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SUPEROKAZJA!!!

LOKALE MEDYCZNE NA SPRZEDAŻ
za 5.450 zł/mkw.

Firma Lokafop 222 sp. z o.o. oferuje do sprzedaży lokale usługowo-medyczne
zlokalizowane na pierwszym piętrze budynku w Lublinie przy ul. Jana Pawła II nr 13.
Moduły po 50 mkw. z możliwością łączenia.
Cena już od 5.450 zł netto/mkw. Miejsce w garażu podziemnym 27.000 zł netto za szt.
W budynku na parterze mieści się Rossmann i sklep odzieżowy,
a na piętrze budynku gabinety medyczne m.in.:
• Ortopeda
• Kardiolog

• Okulista – Laserowa korekcja wzroku
• Medycyna estetyczna

ponad to firma IT i Montownia Fryzur
Serdecznie zapraszamy!

e-mail: dariusz.pastuszak@inv.com.pl
tel. kom. 606 202 612
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Przed nami kanikuła, a więc powinien być i sezon ogór‑
kowy. A tu nie. Wraz z wiosną w maju wybuchł nam „Nowy
Ład”. Władza rozjechała się po kraju wieszczyć dobrą nowi‑
nę i mówić ile, kto i co dostanie. Z nami przynajmniej nie ma
problemu, bo minister obiecał lekarzom, że nic nie dostaną,
a nawet zabierze się im dodatek za tzw. lojalki. Nowa stawka
będzie akurat taka, jak ta z dodatkami. Zyskają tylko ci, którzy
lojalki nie podpisali. Dlaczego? Ano dlatego, że lekarze zara‑
biają bardzo dobrze. Pójdzie taki na dyżur „covidowy” i już
ma dodatku nawet 15 tysięcy. Nie wierzycie. Przeczytajcie
sobie wywiad z ministrem zdrowia w Onet Poznań z 22 maja.
Padają potężne liczby: do końca marca 4 miliardy na dodatki.
Lekarze dyżurują to w jednym, to w drugim szpitalu i dosta‑
ją dodatki. Cwaniakują. Onet podpiera się niby wypowiedziami dyrektorów w tro‑
sce o publiczne pieniądze. To już brzmi jak niezły dowcip. Potem Panie Pielęgniarki
w dobrej wierze wybrały się do ministerstwa na rozmowy o zarobkach. Dostały tak
dobre propozycje, że szybciej wyszły niż weszły. Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej
rozmawiał z przewodniczącym NSZZ „Solidarność”, czyli z tym, który reprezen‑
tuje pracowników. Guzik prawda, jako że nazwisko zobowiązuje, pan przewodni‑
czący reprezentuje stanowisko rządu. Odbyło się spotkanie przedstawicieli wszyst‑
kich samorządów medycznych wraz z przedstawicielami związków zawodowych
w ochronie zdrowia. W końcu po wielu latach co poniektórzy przejrzeli na oczy, że
jedziemy na tym samym wózku i doszło do wstępnego porozumienia. Na senackiej
Komisji Zdrowia zostaną przedstawione poprawki zarówno w sprawie wynagrodzeń,
jak i „Nowego Ładu”. Ta piękna leninowska nazwa wraz z przygotowywaną obec‑
nie reformą ochrony zdrowia wygląda w całości jak budowa socjalizmu. My, starsi
koledzy, sobie poradzimy, budowaliśmy. Ale młodzi mogą tego nie wytrzymać. Co
nas czeka w związku z licznymi propozycjami zmian? Nie wiem. Musimy poczekać
na projekty ustaw, ponieważ dopiero one dadzą pojęcie, w jakim kierunku pójdzie
ten cały kołowrotek. Na razie mamy jak w Ameryce, pewne są śmierć i podatki, dla
nas wyższe od przyszłego roku.
Zapowiadano desant lekarzy spoza Unii Europejskiej, a do 12 maja wpłynęło 109
wniosków. Było tylko 5 odmów, w tym jedna w Lublinie. Chcieliśmy przyznać prawo,
ale niestety nie mogliśmy, ponieważ wnioskującej nie było w Polsce. Prawdopodobnie
nigdy. Radosna nowina, że każdy w Polsce może być lekarzem, rozniosła się poza
Europę. Zgłosił się Egipcjanin – zero języka – z pismem ministerialnym o nadanie
prawa wykonywania zawodu. Chyba po raz pierwszy ministerstwo przeprosiło, ale
nazwało to błędem przy pracy. Śliczna arogancja. Egipcjanin objeżdża kolejne Izby
próbując szczęścia. Pojawił się również Palestyńczyk, aktualnie rozwożący produk‑
ty żywnościowe. Problem powstanie w czerwcu, kiedy zostanie odwołany stan epi‑
demii. Odbierać nadane prawa?, zostawiać? Ciekawe, co będzie potem, kiedy przyj‑
dzie kolejna fala. Trochę to przypomina rollercoaster.
A w naszej Izbie szykujemy otwarcie Klubu Lekarza i pierwszą pocovidową wy‑
stawę w czerwcu. Pasjonat tenisa stołowego, profesor Andrzej Kleinrok, organizuje
turniej ogólnopolski. Odbędzie się również tradycyjny wyścig rowerowy w Pszczelej
Woli. A my wszyscy powinniśmy pomalutku przygotowywać się do wyborów dele‑
gatów na zjazd wyborczy w przyszłym roku, w marcu.
Najważniejsze na koniec. 7 czerwca odbędzie się protest Pań Pielęgniarek w spra‑
wie określenia minimalnych warunków pracy i płacy w ochronie zdrowia. Występują
w imieniu nas wszystkich. Wesprzyjmy Je w tym działaniu.
Leszek Buk
prezes LIL
lbuk@oil.lublin.pl, tel. 601 800 779
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Wydarzenia

