna pasja.
– Od kilkudziesięciu lat jestem człon-

kiem oddziału lubelskiego Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia Miłośników 
Dawnej Broni i Barwy. Przygotowuję i wy-
głaszam odczyty na różne tematy histo-
ryczne np. o chińskiej białej broni, o twier-
dzach kresowych dawnej Rzeczypospolitej; 
o przebiegu bitwy pod Kadesz, czy pod 
Kannami z uwzględnieniem rodzajów 
uzbrojenia. Co tu kryć, wracając do pierw-
szego pytania – dzisiaj, gdybym stanął 
przed wyborem drogi zawodowej, wybrał-
bym studia historyczne…
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•	Aż 160 uczestników zaprezento-
wało swoje prace naukowe. Wśród za-
proszonych wykładowców specjalista 
ze Stanford… Jak się organizuje tak 
imponujące wydarzenie w czasie pan-
demii? 

– Może doprecyzujmy: konferen-
cja organizowana była pod auspicjami 
Organizacji Młodych Medyków przy UM 
w Lublinie, której jestem 
członkiem. Uczestniczyło 
w niej 160 młodych lekarzy 
aktywnych i 225 uczestni-
ków biernych. We wszyst-
kich warsztatach stacjo-
narnych, z zachowaniem 
reżimu sanitarnego, wzię-
ło udział 50 osób. Odbyło 
się 11 sesji naukowych 
i 8 warsztatów. Wśród 
uczestników były osoby 
m.in. z Wielkiej Brytanii, 
Indii, Australii, Litwy, 
Portugalii, Rumunii, Czech, 
Włoch, USA i Iraku.

Z powodu sytuacji epi-
demicznej ustaliliśmy, że 
w tym roku konferencja 
odbędzie się on‑line. Taka forma z jed-
nej strony zwalnia organizatorów z obo-
wiązków, związanych np. z przygotowa-
niem sal konferencyjnych lub uroczyste-
go finału konferencji, ale z drugiej strony 
wiąże się z dodatkowymi wyzwaniami 
natury technicznej, dotyczącymi koordy-
nowania wszystkich sesji, odbywających 
się zdalnie oraz promocją, która w cało-
ści przeniosła się do Internetu. 

Internet z pewnością stwarza ogrom-
ne możliwości, potwierdza to duża licz-
ba prelegentów z Polski i zagranicy, jed-
nak z drugiej strony, istotną wadą takiej 
formy obrad jest brak możliwości fak-
tycznego nawiązania znajomości z in-
nymi uczestnikami oraz utrudniona dys-
kusja, związana z ograniczeniami tech-
nicznymi.

•	Czym interesują się w swych pra-
cach badawczych młodzi lekarze? Czy 
są to głównie tematy związane z pande-
mią, czy wręcz odwrotnie?

– Ze względu na różnorodność te-
matyczną sesji naukowych, studenci 
oraz młodzi lekarze mogli prezentować 
prace praktycznie z każdej dziedziny 

medycyny. W swoich wystąpieniach 
uczestnicy często koncentrowali się na 
najnowszych doniesieniach w poszcze-
gólnych specjalizacjach medycznych. 
Nagrodzone zostały prace traktujące 
o problemach medycznych, z którymi 
na co dzień borykają się pacjenci, takich 
jak wpływ wielokrotnych kardiowersji 
elektrycznych na nawracające migotanie 

przedsionków, czy do-
bór odpowiedniej terapii 
– apendektomii lub an-
tybiotykoterapii – w le-
czeniu ostrego zapalenia 
wyrostka robaczkowe-
go. Nagrody przyznane 
zostały również autorom 
badającym niepospolite 
zagadnienia medyczne, 
czego przykładem mo-
że być praca dotycząca 
wpływu warunków at-
mosferycznych, panu-
jących w stratosferze, 
na rozwój ludzkich pa-
togenów bakteryjnych. 
Autorzy pochylali się 
także nad tak istotnymi 

tematami z dziedziny zdrowia publiczne-
go, jak stosunek młodych polskich męż-
czyzn do kwestii samobadania jąder ja-
ko prewencji raka jądra, czy FAMs, czyli 
metody rozpoznawania płodności.

Spodziewaliśmy się, że ze wzglę-
du na specyficzną sytuację, jaka panu-
je na całym świecie oraz ogłoszonym 
przez WHO stanem pandemii, tematy-
ka COVID‑19 będzie często pojawiała 
się w opracowaniach uczestników. Nie 
myliliśmy się! W tym celu została utwo-
rzona specjalna sesja dotycząca wyłącz-
nie choroby powodowanej przez wirusa 
SARS‑CoV‑2. Zagadnienia poruszane 
w ramach tej sesji dotyczyły np. zależno-
ści między częstością zachorowań na de-
presję a pandemią COVID‑19 lub wpływu 
COVID‑19 na płodność u mężczyzn.

•	Przybliżmy naszym Czytelnikom, 
o czym mówili wykładowcy: prof. Hillard 
i Czekajlo? 

– Zagranicznymi gośćmi specjal-
nymi Międzynarodowej Konferencji 
21st Century Medicine była prof. Paula 
Hillard ze Stanford University School of 
Medicine, wybitna specjalistka z zakresu 

ginekologii dziecięcej oraz prof. Michael 
Czekajlo z Uniwersytetu w Wirginii, ane-
stezjolog i intensywista. Profesor Hillard 
poruszyła tematykę ginekologicznych sta-
nów nagłych, z którymi każdy lekarz, nie-
zależnie od specjalizacji, może spotkać 
się u młodych pacjentek. Są to zagadnie-
nia dość rzadko omawiane, a jak się zdaje, 
mające istotne znaczenie kliniczne. Z ko-
lei profesor Czekajlo przeprowadził wy-
kład w formie krótkiego kursu z postępo-
wania w najczęściej spotykanych stanach 
nagłych oraz przytoczył kilka przypadków 
z własnej praktyki lekarskiej. Wykład był 
adresowany szczególnie do osób rozpo-
czynających praktykę lekarską, np. w for-
mie stażu czy w jednostkach podstawowej 
opieki zdrowotnej.

•	Rozumiem, że wykład dr. Szuł drzyń‑
skiego dotykał bardzo aktualnego tema-
tu – co Państwa zaskoczyło? 

– Trzeci wykład otwarty prowadził 
doktor Konstanty Szułdrzyński, ane-
stezjolog w tymczasowym szpitalu na 
Stadionie Narodowym w Warszawie oraz 
członek zespołu doradców premiera RP 
ds. COVID‑19. Wykład ten spotkał się chy-
ba z największym zainteresowaniem, co 
było związane z faktem, że uczestniczyły 
w nim nawet osoby spoza kręgów stricte 
medycznych. Taki też był nasz cel jako or-
ganizatorów. Zależało nam, aby adresatami 
konferencji stały się także osoby niezajmu-
jące się medycyną na co dzień. Głęboko 
wierzę, że takie działania przyczyniają się 
do propagowania wiedzy o zdrowiu oraz 
do zwiększania świadomości społecznej 
np. o roli szczepień w zwalczaniu pande-
mii. Doktor Szułdrzyński przybliżył dość 
skomplikowany proces tworzenia szpitala 
tymczasowego na Stadionie Narodowym 
oraz opisał, jak wygląda praca lekarza za-
trudnionego w tej placówce. Jego wykład 
spotkał się z licznymi pytaniami audyto-
rium, dotyczącymi głównie sposobów le-
czenia pacjentów z COVID‑19 oraz sche-
matów, zgodnie z którymi prowadzona jest 
walka z pandemią.

•	A	czego dotyczyły warsztaty?
– To były warsztaty umiejętności 

praktycznych, przeprowadzone w sa-
lach Centrum Symulacji Medycznej 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 
Tematy warsztatów dotyczyły między in-
nymi badania piersi, badania palpacyjne-
go, badania EMG czy szycia chirurgicz-
nego. Wychodząc naprzeciw obecnej sy-
tuacji, zorganizowaliśmy również warsz-
taty z medycyny sądowej oraz EKG, któ-
re odbywały się w formie zdalnej. Jedna 
i druga forma zajęć spotkały się z dużym 
zainteresowaniem uczestników.

Młodzi wiedzą i dzielić się chcą
z Olafem Pachcińskim,  

studentem IV roku kierunku lekarskiego UM w Lublinie, 
przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej 

Konferencji 21st Century Medicine,  
rozmawia Anna Augustowska
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LIteRacKOZęby wyszczerzyć  
i przeżyć

Czy na myśl o wizycie u dentysty nie miękną nam 
kolana i serce nie zaczyna bić odrobinę szybciej 
a zimny pot nie występuje na czoło? A przecież ży‑
jemy w czasach luksusowej, 
prawie bezbolesnej stoma‑
tologii, kiedy otuleni znie‑
czuleniem możemy wręcz 
uciąć sobie drzemkę w trak‑
cie borowania lewej górnej 
czwórki.