Medale LIL i Laur Medyczny
Doktor Elżbieta Kuszewska, emerytowana lekarz dentysta oraz dr hab.
n. med. Dariusz Szczepanek, neuro
chir urg ze Szpitala Klinicznego
nr 4 w Lublinie, to członkowie Lu
belskiej Izby Lekarskiej, którzy
w środę, 5 maja br. zostali odznaczeni
Medalem LIL za rok 2019. Kardiolog
dr n. med. Ryszard Grzywna został
wyróżniony Dyplomem Platynowy
Laur Medyczny – za 40 lat pracy w zawodzie.
Uroczystość z powodu pandemii od‑
była się dopiero teraz. I nie w czasie do‑
rocznego Okręgowego Zjazdu Lekarzy,
ale w odnowionych, przestronnych i cał‑
kowicie odmienionych wnętrzach Klubu
Lekarzy, który właśnie tą uroczystością
zainaugurował swoją działalność w sie‑
dzibie LIL.
Uroczystość miała kameralny, ale bar‑
dzo emocjonujący przebieg. O każdym
z uhonorowanych lekarzy wysłuchano
laudacji. O dr Elżbiecie Kuszewskiej,
która od lat niezwykle ofiarnie pracu‑
je w samorządzie lekarskim, ze szcze‑
gólnym zaangażowaniem w Komisji
ds. Seniorów ORL w Lublinie, laudację
wygłosił prof. Jerzy Kowalczyk.
W rozmowie z Medicusem (kwie‑
cień 2020 roku) dr Kuszewska mówi‑
ła: – Od zawsze lubiłam być wśród lu‑
dzi i coś dla nich robić. W LIL działam
w Komisji Seniorów, ale też w Komisji
Socjalno‑Bytowej i w Komisji Kultury,
gdzie koordynuję działalność Klubu
Globtrotera. W Naczelnej Izbie Lekarskiej
pełnię funkcję sekretarza w Komisji
Emerytów i Rencistów. Poza tym
w Fundacji SADownia (w Starym Gaju
koło Nałęczowa) prowadzimy działa‑
nia rekreacyjno‑kulturalne dla chętnych.