Jeszcze całkiem niedaw‑
no było to nie do pomyśle‑
nia, o czym warto pamię‑
tać. O krwawej historii sto‑
matologii, ale lekko i bar‑
dzo ciekawie, opowiada Ja‑
mes Wynbrandt w „Bolesnej 
historii stomatologii albo 
płaczu i zgrzytaniu zębów 
od starożytności po czasy 
współczesne”. W książce krok 
po kroku opisuje, jak sztuka leczenia zębów osiągnęła 
wyżyny, pokazując jej niełatwy rozwój i różnego ro‑
dzaju praktyki i sztuczki, którym poddawano naszych 
bardzo lub nieco mniej odległych przodków.

We wstępie Wynbrandt tak pisze: „W chwili, gdy 
sadowimy się wygodnie na wyprofilowanym fotelu 
dentystycznym – bezpośrednim potomku pionier‑
skiego modelu znajdującego się obecnie w Smithso‑
nian Institution – ci z nas, dla których wizyta u denty‑
sty jest przeżyciem głęboko traumatycznym, powinni 
sobie uświadomić, ile tak naprawdę mają szczęścia. 
Gdyby przyszło im odwiedzić gabinet stomatologicz‑
ny nieco wcześniej – powiedzmy w pierwszej poło‑
wie XX wieku – mogliby zostać potraktowani niebez‑
pieczną dawką promieniowania albo też stracić kilka 
zupełnie zdrowych zębów na rzecz poprawy ogólne‑
go stanu zdrowia. A kilka wieków wstecz, pacjent li‑
czący na ukojenie bólu mógłby doświadczyć pusz‑
czenia krwi albo zabiegu przyżegania, prowadzące‑
go do powstania pęcherzy lub poważnych poparzeń. 
Innym, równie prawdopodobnym, scenariuszem by‑
łoby zaaplikowanie przez dentystę śmiertelnej dawki 
arszeniku, tudzież zalecenie płukania jamy ustnej mo‑
czem w charakterze środka przeciwbólowego. Nie‑
wykluczone też, że pacjent, aby zapewnić rozrywkę 
rozochoconej gawiedzi, trafiłby na scenę, zdany na 
łaskę perfidnego wyrwizęba, zaliczającego się do 
grona prekursorów profesji, która dopiero niedaw‑
no dostąpiła nobilitacji”.

Dowiemy się, że próchnica atakowała już sto mi‑
lionów lat temu – wystarczy zbadać skamieniałości, 
pochodzące z permu (ostatniego okresu ery paleozo‑
icznej), które noszą wyraźne oznaki zakażenia bakte‑
ryjnego tkanki przyzębia… Jaskiniowcy też nie mieli 
lekko, mimo że nie mieli jeszcze problemów z próch‑
nicą (brak rafinowanego cukru w diecie), ale i tak na‑
rzekali na ból w jamie ustnej. Choćby dlatego, że spo‑
żywane przez nich produkty prowadziły do nadmier‑
nego ścierania się kości – żywność była „doprawio‑
na” choćby piaskiem czy ziemią. Ta opowieść raczej 
nie wyleczy nikogo z dentofobii, ale pomoże doce‑
nić wykształcenie dzisiejszych stomatologów, steryl‑
ność ich gabinetów i dostępność szerokiej gamy sku‑
tecznych środków przeciwbólowych.

Anna Augustowska
James Wynbrandt, „Bolesna historia stomatolo‑
gii albo płacz i zgrzytanie zębów od starożytno‑
ści po czasy współczesne”. Wydawnictwo Margi‑
nesy, 2020 r.

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

Konkurs fotograficzny
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/

Komisja Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie zaprasza Kole‑
żanki i Kolegów pasjonatów fotografii do udziału w
VIII Ogólnopolskim Plenerze Fotograficznym Lekarzy
w dniach 14‑19 września 2021 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą
organizowanym przy współudziale Naczelnej Rady Lekarskiej.
Zakwaterowanie: Dom Dziennikarza w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, 
ul. Małachowskiego 17 (pokoje 2‑osobowe z łazienką).
Wpisowe: 500 PLN od osoby.
Liczba miejsc 20. UWaGa: Liczy się kolejność zgłoszeń!
Zgłoszenia na plener (wraz z potwierdzeniem wpłaty – pdf, xero, skan) 
prosimy przesyłać drogą mailową lub faxem na adres:  
e‑mail: sekretariat@oil.lublin.pl do Pani Kamili Chudaszek  
tel: 81 536 04 5081 536 04 50 fax: 81536 04 70.
Wycofanie opłaty za plener związane z rezygnacją z imprezy, możliwe do 
dnia 31 sierpnia 2021 (włącznie). W związku z pandemią COVID‑19 możliwe 
jest również odwołanie pleneru na miesiąc przed planowanym terminem 
tj. do 15 sierpnia 2021 r. O czym poinformujemy mailowo. 
Wpłaty na konto: 10 1020 3150 0000 3802 0003 2979 z dopiskiem „PLENER”
Szczegóły pod adresem http://kultura.oil.lublin.pl/plener2021/

www.kultura.oil.lublin.pl
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Unikać powinien spółkowania każdy młody człowiek, gdy jest mocno zmartwiony
Tytuł ponad 200‑stronicowej publika-

cji, którą chcemy przypomnieć, zajmuje 
całą tytułową stronę i wyjaśnia wszystko. 
„Przewodnik lekarski dla mężczyzn, czyli 
Zbiór wiadomości i rad dotyczących aktu 
miłości fizycznej, skutków jej nadużycia, 
chorób wenerycznych, środków ustrzeże-
nia się od nich; niemocy męskiej, jej przy-
czyn i sposobów leczenia”. Autor jest fa-
chowcem. Praktykował blisko pół wieku 
w Warszawie i Sankt Petersburgu

– Kto by nie pragnął, aby namiętno-
ści ludzkie w każdym razie poskramiane 
być mogły?! Lecz niestety, świat idealny 
moralistów nie jest realnym światem! 
– zauważa Beniamin Rosenblum, 
który już w I połowie XIX wieku mu-
siał się tłumaczyć ze swoich publika-
cji, którymi narażał się owym mora-
listom. Ci głosili, że problemy mło-
dych onanistów i rozpustników czy 
mężów słabego charakteru są jedynie 
godne napiętnowania, a nie rozgłosu. 
Jednak lekarz uważał inaczej. 

O używaniu kobiety też

W 1843 roku swoich czytelników 
wyposażał w wiedzę z zakresu ana-
tomii i fizjologii. Dawał szczegóło-
we opisy objawów chorób wenerycz-
nych, by tak walczyć z ich rozprze-
strzenianiem. Tłumaczył mężczy-
znom, na co powinni zwrócić uwagę 
korzystając z usług kobiety nierząd-
nej, gdy… ułożą ją w widnym miej-
scu i po wyglądzie skóry będą oce-
niali stan jej zdrowia. Obalał fatal-
ne mity jak mniemanie, że „na ule-
czenie trypra, najlepiej było używać 
kobiety podczas ciąży!” oraz dawał 
wskazówki mężom i żonom, co ro-
bić, by przyczynić się do płodnego 
spółkowania.

Moralistom musiało się to nie podo-
bać. 

Jego poglądy sprzed 200 lat spodobały-
by się za to współczesnym medykom. 

Po pierwsze: wiedza. Po drugie: kon-
takt ze specjalistami a nie szarlatanami. 
Po trzecie: zaordynowaną kurację trze-
ba przeprowadzać do końca a nie porzu-
cać, gdy poczuje się poprawę. Po czwar-
te: wstyd i ukrywanie dolegliwości czy-
nią największe szkody.

Lekarz dla cholerycznych

O doktorze Beniaminie Rosenblumie 
nie wiemy zbyt wiele. Dwa pewniki – uro-
dził się w 1815 roku, a zmarł w 1889. 

W przedmowie do książki „O zapasach 
z cholerą: wspomnienia i rady czerpane 
z 46‑cio‑letniej praktyki lekarskiej”, która 
się ukazała w Sankt Petersburgu wspomi-
na, że latem 1831 roku był w Warszawie, 
gdy grasowała pierwsza epidemia azja-
tyckiej cholery. Zaraził się a potem jesz-
cze miał tyfus. Był wówczas nastolatkiem 
i chodził do gimnazjum. 

Medycynę studiował w Berlinie. Do 
Warszawy wrócił w 1837 roku i tra-
fił na końcówkę drugiej epidemii cho-
lery. Mieszkał wówczas blisko szpita-
la żydowskiego, gdzie zorganizowano 

zakazu, „przeładowała żołądeczek dziec-
ka niedojrzałymi owocami”.

Kilka lat później Zarząd Głównego 
Inspektora Służby Zdrowia wezwał go 
do pomocy w szpitalu dla cholerycznych 
przy przytułku starców starozakonnych.

Słabi osłabną

– Wszystkie przyczyny przyśpieszają-
ce dojrzałość płciową, mają główne swo-
je siedlisko w wielkich miastach. Do tych 
się liczą: życie siedzące, wczesne wysi-
lenie władz umysłowych, pokarmy i na-

poje rozgrzewające, czytanie roman-
sów a przede wszystkim zły przykład 
i zepsucie młodzieży przez starszych. 
Dlatego to u mieszkańców wsi doj-
rzałość płciowa bywa opóźnioną czy 
raczej występuje w naturalnym czasie 
– pisał w 1843 roku Rosenblum.

Dowodził, że młodzież należąca 
do „słabej kompleksyi” nade wszyst-
ko unikać powinna życia rozwiązłe-
go. Komu trwałość i kwiat życia są 
miłe, niech unika za wczesnego ob-
cowania z płcią niewieścią i zachowa 
tę rozkosz aż do małżeństwa.

Jajeczniki i magnetyzm 
zwierzęcy

– Żadna czynność ciała ludzkie-
go nie wzbudziła tyle ciekawości 
i nie była przedmiotem tylu domy-
słów, jak tajemnica zapłodnienia. 
Mamy dotychczas przeszło dwieście 
sposobów tłumaczenia tej tajemni-
cy, ale ostatni z nich bynajmniej nie 
więcej rzecz objaśnił, jak pierwszy. 
Stosunek nasienia męskiego z jąder 
do cieku z jajeczników u kobiet, o ty-
le nam tylko jest wiadomym, że wy-

dzielenie obydwóch płynów musi przy-
paść w jednej i tej samej chwili. Ale mno-
gość przykładów mówi, że nasienie mę-
skie musi mieć w swoim składzie pier-
wiastek lotny, który nie tylko do maci-
cy ale aż do jajeczników dochodzi i tam 
jedno lub kilka pęcherzyków zapłod-
ni. Nowsze spostrzeżenia i wyobrażenia 
o naturze ciała ludzkiego i jego czynno-
ści budzą domysł prawdopodobny, jako-
by cały akt spółkowania i zapłodnienia 
był wypadkiem praw elektrogalwanicz-
nych, albo raczej zwierzęco‑magnetycz-
nych – czytamy w „Przewodniku lekar-
skim dla mężczyzn”.

Nasienie męskie działa nie tylko na 
części rodne kobiety, ale i na cały jej 
organizm „sprowadzając tak podczas 

„oddzielenie cholerycznych” i tam asysto-
wał naczelnemu lekarzowi. W 1848 ro-
ku był lekarzem dla cholerycznych w IV 
cyrkule miasta Warszawy. Jak wspomi-
nał, tacy lekarze mieli nad bramą domu, 
w którym mieszkali, latarnię z napisem 
„Lekarz dla cholerycznych”, która się pa-
liła przez całą noc. 

Rok później został ordynatorem w ko-
szarach saperskich w Warszawie. W mie-
ście zarazy nie było, ale on miał pacjentów 
z obozu na polach Powązkowskich, gdzie 
było wojsko wracające z kampanii węgier-
skiej. W 1852 roku przeżył epidemię cho-
lery jako lekarz praktykujący. Wówczas 
stracił 3‑letnie dziecko, które zmarło wła-
śnie na tę chorobę. Uważał, że przez głu-
potę niańki, która, pomimo najsurowszego 
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spółkowania jak po jego ukończenia przy-
padłości czysto nerwowe, które nie róż-
nią się od przypadłości spowodowanych 
magnetyzmem zwierzęcym”.

Autor nie precyzuje, co to ten zwie-
rzęcy magnetyzm, widać czytelnicy 
w 1843 roku wiedzieli świetnie.

Spółkowanie a odbijanie

Unikać powinien spółkowania każdy 
młody człowiek, gdy jest mocno zmar-
twiony, gdy mu bieda dokucza, także nie 
ma stosownego i porządnego jadła, gdy 
mieszka w zimnem pomieszkaniu a moc-
ne panują mrozy, gdy dniem wprzód był 
pijany lub nadużywał pokarmów i gdy 
czuje ból głowy, nudności, odbijanie, gdy 
ma mocne rozwolnienie żołądka, lub gdy 
jakiejkolwiek ulega gorączce. 

Wymienione okoliczności sprawiają 
u młodych ludzi „nadzwyczajną skłon-
ność do zarazy”. 

Kolejna rada dla młodych mężczyzn 
– unikać spółkowania podczas „regular-
ności kobiety”. Pomijając obrzydzenie, 
które spółkowanie w owym czasie spra-
wić by mogło, panowie powinni szcze-
gólnie baczyć na niebezpieczeństwa, któ-
re grożą kobiecie. Z tych najczęściej się 
przytrafia krwotok.

Zdaniem doktora, trzeba unikać wszel-
kich lekarstw, pokarmów i napojów, które 
według pospolitego mniemania powięk-
szają chęć i możność do spółkowania. Do 
dietetycznych zaliczano wówczas: trufle, 
żółtka od jaja, raki, szpik wołowy, słodkie 
wino, mleko, czosnek. Nie były one tak 
szkodliwe jak stosowany: borax, opium, 
muchy hiszpańskie, moszus (piżmo). 

Nogi od tego słabieją

Zachowanie się po spółkowaniu wy-
maga „spoczynku dla odzyskania utra-
conych sił oraz ostrożności ze strony ko-
biety celem nie przeszkodzenia zapłod-
nienia. Szczególniej aby miednica i no-
gi zostawały w jak największej spokoj-
ności. W tym względzie postępowanie 
kobiet publicznych jest zupełnie różne, 
a stąd tak rzadkie u nich zapłodnienie. Nie 
tylko już w samym akcie są niespokojne 
i po nim w ciągłym są ruchu. Mocne tań-
czenie nieraz jest przyczyną, że nowoza-
mężne kobiety w pierwszych dniach po 
ślubie nie zachodzą w ciążę”.

Zdaniem autora przewodnika, nie 
ma lepszego środka wzmacniającego 
po spółkowaniu, jak spoczynek i sen. 
Ludziom bardzo osłabionym wprawdzie 

„najzdrowiej unikać miłości fizycznej, 
gdy się jednakże jej oddadzą, wzmoc-
nią się używając po akcie lekkiego po-
karmu”. Takim są: jaja na miękko, cze-
kolada, bulion.

Schudnienie ciała, szczególniej twa-
rzy i rąk, utrata kolorów twarzy, oko sta-
je się mdłem i zapadłem, ciało przybiera 
postawę pochyloną, nogi słabieją, umysł 
a szczególniej pamięć tępieje, członki się 
trzęsą, słowem można już wcześnie np. 
w 30. roku być wzorem zgrzybiałego sta-
ruszka. To wymieniane przez doktora… 
skutki nadużycia miłości fizycznej.

Maskil z Nowego Światu

O Beniaminie Rosenblumie wspomina 
Marcin Wodziński pisząc o Oświeceniu 
żydowskim w Królestwie Polskim. Dzięki 
temu wiemy, że nasz doktor był maskilem, 
czyli przedstawicielem haskali. Ruchu in-
telektualnego Żydów europejskich, któ-
rzy opowiadali się za integracją ze spo-
łecznościami nieżydowskimi, polepsze-
niem świeckiej edukacji. 

Faktycznie, w jednej ze swoich prac 
Rosenblum, pod pozorem omówienia 
stanu higieny wśród Żydów, proponował 
szereg reform religijnych. Dowodził ko-
nieczności głębokich zmian w porządku 
obrzezania, łaźni, chederu, bóżnicy itd. 
Wspominał również o chasydach. 

– Chasydzkie łaźnie przez swą nieczy-
stość zagrażają chorobami wenerycznymi 
całej populacji, a chasydzkie domy modli-
twy, gdzie panuje „kiwanie się i opryskli-
we krzyki”, są niebezpieczne dla zdrowia 
i życia osób uczęszczających – pisał. 

O jego chyba niezłej pozycji w war-
szawskim środowisku świadczy adres 
zamieszkania.

W wydanym w 1863 roku „Pamięt‑
niku Towarzystwa Lekarskiego Warszaw‑
skiego” znajdujemy go w spisie imien-
nym lekarzy pod pozycją 112: Rosenblum 
Benjamin, Nr. 1245, ulica Nowy‑Świat, 
67. 