O dr. hab. n. med. Dariuszu Szczepanku
z Kliniki Neurochirurgii laudację wygło‑
sił prof. Tomasz Trojanowski. Sam na‑
grodzony podkreślał, że zawód lekarza,
szczególnie neurochirurga, wymaga po‑
dejmowania odważnych i niestandardo‑
wych decyzji, które mogą uratować życie
chorego (Medicus, kwiecień 2020 r.).
Pięknie o swoim dawnym szefie dr.
n. med. Ryszardzie Grzywnie mówił obec‑
ny ordynator oddziału dr n. med. Piotr
Błaszczak. We wniosku o przyznanie
lauru czytamy: „Troska o zdrowie i ży‑
cie pacjentów to główny cel Jego pracy.
Jest zawsze życzliwy i pełen szacunku dla
innych ludzi. Pacjentom zawsze poświę‑
ca tyle czasu, ile wymaga stan ich zdro‑
wia. Znajduje też czas dla potrzebują‑
cych wsparcia kolegów z pracy. Jest czło‑
wiekiem o ogromnej kulturze osobistej

i holistycznym spojrzeniu na medycynę,
profesjonalistą i prawdziwym autoryte‑
tem w dziedzinie kardiologii” (Medicus,
maj 2020 r.).

Medal Lubelskiej Izby Lekarskiej jest
przyznawany głównie lekarzom, lecz tak‑
że osobom spoza społeczności lekarskiej,
działającym w sferze zawodowej, spo‑
łecznej i prywatnej dla dobra ogólnego
i dobra stanu lekarskiego. Jest szczegól‑
nym wyrazem uznania za zasługi w dzie‑
dzinie kształtowania wzorców osobowych
i postaw moralnych. Odznaczenie zosta‑
ło ustanowione w 2001 r.
Dyplom Laur Medyczny przyznawa‑
ny jest członkom LIL, których godna
postawa znajduje uznanie kolegów le‑
karzy (za 25 lat pracy – Laur Srebrny;
za 30 lat – Złoty Laur i za 40 lat – Laur
Platynowy).
Anna Augustowska
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Za zasługi dla ochrony zdrowia

Stomatolodzy obradowali
W Lublinie w dniach 12‑13.05.2021 r. odbyła się
XXI Konferencja Okrągłego Stołu pt. „Kształcenie przed‑
i podyplomowe w stomatologii”, oraz XIII Międzynarodowa
Konferencja Naukowo‑Dydaktyczna „Środowisko a stan
zdrowia jamy ustnej”.
Dwudniowe obrady z powodu pandemii odbyły się w sys‑
temie hybrydowym.
W uroczystym otwarciu XXI Konferencji Okrągłego Stołu
uczestniczył jako gość honorowy prezes Lubelskiej Izby
Lekarskiej Leszek Buk, a także członek prezydium ORL
Dariusz Samborski.

Wyjątkowe odznaczenie zostało przyznane prof. Krzysz
tofowi Tomasiewiczowi, szefowi Kliniki Chorób Zakaźnych
w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie. Odznakę na wnio‑
sek samorządu lekarskiego przyznał minister zdrowia Adam
Niedzielski – to honorowe odznaczenie „Za Zasługi dla
Ochrony Zdrowia”.
25 maja br. prof. Tomasiewicz odebrał je z rąk prezesa ORL
Leszka Buka.
„To znakomite podsumowanie Pana dotychczasowych doko‑
nań zawodowych, jak i dowód uznania dla Pana wiedzy i umie‑
jętności – czytamy w piśmie podpisanym przez prezesa NRL
Andrzeja Matyję i prezesa ORL Leszka Buka.