Ta podwójna numeracja to czas zmia-
ny dawnych numerów policyjnych na ak-
tualne współcześnie. W 1863 roku przy 
Nowym Świecie 67 znajdował się wy-
budowany dwie dekady wcześniej pałac 
Zamoyskich, wówczas budynek biuro-
wo‑mieszkalny.

To specjalne miejsce i możliwe, że 
doktor albo jego bliscy byli świadkami 
wydarzeń, które się tam rozegrały. Albo 
wręcz padli ich ofiarą? 

19 września 1863 roku z okna tego pa-
łacu członkowie Żandarmerii Narodowej 
dokonali zamachu na przejeżdżające-
go ulicą namiestnika carskiego Fiodora 
Berga. W odwecie pałac został splądro-
wany przez żołnierzy rosyjskich. Mienie 
mieszkańców zostało wyrzucone na 
bruk, przeniesione pod pomnik Mikołaja 
Kopernika i spalone. Jedno z mieszkań 
należało do Izabeli Barcińskiej, z domu 
Chopin. Stał tam fortepian Fryderyka. 
To scenę wyrzucania instrumentu kom-
pozytora opisał Cyprian Kamil Norwid 
w wierszu „Fortepian Szopena”. 

Nic nie stoi na przeszkodzie by-
śmy 158 lat później przyjęli, że dok-
tor Rosenblum był sąsiadem pani 
Barcińskiej.

Janka	Kowalska

Wojsko rosyjskie demolujące pałac po zamachu na Fiodora Berga w 1863. Obraz anonimowego autora
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Sałatka po lekarsku

Z wołowiny na ciepło,  
czyli zawijas z boczniakami 

2 maja
Był 1 Maja i obchód po-

ranny. Innych obchodów 
nie zauważyłem. Widocznie 
tak to teraz ma być. Trudno, 
obejdę sobie to, co będę 
chciał wtedy, kiedy mnie 
wypiszą. I w swoim wła-
snym obejściu. Na razie dla 
odmiany kaszlę, pluję i coś 
mi rzęzi w płucach Miałem 
rtg. Wyszły jakieś zwłók-
nienia, mała rozedma (nie 
wiadomo, czy po przebytym 
COVIDZIE, czy po nad-
używaniu marlboro) i ja-
kiś odczyn albo zapalny, 
albo alergiczny. Biorę leki, 
mam inhalacje i stan przy-
gnębienia. 

5 maja
Wczoraj żona odwiedza-

jąca sąsiada (ciekawe, jak 
się dostała?) słysząc mój ka-
szel stwierdziła, że powinie-
nem mieć postawione bań-
ki, to szybciej bym doszedł 
do siebie. Powiedziałem, 
że mam złe doświadczenia 
w tym względzie, bo u mo-
ich znajomych przy takim 
stawianiu baniek rozlał się 
i zapalił denaturat, w kon-
sekwencji poszła z dymem 
cała chałupa, pół wsi i jed-
na jednostka ochotniczej 
straży pożarnej, bo za bli-
sko podjechali. Na to ta za-
pytała – „A co z chorym?”. 
Odpowiedziałem że wy-
zdrowiał. W biegu! Na to 
ona z tryumfem – „No wi-
dzi pan, co mogą dobrego 
zrobić bańki?!”. 

8 maja

Słyszałem, że władza do-
konuje nowych odkryć to-
warzyskich jako szans na 
obsadę wysokich stanowisk 
państwowych. Sąsiad po-
twierdził, że też o tym sły-
szał i że jakiś dostojnik tak 
mówił o swoim już pro-
tegowanym personalnym 

Nasz szoł powszedni www.medicus.lublin.pl

Naszym bohaterem będzie szlachetne mięso, jakim jest wołowina. Jest to jed-
no z najwartościowszych odżywczo mięs o średniej zawartości tłuszczu oraz wysokiej zawartości 
łatwo przyswajalnego białka oraz witamin B12, B1 i B6, fosforu, żelaza i cynku. Najszlachetniejszą 
i najdelikatniejszą częścią wołowiny jest polędwica. Dostarcza również (poza rostbefem) naj-
więcej białka. Najpopularniejsze dania z wołowiny, to oczywiście hamburgery (z pochodzenia 
niemieckie) i steki np. składający się z rostbefu i polędwicy stek T‑bone (czyli z kością), ame-
rykańska klasyka, a ze środkowej i końcowej najdelikatniejszej części robi się ulubione przez 
Francuzów steki filet mignon. Ale nie można tu nie wspomnieć o równie francuskim chateau-
briand, włoskim tournedos á la Rossini, klasycznym, rosyjskim boeuf Strogonowie, a wreszcie 
o daniach z surowej wołowiny, czyli carpaccio oczywiście z włoską proweniencją. Nie mniej 
znana jest arabska kofta, czyli szaszłyk z mielonej wołowiny i cielęciny. Ale na te przysma-
ki zapraszam do restauracji… z gwiazdkami Michelina. A w Polsce wołowinę jadamy najczę-
ściej… w postaci befsztyka tatarskiego. Ja zaproponuję proste danie z polędwicy wołowej, czy-
li zawijas z boczniakami. (Uwaga przed rozpoczęciem wyjmujemy mięso z lodówki 2 godzi-
ny wcześniej !!!).

Składniki:

• 60 dag polędwicy wołowej (środkowej) 
• 250 dag małych boczniaków 
• 1 duża cebula
• 1 duży ogórek konserwowy
• 20 cm białej części pora 
• ½ pęczka szczypioru (od cebuli)
• 2 łyżki musztardy sarepskiej

• 5‑6 łyżek oliwy z oliwek
• 2 łyżki suszonych pomidorów (w 

płatkach) 
• 2 łyżki granulowanego czosnku 

staropolskiego
• ½ łyżeczki Vegety lub Jarzynki 
• 10 dag żółtego ostrego serc (np. salami). 

Wykonanie: 

Wołowinę rozkrawamy bardzo ostrym nożem wzdłuż włókien (spiralnie), na duży plaster 
grubości ok. 1‑cm. Następnie wykonujemy na plastrze liczne cięcia ostrym nożem w poprzek 
włókien (!). Smarujemy oliwą, musztardą i posypujemy granulowanym czosnkiem. Odkładamy 
mięso na godzinę. 

Cebulkę kroimy w kostkę i szklimy na oliwie, dodając pod koniec szklenia Vegetę. Następnie 
dodajemy pokrojone w ok. 1‑cm paski boczniaki. Smażymy mieszając ok. 15 minut i odstawia-
my z ognia do ostygnięcia. Na mięsie układamy szczypior, pokrojony (julienne) por oraz podob-
nie pokrojony ogórek konserwowy. Na to wykładamy warstwą boczniaki z cebulką (pozosta-
wiając na patelni 2 łyżki). Całość zwijamy w roladę i spinamy wykałaczkami lub związujemy 
sznurkiem do pieczenia. Układamy w naczyniu żaroodpornym. Posypujemy żółtym serem po-
krojonym w słupki, obkładamy boki pozostałymi grzybami z patelni i okrywamy folią aluminio-
wą uprzednio polewając oliwą. Wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 190 st. z termoobie-
giem na 40 minut. Po tym czasie wyłączamy kuchenkę i dajemy odpocząć mięsku w zamknię-

tym piekarniku ok. 10 minut – roz-
wijamy folię aluminiową i ponownie 
po tym czasie włączamy piekarnik 
na 190 st. na 10 minut. I… gotowe.

Smacznego!
Dariusz	Hankiewicz

PS Proponuję serwować z kaszą 
gryczaną i glazurowanymi jabłka-
mi – 3 jabłka obrać, usunąć gniaz-
da nasienne, pokroić w ósemki. Na 
patelnię: łyżka oleju, łyżka cukru 
i łyżka miodu. Dodać jabłka skro-
pione octem winnym jabłkowym. 
Smażyć na półtwardo, na koniec 
dodając 2 goździki i szczyptę cyna-
monu oraz sok z limonki. Serwować 
na ciepło. 
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ksenofobia i megalomania, 
podlana rasistowskim sosem, 
niestety wciąż narasta. W koń-
cu strach się będzie przyznać, 
że lubi się murzynka, kawę po 
turecku, pierogi ruskie, ma-
karon włoski, barszcz ukra-
iński czy gulasz węgierski. 
Zwłaszcza podane na szwedz-
kim stole. I w ten sposób z cza-
sem już wszystko będzie po 
naszemu i narodowo, czyli 
tak jak powinno być. Aż dziw-
ne, że o siedmiu plagach egip-
skich się nie mówi. Widocznie 
nasze plagi nie gorsze, zwłasz-
cza że u nas to dziedzina zde-
cydowanie rozwojowa. 