Szkolenie: odpowiedzialność
cywilna w medycynie
W piątek, 21 maja, odbyła się konferencja naukowo
‑szkoleniowa współorganizowana z Okręgową Izbą Radców
Prawnych w Lublinie w formie wideokonferencji. Szkolenie
poprowadził sędzia Sądu Okręgowego Piotr Jakubiec, autor
wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego i prawa medycz‑
nego oraz autor artykułów, poświęconych prawom pacjenta
i odpowiedzialności prawnej za ich naruszenie.
Omawiano m.in. zasady odpowiedzialności podmiotu
prowadzącego działalność medyczną, lekarzy i innych osób
udzielających pomocy medycznej lub zobowiązanych do jej
udzielenia względem pacjenta. Prawa pacjenta i ich narusze‑
nie z uwzględnieniem sytuacji szczególnych wywołanych sta‑
nem epidemii ogłoszonym z powodu COVID‑19.
Teksty: aa
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Z obrad ORL – maj 2021 r.
W dniu 5 maja 2021 r. obradowała Okręgowa Rada Lekarska
w Lublinie. Obradom przewodniczył prezes Lubelskiej Izby
Lekarskiej Leszek Buk. Obrady ORL były prowadzone w sys‑
temie zdalnym.
Obrady Okręgowej Rady Lekarskiej rozpoczęły się od uro‑
czystej sesji w Klubie Lekarza, na której wręczono Medale
Lubelskiej Izby Lekarskiej i Dyplom Laur Medyczny (czy‑
taj str. 2).
Informacje z działalności delegatur przedstawili ich prze‑
wodniczący lub zastępcy.

Delegatura Biała Podlaska
Praca odbywała się w ramach pełnej działalności statuto‑
wej, w tym m.in.: przyjmowano wnioski o uzyskanie ubezpie‑
czeń obowiązkowych oraz dobrowolnych z tytułu wykonywa‑
nia działalności medycznej na 2021 r. oraz wnioski dotyczące
dofinansowania szczepień lekarzy i ich rodzin.
W kwietniu LIL zakupiła nowe oprogramowanie oraz nowy
sprzęt komputerowy dla delegatury w Białej Podlaskiej. W ra‑
zie potrzeby skorzystania przez lekarzy z łącza internetowego
np. do ceidg lub rpwdl, czy szkolenia – zostało utworzone no‑
we stanowisko komputerowe.
XX Spotkanie Lekarzy Seniorów odbędzie się 5 września
2021 r.; termin XXX Balu Lekarza zostanie dopiero ustalony.

Delegatura Chełm
Delegatura kontynuowała działalność statutową w pełnym
zakresie.
12 marca 2021 r. lek. Michał Wiśliński osiągnął wiek 90 lat,
z tej okazji LIL przesłała życzenia i świadczenie przewidziane
dla jubilatów. 26 marca 2021 r. pożegnaliśmy lekarza Andrzeja
Holly – specjalistę z psychiatrii.
W związku ze zmianą oprogramowania – LIL wyposażyła
delegaturę w nowy komputer.

Delegatura Lublin
Podjęto decyzję o przystąpieniu do ubezpieczenia zapropo‑
nowanego przez NIL – o odpowiedzialności cywilnej Naczelnej
Izby Lekarskiej i Okręgowych Rad Lekarskich, a całkowity
koszt ubezpieczenia pokrywa NIL.
Podjęto decyzję o dofinansowaniu nowej książki prof. Mariana
Markiewicza – „Sylwetki zmarłych lekarzy województwa lubel‑
skiego, wołyńskiego, poleskiego” w kwocie – 4000 zł.