20 maja

Sąsiad przy kaloryferze pa-
trząc na czeszącego się mo-
zolnie swojego sąsiada spy-
tał ze zrozumieniem i lek-
kim współczuciem – „Co, łu-
pież?!”. Obruszony tamten na 
to „Oczywiście, że łupię!”. 
A jaka może być inna praca 
w Wydziale Skarbowym?!

22 maja

Jeszcze pamiętam tryum-
falizm w medialnych zapew-
nieniach, że pokłady gazu łup-
kowego uczynią z nas świato-
wą potęgę energetyczną, że na 
zawsze uniezależnimy się od 
rurociągu przyjaźni a Kuwejt 
to będzie przy nas mały pi-
kuś. Teraz myślę, że to było ja-
kieś przejęzyczenie i chodzi-
ło o gaz głupkowy, bo akurat 
tego mamy pod dostatkiem. 
I ciągle przybywa. 

23 maja

Epidemia na pierwszym 
medialnym planie. Dzisiaj na 
własne uszy całą salą usłysze-
liśmy w telewizji z ust wyso-
kiego urzędnika państwowe-
go, że – „Wprowadzane za-
kazy antypandemiczne wiele 
osób ma tam, gdzie powinna 
być maseczka!”. Zamarliśmy 
wyobrażając sobie, jak ludzie 

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

(serial prawie codzienny)

odkryciu – „Spolegliwy, bez-
kompromisowy, decyzyjny, 
znający realia, wierny wyty-
czonym celom, prężny, dys-
pozycyjny, młody, 28 lat, za 
rok zdaje maturę!”. No, mo-
że pasować. 

będą ją tam nosić i po co, 
ale za moment dostojnik do-
dał przytomnie „Czyli w no-
sie!”. A już myśleliśmy, że 
przed nami jakieś nowe za-
rządzenia dotyczące lokali-
zacji maseczek. 

25 maja

Podobno w ZUS‑ie ma-
ją być znaczne zmiany or-
ganizacyjne, dotyczące sta-
tusu emerytalnego lekarzy. 
Mają podobno być powołane 
Fundusze Emerytalne Służby 
Zdrowia – „KLOSZARD”, 
„HIOB” i „ŁAZARZ”, skrót 
ZUS będzie się tłumaczyło 
jako Zakład Utylizacji Se-
niorów. Będzie też obowią-
zywał wykaz schorzeń ty-
powych dla doktorów star-
szych, czyli „DOLEGLIWO-
ŚCI UZNANYCH PRZEZ 
AKTYW”, a od niego wyso-
kość zasiłku. Chyba że skrót 
nazwy, mimo iż brzmi po my-
śli wprowadzających, literac-
ko by im nie pasował. Ale ra-
czej nie będzie to argumen-
tem przeciw, bo każde skró-
cenie, dotyczące wiekowego 
odbiorcy, pomysłodawcom na 
pewno się opłaci. 

28 maja

W kwietniu była zmiana 
czasu i teraz śpimy krócej. 
I dobrze. W końcu tyle cza-
su już przespaliśmy, że chy-
ba wystarczy. 

30 maja

Nie kaszlę, nic mi nie do-
lega i już nie wiem w koń-
cu, czy jeszcze na coś cho-
ruję, ale uznanie za chore-
go nadal mnie dotyczy. Więc 
może się nie przyznawać, 
że czuję się już zupełnie do-
brze? Zwłaszcza że to uzna-
nie jak każde uznanie jest mi-
łe. Wręcz czuję się docenio-
ny, bo koszty mojego pobytu 
ciągle przecież rosną. 

Irosław	Szymański

10 maja

Sąsiad spod ściany od dłuż-
szego już czasu pochłonięty 
jest czytaniem jakiejś książki. 
Zapytaliśmy, co takiego fascy-
nującego czyta. Odpowiedział, 
że akurat teraz o tym, jak 
w czasie igrzysk w rzymskim 
cyrku jakiś mocarz dziewicę 
przywiązaną do rogów byka 
ocalił, za co wzruszony cezar 
życie im darował. Drugi są-
siad z ironią na to – „No, od-
górna propaganda zawsze mia-
ła i ma siłę przekonywania, ale 
prawda wyglądała podobno 
inaczej. Owszem, dziewczy-
na była przywiązana, ale do 
jednego rogu, bo człowiek się 
do miejsca pracy przywiązu-
je, a tam ewentualny klient za-
wsze najczęściej chadzał. Poza 
tym to nie było w cyrku, tyl-
ko koło cyrku i nie mocarz tyl-
ko młociarz i nie ocalił, tylko 
obalił a cezar nic im nie daro-
wał, tylko ich dorwał i nie był 
wzruszony, tylko wkurzony. 
A z tą dziewicą to też dezin-
formacja. Na to ten czytający 

„Ale to była westalka!”. W od-
powiedzi usłyszał – „Tak, ale 
z Koryntu! I może o wersal-
kę chodziło! Ale niech pan so-
bie nie przeszkadza i czyta da-
lej. Łatwiej będzie panu i w to 
wszystko uwierzyć co teraz 

mówią!”. Przytaknęliśmy, bo 
zasady propagandy od wieków 
się nie zmieniają i warto o tym 
wiedzieć. 

14 maja

Nieważne „BYĆ ALBO 
NIE BYĆ”, ważne „JAK SIĘ 
PRZYZWYCZAIĆ?!…

15 maja

Przedwczoraj doktór po ci-
chu dał mi receptę na lek, któ-
rego w oddziale nie mają, bo za 
drogi a który mógłby mi bar-
dzo pomóc. Poprosiłem ciot-
kę, żeby zrealizowała mi tę re-
ceptę. Przetelefonowała, że te-
go leku na stanie apteka nie 
ma. Trudno, akurat to nie był 
lek na stanie, tylko na kaszel, 
ale nie wypadało mi tego ciot-
ce tłumaczyć. 

18 maja 

Obserwując rzeczywistość 
i słuchając sąsiadów docho-
dzę do wniosku, że ta nasza 
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Wspomnienia

Barbara Ćwiklińska (1926‑2020)
Panią Doktor Barbarę 

Ćwiklińską zapamiętamy 
jako człowieka o wielkiej 
kulturze osobistej, dla któ-
rego takie wartości jak ho-
nor, uczciwość, lojalność czy 
wrażliwość na krzywdę dru-
giego człowieka były zasa-
dami, którymi się kierowała 
przez całe długie życie.

Dla Niej chory nigdy nie 
był „przypadkiem”, ale zawsze człowie-
kiem, który poza cierpieniem fizycznym 
posiada sferę wrażliwości, którą należy 
uszanować.

Po przejściu na emeryturę zaanga-
żowała się w działalność w Komisji 
Seniorów przy naszej Izbie. Była założy-
cielką koleżeńskiej kasy zapomogowej 
dla rodzin zmarłych lekarzy. Osobiście 
prowadziła ewidencję i sprawy finanso-
we. Przez długie lata dbała (robiła zaku-
py i przynosiła do Izby), aby w czasie na-
szych zebrań na stołach obok kawy czy 
herbaty było coś więcej. To z Jej inicjaty-
wy Koledzy Seniorzy, którzy ukończyli 

80 lat otrzymywali kartki ze 
świątecznymi życzeniami. 
Była to ogromna praca: cią-
głe uzupełnianie list, zakup 
kopert i przynoszenie ich do 
Izby, no i pisanie, pisanie, pi-
sanie. Potwierdzeniem tego, 
że było to potrzebne, były 
podziękowania od adresatów 
świadczące, że w wielu przy-
padkach były to jedyne życze-

nia, jakie ta osoba otrzymała.
Przez wiele lat organizowała wizy-

ty u Kolegów, którzy ukończyli 90 lat. 
Dla wszystkich Jubilatów było to bar-
dzo miłe i wzruszające przeżycie. To 
była naprawdę piękna inicjatywa, tym 
piękniejsza, że dotyczyła kolegów już 
wyłączonych z czynnego życia, często 
samotnych, którzy żyli już tylko wspo-
mnieniami.

Basiu byłaś pięknym człowiekiem, 
o którym pamięć na zawsze pozostanie 
w naszych sercach. Non omnis moriar!

W	imieniu	Komisji	Seniorów		
dr	Stanisława	Jakubowska-Kusz

Zbigniew Tatarczak (1923‑2020)
W dniu 31 grudnia 2020 r. 

odszedł od nas w wieku 97 lat 
lekarz dentysta Zbigniew 
Tatarczak, jeden z nestorów 
lubelskiej stomatologii.