Objęto patronatem honorowym organizowaną przez lubel‑
skich studentów medycyny 3. edycję „Lubelskiego rejsu profi‑
laktycznego”. Rejs po Morzu Bałtyckim zaplanowano w dniach
1‑8 maja.
Objęto patronatem honorowym organizowaną przez SKN przy
Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej
oraz przez SKN przy Pracowni Diagnostyki Genetycznej II
Katedry Pediatrii UM w Lublinie, konferencję „Wyzwania współ‑
czesnej diagnostyki genetycznej i onkohematologii dziecięcej”.
Konferencja odbędzie się w dniach 21‑22 maja 2021 r.
Na prośbę Organizacji Młodych Lekarzy przy UM w Lublinie
udzielono patronatu honorowego międzynarodowej konferen‑
cji – „21 Century Medicine International Medical Congress for
Students and Young Doctors”. Konferencja odbyła się w dniach
26‑27 marca w Lublinie.
Objęto patronatem LIL spotkanie lekarzy z okazji 50‑lecia
ukończenia studiów na AM w Lublinie. Wniosek o patronat
złożyły: dr n. med. Elżbieta Bocheńska‑Nowacka i dr n. med.
Anna Jach. Podjęto decyzję o przygotowaniu dla uczestników
spotkania, Honorowych Dyplomów LIL.
Wyrażono zgodę na zakup sprzętu komputerowego na po‑
trzeby biur 3 delegatur LIL, kwota zakupu 3 komputerów
– 10 860,00 zł brutto.
Realizowany jest zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby
modernizowanego Klubu Lekarza.
Z okazji 100 rocznicy urodzin uhonorowano dr Marię
Nosarzewską Honorowym Dyplomem LIL. Dyplom przekaza‑
no córce Pani Doktor 2 kwietnia 2021 r. w siedzibie LIL.
Podjęto uchwały komisji problemowych.
Podjęto decyzję w sprawie rozłożenia zaległych składek na
raty, a w jednym przypadku dokonano umorzenia.

Delegatura Zamość
W marcu i kwietniu 2021 r. w Delegaturze Zamojskiej LIL
kontynuowano systematyczną działalność statutową w pełnym
zakresie. W siedzibie delegatury dokonano modernizacji sprzę‑
tu komputerowego.
W ramach przygotowań do nadchodzących konkursów
w regionie, m.in. wybór pielęgniarki naczelnej w SP ZOZ
w Tomaszowie Lubelskim, wytypowano przedstawicieli Izby
Lekarskiej do udziału w nich. Przewodnicząca Delegatury
Zamość dr Ewa Dudko złożyła wniosek, aby w czerwcu
4
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zorganizować sesję wyjazdową Okręgowej Rady Lekarskiej
w Zamościu. ORL w głosowaniu zatwierdziła ten wniosek.