Urodził się 25 listopada 
1923 roku w Ludwikowie nie-
opodal Łęcznej. Tam rozpo-
czął naukę w szkole powszech-
nej. Naukę w lubelskim gim-
nazjum przerwała wojna. 
Kontynuował ją na tajnych komple-
tach, zorganizowanych w Ludwikowie 
przez prof. Feliksa Araszkiewicza pod 
kierownictwem Jana Odronia i Janiny 
Mally. Egzamin dojrzałości zdał w kon-
spiracji w maju 1944 roku, został ab-
solwentem Liceum im. Unii Lubelskiej 
i już w czerwcu został powołany do II 
Armii Wojska Polskiego. Po wojnie 
studiował na Wydziale Stomatologii 
Uniwersytetu Łódzkiego, będąc studen-
tem m.in. prof. Franciszka Meissnera.

Swoje życie prywatne i zawo-
dowe związał z Lublinem. Pracował 
w ambulansie stomatologicznym, 
Rejonowej Przychodni Stomatologicznej 
w Trybunale i Przychodni Stoma to‑
logicznej LSS. Zdobył specjalizację 
z protetyki stomatologicznej i wiele lat 

pracował w Poradni Protetyki 
Stomatologicznej Przychodni 
Specjalistycznej przy ulicy 
Hipotecznej jako jej kierow-
nik. Prowadził również prak-
tykę prywatną. W pracy za-
wsze pogodny i zrównowa-
żony, dzielił się doświadcze-
niem z koleżankami i kole-
gami. Cieszył się szacunkiem 
współpracowników i uzna-

niem licznych pacjentów.
W życiu prywatnym był niezwy-

kle oddanym mężem, ojcem, kolegą 
i przyjacielem. Na jesieni 2020 roku 
obchodził 71 rocznicę ślubu z Aliną 
z Bujaków. Miał dwie córki, obie absol-
wentki Akademii Medycznej w Lublinie. 
Doczekał się trzech wnuków i dwojga 
prawnuków.

Zbigniew Tatarczak był świetnym le-
karzem, wiernym przyjacielem i życzli-
wym, skorym do pomocy, bez zbędnych 
słów, człowiekiem.

Będzie nam Go bardzo brakować 
i pozostanie na zawsze w naszych my-
ślach i sercach.

Koleżanki	i	koledzy	z	Protezowni	
Agnieszka	Łuszcz	

Bożenna	Tatarczak-Samorek	

O genetyce 
i onkohematologii 

dziecięcej
Ogólnopolska Konferencja 

Naukowa „Wyzwania współczesnej 
diagnostyki genetycznej 

i onkohematologii dziecięcej” 
odbędzie się w trybie on‑line 
w dniach 21‑22 maja 2021 r.

Wydarzenie ma zasięg ogólnopolski 
i skierowane jest do studentów kierun-
ków medycznych. Celem przedsięwzię-
cia jest poszerzenie wiedzy z zakresu 
diagnostyki genetycznej oraz onkohe-
matologii.

Tematy sesji naukowych obejmują:

I część:
• Zaburzenia genetyczne – case re-

port
• Diagnostyka genetyczna w onkohe-

matologii dziecięcej
• Nowoczesne terapie w oparciu o dia-

gnostykę genetyczną.

II część:
• Przypadki hematoonkologii, powi-

kłania leczenia
• COVID u pacjentów hematoonko-

logicznych
• Nietypowe zaburzenia hematologicz-

ne u dzieci.

Tematem przewodnim tegorocznej 
edycji jest „COVID‑19 a onkologia 
dziecięca w aspekcie diagnostyki i le‑
czenia”. 
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja organizowana jest przez 
SKN przy Klinice Hematologii, Onkologii 
i Transplantologii Dziecięcej oraz SKN 
przy Pracowni Diagnostyki Genetycznej 
II Katedry Pediatrii Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie. 
Komitet Organizacyjny Konferencji 
Naukowej „Wyzwania współczesnej 
diagnostyki genetycznej i onkohema-
tologii dziecięcej” 
Pracownia Diagnostyki Genetycznej
ul. Gębali 6, 20‑093 Lublin 
adres e‑mail: 
konferencja.wyzwania@umlub.pl

aa
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Zazwyczaj w tym dziale Medicusa pi-
szemy o nowych obowiązkach adresowa-
nych do lekarzy i lekarzy dentystów, ale 
dziś będzie inaczej. A to za sprawą noweli-
zacji Kodeksu cywilnego, która już od kil-
ku miesięcy zrównuje w pewnych aspek-
tach niektórych przedsiębiorców z konsu-
mentami1. Przypomnijmy: konsumentem 
jest osoba fizyczna, dokonująca z przed-
siębiorcą czynności prawnej niezwiązanej 
bezpośrednio z jej działalnością gospodar-
czą lub zawodową. Przedsiębiorcą nato-
miast m.in. osoba fizyczna, wykonująca 
działalność gospodarczą (a także wspól-
nicy spółki cywilnej).

Konsument z założenia traktowany jest 
przez prawo jako słabsza strona umów 
w związku z czym od wielu lat wprowa-
dzane i ulepszane są rozwiązania prawne, 
zapewniające mu ochronę. Od kilku mie-
sięcy również przedsiębiorcy mogą ko-
rzystać z rękojmi za wady rzeczy sprze-
danej, ochrony przed klauzulami abuzyw-
nymi oraz prawa odstąpienia od umowy 
zawartej na odległość lub poza lokalem 
przedsiębiorstwa.

Dotychczas szczególne uprawnienia 
w tym zakresie przysługiwały osobom 
fizycznym, o ile dotyczyły umów zawie-
ranych bez związku z prowadzoną dzia-
łalnością gospodarczą (np. zakup mebli 
do prywatnego mieszkania). Natomiast 
obecnie przedsiębiorca może z nich sko-
rzystać także w przypadku umowy, która 
jest bezpośrednio związana z jego działal-
nością gospodarczą. Jest jedno ale – z tre-
ści tej umowy musi wynikać, że nie po-
siada ona dla przedsiębiorcy charakteru	
zawodowego, wynikającego w szczegól-
ności z przedmiotu wykonywanej działal-
ności gospodarczej, udostępnionego na 
podstawie przepisów o CEIDG. 

Co to oznacza w praktyce? Najlepiej 
wyjaśnić to na przykładzie. Każdy przed-
siębiorca rejestrując działalność gospo-
darczą wskazuje rodzaj tej działalno-
ści według kodów Polskiej Klasyfikacji 
Działalności (PKD) – praktyki lekarskie 
lub lekarskie dentystyczne również posia-
dają swoje kody, które po zarejestrowaniu 
działalności uwidocznione są w CEIDG. 
Przedmiot wykonywanej działalności 
świadczy zatem, w jakim obszarze przed-
siębiorca jest profesjonalistą/specjalistą. 
W tym właśnie obszarze od przedsiębior-
cy wymaga się wiedzy fachowej, w tym 
umiejętności samodzielnej oceny treści 
zawieranych umów.

Na przykład umowa, na podstawie któ-
rej lekarz dentysta regularnie zamawia 
materiały stomatologiczne, ma dla niego 

charakter zawodowy, bo przy pomocy 
tych materiałów lekarz udziela świadczeń 
zdrowotnych. Ale gdyby lekarz dentysta 
miał zakupić sprzęt komputerowy do swo-
jego gabinetu, to taka umowa charakteru 
zawodowego by nie miała, gdyż lekarz 
dentysta nie jest fachowcem, specjalistą 
w dziedzinie informatyki. Brak zawodo-
wego charakteru umowy daje zatem nowe 
środki ochrony prawnej, jak np. rękojmia 
za wady rzeczy sprzedanej lub prawo do 
odstąpienia od umowy zawartej na odle-
głość. Spróbujmy omówić w telegraficz-
nym skrócie istotę tych praw. 
Rękojmia	za	wady	rzeczy	sprzedanej 

dotyczy najczęściej wad fizycznych, czyli 
niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. 
Potocznie rzecz ujmując, kupiony przed-
miot jest „nie taki jak miał być” – wła-
ściwości fizyczne nie zgadzają się z opi-
sem przedstawianym przez sprzedawcę, 
towar jest niekompletny, itp. Rękojmia 
może dotyczyć również wad prawnych, 
np. jeżeli rzecz sprzedana stanowi wła-
sność osób trzecich. W przypadku zaist-
nienia ww. wad konsument może złożyć 
reklamację i zażądać od sprzedawcy wy-
miany rzeczy na wolną od wad albo żą-
dać usunięcia wady2.
Prawo	 odstąpienia	 od	 umowy	 za‑

wartej	na	odległość	lub	poza	lokalem	
przedsiębiorstwa – uprawnienie szcze-
gólnie przydatne w obecnych czasach za-
mkniętych punktów handlowych, dotyczy 
w przeważającej mierze zakupów inter-
netowych, ale też zamówień składanych 
telefonicznie bez jednoczesnej obecności 
sprzedawcy i kupującego. Ponadto doty-
czy wszystkich tych sytuacji, gdy umo-
wa jest zawierana poza lokalem sprze-
dawcy, np. na targach, pokazach, itp. 
Uprawnienie to obejmuje czas „do na-
mysłu” i rezygnacji z zawartej umowy 
bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni. 
Oczywiście wiąże się z wzajemnym rozli-
czeniem, czyli najczęściej zwrotem towa-
ru oraz zwrotem uiszczonej ceny. 
Klauzule	 abuzywne, inaczej nie-

dozwolone postanowienia umowne to 
w mojej ocenie najciekawsze uprawnie-
nie, wynikające z omawianej noweliza-
cji przepisów. Takimi klauzulami są po-
stanowienia umów zawieranych z konsu-
mentem, które nie były z nim uzgodnione 
indywidualnie, jeżeli kształtują jego pra-
wa i obowiązki w sposób sprzeczny z do-
brymi obyczajami, rażąco naruszając je-
go interesy3. Dotyczy to sytuacji, w któ-
rej nie mamy wpływu na treść umowy, 
tylko przystępujemy do z góry narzuco-
nych warunków. 

Nowe przepisy dają 
ochronę przed nierównym 
starciem z wielkimi gracza-
mi takimi jak banki, firmy 
telekomunikacyjne, ubez-
pieczyciele i inne duże pod-
mioty, z którymi raczej nie 
mamy szans na negocjowa-
nie indywidualnych umów. 
Jak pokazuje praktyka stosowania prawa 
właśnie to te podmioty najczęściej nad-
używają swojej silnej pozycji, zatem ob-
jęcie drobnych przedsiębiorców ochroną 
należną konsumentowi jest dużą zmianą 
w dobrym kierunku.

Aleksandra	Otawska-Petkiewicz
radca	prawny	LIL

1 Art. 3855 kc w brzmieniu obowiązującym od 
1 stycznia 2021 r. 

2 Więcej o rękojmi za wady w Dziale II Kodeksu 
cywilnego – art. 556 i następne.

3 Rejestr klauzul abuzywnych prowadzony jest przez 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod 
adresem: https://www.rejestr.uokik.gov.pl/ 

Prawo na co dzień www.medicus.lublin.pl

Więcej praw dla lekarzy przedsiębiorców

reklam
a
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Praca

Lekarze
•	 Alergologa,	dermatologa	i	endokrynologa	za‑

trudnimy, VIP Medical, Chodźki 17 lok. 8, Lublin. 
Tel. 501 219 504.

•	 Przychodnia	w	Międzyrzecu	Podlaskim	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.

•	 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	„Melisa”	w	Lublinie,	ul.	Niepodległości	9,	
zatrudni lekarza rodzinnego i pediatrę do pra‑
cy w POZ. Tel. 604 997 611.

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

•	 Klinika	Ortopedyczna	w	Zamościu	nawiąże	pil‑
nie współpracę z ortopedą dziecięcym, ortope‑
dami‑operatorami do operacji kolan, barków, 
bioder, stóp, operatorami do endoskopowej 
operacji kręgosłupa, diabetologiem, reumato‑
logiem, dermatologiem. Tel. 508 249 622.

•	 Prezes	 Zamojskiego	 Szpitala	Niepubliczne‑
go spółka z o.o. ogłasza konkurs na stanowi‑
sko ordynatora Oddziału Pediatrii. Oferty wraz 
z wymaganymi dokumentami prosimy składać 
w terminie do dnia 10 maja 2021 roku na adres: 
Zamojski Szpital Niepubliczny sp. z o.o., ul. Pe‑
owiaków 1, 22‑400 Zamość, z dopiskiem „Kon‑
kurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Pe‑
diatrii”. Szczegółowe informacje znajdują się na 
stronie internetowej szpitala www.szpital.com.
pl w zakładce „Oferty pracy ”. 

•	 Nowe,	prywatne	gabinety	medyczne	w	Puła‑
wach zatrudnią: LEKARZA (również w trakcie 
specjalizacji), chirurga plastycznego, chirur‑
ga (mała chirurgia), trichologa, medycyny es‑
tetycznej. Forma współpracy do uzgodnienia. 
Więcej szczegółów pod numerem telefonu 693 
106 359.

•	 NZOZ	Przychodnia	Lekarzy	Specjalistów	–	SP.	P.	
we Włodawie, zatrudni lekarza specjalistę kar‑
diologa lub w trakcie specjalizacji, neurologa lub 
w trakcie specjalizacji, specjalistę psychiatrę lub 
w trakcie specjalizacji, specjalistę laryngologa 
lub w trakcie specjalizacji i specjalistę gineko‑
loga lub w trakcie specjalizacji w ramach umo‑
wy z NFZ. Istnieje możliwość prywatnych przy‑
jęć. Tel. 729 941 974, 511 123 247. 

•	 Zatrudnimy	specjalistę	diabetologa	do	pracy	w	
NZOZ „AniMED” w Urszulinie (ok. 60 km od Lu‑
blina w kierunku Włodawy). Oferujemy atrakcyj‑
ne wynagrodzenie. Tel.: 608 315 587, 82 5713002, 
502 639 781.

•	 Zatrudnię	 lekarza	 rodzinnego	na	pełny	etat	
w przychodni POZ w Lublinie, tel. 505 088 019.

•	 NZOZ	w	Firleju	zatrudni	lekarza	specjalistę	me‑
dycyny rodzinnej. Tel. 693 140 914. 

•	 NZOZ	w	Świdniku	 zatrudni	 lekarza	 specjali‑
stę medycyny rodzinnej, internistę lub lekarza 
w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej lub 
interny. Tel. 603 374 743.

•	 Samodzielny	Publiczny	Zakład	Opieki	Zdro‑
wotnej w Lubartowie poszukuje kandydatów 
do pracy na stanowisku: lekarz specjalista z za‑
kresu medycyny pracy. Zakres obowiązków: 
świadczenie usług opieki zdrowotnej w Porad‑
ni Medycyny Pracy. Wymagania: tytuł specjali‑
sty w dziedzinie medycyny pracy. Dokumen‑
ty potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz 
list motywacyjny należy składać w sekretariacie 
SPZOZ w Lubartowie lub przesłać pocztą na ad‑
res: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro‑
wotnej w Lubartowie, ul. Cicha 14, 21‑100 Lubar‑
tów. Tel. 81 855 28 07 lub na adres e‑mail: sekre‑
tariat@spzoz‑lubartow.pl

•	 Fresenius	Nephrocare	Polska	Sp.	z	o.o.	poszukuje	
do współpracy lekarza w Ośrodku Dializ w Kra‑
śniku. Opis stanowiska: opieka lekarska nad pa‑
cjentami stacji dializ. Oczekujemy: wykształce‑
nia medycznego (specjalista chorób wewnętrz‑
nych II st./nefrolog w trakcie specjalizacji z ne‑
frologii). Oferujemy: formę zatrudnienia wg pre‑
ferencji: umowę o pracę, kontrakt lub zlecenie, 
stabilne warunki zatrudnienia i atrakcyjne wy‑
nagrodzenie. Zainteresowane osoby prosimy 
o nadsyłanie aplikacji (CV) z zamieszczeniem 
klauzuli o ochronie danych osobowych na ad‑
res e‑mail: daniel.nalborczyk@fmc‑ag.com Wię‑
cej informacji o firmie na naszej stronie www.
nephrocare.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	komer‑
cyjnie. Atrakcyjne warunki do uzgodnienia. 
Tel. 509‑613‑319. 

•	 Zapraszamy	 lekarza	 stomatologa	 do	pracy	
w Przychodni Stomatologicznej w Lublinie dzia‑
łającej od 20 lat (świadczenia w ramach NFZ i ko‑
mercyjne). Tel. 507 102 499/509 107 186, madej‑
kus@wp.pl

•	 Zatrudnię	lekarza	dentystę.	Gabinet	prywatny	
w Lublinie. Wymagane kilka lat praktyki i wła‑
sna działalność gospodarcza. Tel. 696 212 210, 
po godz. 20.00.

•	 Gabinet	Stomatologiczny	Idea‑dent	w	Lublinie	
poszukuje lekarzy stomatologów. Praca w peł‑
nym wymiarze czasu pracy lub częściowym. Pa‑
cjenci tylko prywatni, pełen zakres usług. Mi‑
le widziani lekarze ze specjalizacją (lub w trak‑
cie) ze stomatologii zachowawczej z endodon‑
cją (możliwość pracy pod mikroskopem), dzie‑
cięcej lub protetyki. Tel. 694 944 077, gabinet@
ideadent.lublin.pl

•	 Prężnie	działający	NZOZ	w	Lublinie	 zatrudni	
stomatologów specjalistów w zakresie protety‑
ki stomatologicznej i endodoncji lub stomato‑
logów chcących się specjalizować. Tel. 691 711 
242, 81 741 46 17.

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

•	 Praktyka	stomatologiczna	o	30‑letniej	tradycji,	
w Lublinie, nawiąże współpracę z lekarzem sto‑
matologiem. Tel. 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 uzgodnienia 
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.

•	 Wynajmę	gabinet	lekarski	w	atrakcyjnej	lokali‑
zacji w centrum Lublina, pełne zaplecze (sprzęt 
oraz rejestracja), korzystne warunki finansowe. 
Proszę o kontakt – tel. 508 942 546.

•	 Kupię	lub	wynajmę	działający	NZOZ	na	Lubelsz‑
czyźnie. Tel. 667 551 357.

•	 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. 

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.

Lekarzu!  
Aktualizuj swe dane
W związku z obowiązkiem przepro-

wadzenia wy bo rów w samorządzie le-
karskim w 2022 r. zwracam się do ko-
leżanek 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 na-
zwiska na właściwych listach rejonów 
wyborczych.

Przewodnicząca  
Okręgowej Komisji Wyborczej LIL 

Maria	Dura

Zmiana terminu  
XX Jubileuszowego Spotkania 

Lekarzy Seniorów
Lubelska Izba Lekarska Delegatura 

w Białej Podlaskiej uprzejmie informu-
je, że w związku z sytuacją epidemiczną 
termin	XX	Jubileuszowego	Spotkania	
Lekarzy	Seniorów	zarezerwowany zo-
stał na dzień 5	września	2021	roku	(nie‑
dziela)	i odbędzie się w Łukowie.

ZAPRASZAMY

Delegatura Biała Podlaska
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Zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady 
Lekarskiej nr 27/14/VII z 5 września 2014 r. 
z dniem 

1 stycznia 2015 r. zmienia się wysokość 
składki członkowskiej na rzecz izby lekar‑
skiej.

Uchwała ustala wysokość składki człon‑
kowskiej obowiązującej lekarza lub lekarza 
dentystę, członka okręgowej izby lekarskiej 
na 60 zł miesięcznie. 

Lekarz lub lekarz dentysta posiadają‑
cy prawo wykonywania zawodu wyda‑
ne w celu odbycia stażu podyplomowe‑
go opłaca składkę w wysokości 10 zł mie‑
sięcznie.

Składkę w wysokości 60 zł miesięcz‑
nie opłaca lekarz i lekarz dentysta, członek 
Lubelskiej Izby Lekarskiej figurujący w reje‑
strze OIL w Lublinie, w tym: 

– uzyskujący przychody z innych źródeł 
(niepracujący w zawodzie, ale posiadający 
prawo wykonywania zawodu),

– uzyskujący przychody poza świadcze‑
niami emerytalnymi bądź rentowymi do 
ukończenia 75 roku życia.

Zwolnienie z obowiązku opłacania 
składki powstaje w pierwszym dniu mie‑
siąca następującego po miesiącu, w któ‑
rym lekarz lub lekarz dentysta: 

a) ukończył 75 lat,
b) został skreślony z rejestru członków 

Lubelskiej Izby Lekarskiej w Lublinie (zrzekł 
się prawa wykonywania zawodu lub zo‑
stał przeniesiony do innej izby lekarskiej), 

począwszy od pierwszego dnia miesiąca na‑
stępującego po miesiącu, w którym nastąpi‑
ło skreślenie,

c) złożył oświadczenie i wniosek, że 
nie osiąga przychodów z tytułu wykony‑
wania zawodu oraz ze źródeł przycho‑
dów wymienionych w przepisach o po‑
datku dochodowym od osób fizycznych 
(https://www.lexlege.pl/ustawa‑o‑podatku‑
dochodowym‑od‑osob‑fizycznych/rozdzial‑
2‑zrodla‑przychodow/1478/), z wyłączeniem 
renty lub emerytury. Zwolnienie ma charak‑
ter czasowy. Przysługuje tylko i wyłącznie na 
bieżąco i na okres nieosiągania przychodów 
(poza rentą lub emeryturą).

O zaistniałym zdarzeniu osiągnięcia przy‑
chodów lekarz lub lekarz dentysta ma obo‑
wiązek niezwłocznie powiadomić Lubelską 
Izbę Lekarską. Jest to równoznaczne z zakoń‑
czeniem okresu zwolnienia i koniecznością 
opłacania składki członkowskiej od następ‑
nego miesiąca, po złożeniu zawiadomienia 
o osiąganiu przychodów.

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 uchwalę.

Numer indywidualnego konta do wpłat 
składek członkowskich można sprawdzić na 
stronie Lubelskiej Izby Lekarskiej w miejscu 
– załatwianie spraw – składki członkowskie.

Informacji dotyczących składek udzie‑
la pracownik rejestru składek członkow‑
skich: tel. : 81 536 04 54, e‑mail: skladki@
oil.lublin.pl

Składki członkowskie w 2021 r.

Zespół Radców Prawnych  
Lubelskiej Izby Lekarskiej

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

mec. aleksandra Otawska‑Petkiewicz
telefon: 81 53 60 475
dyżur: czwartek 12.00‑15.00,

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

mec. alicja Lemieszek
telefon: 81 53 60 472
dyżur: środa 13.00‑14.00.

Ze względu na pandemię porady 
podczas dyżurów prosimy umawiać 
telefonicznie.

Godziny przyjęć lekarzy i lekarzy 
dentystów w sprawach dotyczących 
wykonywania zawodu – w pozostałe 
dni po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym: 81 53 60 450.

Pożyczki

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

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

Niech wygra dąb 
dr. Ważnego!

Dąb, który rośnie w Lublinie 
przy ul. Bohaterów Monte 
Cassino – posadzony przed 
laty przez lekarza Lucjana 
Ważnego może wygrać konkurs 
na Drzewo Roku! Głosowanie 
odbywać się będzie mię‑
dzy 1 a 30.06.21 na stronie  
www.drzeworoku.pl 

Zgłoszenia należy przesy-
łać na formularzu zgłoszenio-
wym dostępnym na stronie 
www.swietodrzewa.pl w za‑
kładce Konkursy/Drzewo 
Roku. Głosowanie trwa przez 
cały czerwiec. 
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Biuro LIL

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

Redakcja:  
Anna Augustowska (redaktor naczelna), Iwona Burdzanowska 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Biura w delegaturach
• delegatura Biała Podlaska:  

tel. /fax 83 344‑28‑87
Warszawska 14, lok.046 
21‑500 Biała Podlaska
bialapodlaska@oil.lublin.pl
czynne: poniedziałek: 7.30‑16.00, 
wtorek: 7.30‑12.30, 
środa: 7.30‑12.30 (praca pod telefonem),  
czwartek: 7.30‑16 (praca pod telefonem),  
piątek: 7.30‑10.30

• delegatura Chełm:  
tel. /fax 82 564‑35‑99, 605 502 280
ul. Ceramiczna 1,  
22‑100 Chełm
chelm@oil.lublin.pl
czynne: wtorek 7.30‑12,  
środa 7.30‑16.30, czwartek 7.30‑14,  
poniedziałek i piątek – nieczynne

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

• Komisja Stomatologiczna:  
81 536‑04‑87,  
fax 81 536‑04‑78 
komisja.stomatologiczna@oil.lublin.pl, 

• Rzecznik Praw Lekarza:  
Marek Urban  
607 504 270, rpl@oil.lublin.pl 

• Archidiecezjalny Duszpasterz  
Służby Zdrowia:  
ks. Paweł Jędrzejewski,  
537 629 777, p.jedrzej33@gmail.com

• 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)

Komisja 
Wykonywania 
Zawodu ORL 

w Lublinie
informuje

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

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

wodu w innym państwie
•	 rodzaju i stopnia posiadanej specja-

lizacji/tytułu specjalisty i daty jej 
uzyskania

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

•	 rodzaju i daty uzyskania stopnia 
i tytułu naukowego

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

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

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

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

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

•	 informacji o ograniczeniach w wy-
konywaniu zawodu lekarza

•	 informacji o zawieszeniu w wyko-
nywaniu zawodu lekarza

•	 informacji o podjęciu wykonywania 
zawodu lekarza na terytorium RP

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

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

•	 adresu do korespondencji
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