Komisje problemowe ORL
Wiele komisji problemowych ORL w wyniku pandemii
ma wielkie trudności w wykonywaniu swoich obowiązków.
Opracowane plany roczne i kwartalne ich pracy muszą ulegać
różnym trudnym do przewidzenia korektom. Pomimo tych trud‑
ności przewodniczący i członkowie komisji starają się rozwią‑
zywać zaistniałe problemy.
Komisja Socjalno‑Bytowa – udzielono 40 pożyczek na su‑
mę 422 500 zł. Wypłacono 28 świadczeń z tytułu urodzenia
dziecka na sumę 28 000 zł. Wypłacono 18 świadczeń pośmiert‑
nych na sumę 41 040 zł. Udzielono 5 zapomóg losowych na
sumę 13 400 zł.
Komisja Sportu i Rekreacji – dofinansowano ogólnopol‑
skie imprezy sportowe.
Komisja Wykonywania Zawodu – prace bieżące komisji
skoncentrowane były na realizowaniu zadań ustawowych, zwią‑
zanych z przyznawaniem Prawa wykonywania zawodu dla le‑
karzy i lekarzy dentystów, prowadzeniu okręgowego rejestru le‑
karzy i lekarzy dentystów oraz prowadzeniu rejestru podmio‑
tów wykonujących działalność leczniczą poprzez zatwierdza‑
nie wpisów do rejestru, zmian wpisu w rejestrze.
34 lekarzom i 7 lekarzom dentystom przyznano Prawo wyko‑
nywania zawodu po odbytych stażach podyplomowych. Podjęto
2 uchwały w sprawie uznania formalnych kwalifikacji dla le‑
karza (dyplom uzyskany na Łotwie) i dla lekarza dentysty (dy‑
plom uzyskany na Słowacji). Wydano 28 zarządzeń prezesa ORL
w sprawie skreślenia z listy członków LIL, w tym 21 z powo‑
du śmierci lekarza. Przygotowano 5 zaświadczeń związanych
z procedurą uznawania kwalifikacji w krajach UE. Pracownicy
Rejestru Lekarzy udzielają informacji pod numerem telefonu
81 536 04 85/81 lub za pomocą adresu mailowego – rejestr.le‑
karzy@oil.lublin.pl
Komisja Młodych Lekarzy – udzielała pomocy prawnej
młodym lekarzom.
Komisja Kształcenia Medycznego – rozpoczyna kur‑
sy z bioetyki, prawa medycznego i orzecznictwa lekarskiego.
Pierwszy kurs rozpoczął się 17 maja 2021 r.
Komisja zaplanowała 2 szkolenia on‑line: 1. Zasady odpo‑
wiedzialności podmiotu prowadzącego działalność medycz‑
ną, lekarzy i innych osób udzielających pomocy medycznej
ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji wywołanych stanem
epidemii ogłoszonym z powodu Covid‑19. 2. Kasy rejestrują‑
ce on‑line dla lekarzy od lipca 2021.
LIL wygrała przetarg na organizację kursów z bioetyki, pra‑
wa medycznego i orzecznictwa lekarskiego. Czekamy na pod‑
pisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim.
Prezydium ORL rozpatrywało podania o przyznanie Prawa
wykonywania zawodu dwóm lekarzom ze Wschodu. Lekarz
z Białorusi przedstawił komplet wymaganych dokumentów
i wykazał się dobrą znajomością języka polskiego, co umożliwi‑
ło przyznanie mu Prawa wykonywania zawodu lekarza, będzie
pracował jako lekarz rodzinny w ośrodku wiejskim. Natomiast
lekarka z Ukrainy nie przedstawiła wymaganych dokumentów
i nie uzyskała zgody na przyznanie Prawa wykonywania za‑
wodu lekarza.
Uchwała – Okręgowa Rada Lekarska podjęła uchwałę
w sprawie terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej
w II połowie 2021 r.: 15 września; 6 października; 3 listopa‑
da; 8 grudnia.
Jerzy Jakubowicz

Wygrana walka o dwa życia
Prawie cztery tygodnie połączone zespoły dwóch klinik:
prof. Mirosława Czuczwara z Kliniki Anestezjologii i Intensyw‑
nej Terapii oraz prof. Anny Kwaśniewskiej z Kliniki Położnictwa
i Patologii Ciąży ze Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie, walczy‑
ły o życie zakażonej wirusem SARS‑CoV‑2 młodej kobiety w cią‑
ży, która w stanie krytycznym na początku kwietnia została prze‑
transportowana ze szpitala w Zgierzu do lubelskiej kliniki woj‑
skowym śmigłowcem.
Miesiąc później lekarze zwołali konferencję prasową, aby z ra‑
dością poinformować o sukcesie. To był dzień kiedy 35‑letnia pa‑
cjentka opuściła lubelski szpital i w stanie, który na to pozwalał, zo‑
stała przetransportowana do Centrum Zdrowia Matki Polki w Ło‑
dzi. Tam będzie przebywać do rozwiązania ciąży.
– Z tak trudnym przypadkiem jeszcze nigdy nie mieliśmy do
czynienia, tym bardziej więc cieszy nas, że nasza pacjentka ma te‑
raz szansę na utrzymanie ciąży i szczęśliwe rozwiązanie – podkre‑
ślali prof. Kwaśniewska i prof. Czuczwar, chociaż nie ukrywali, że
walka jeszcze trwa.
– Pomimo stosowania wszelkich dostępnych metod klasycz‑
nej intensywnej terapii, stan kobiety pogarszał się tak szybko, że
w szpitalu w Zgierzu podjęto wstępną decyzję o wykonaniu cię‑
cia cesarskiego – opowiadał prof. Mirosław Czuczwar, który pod‑
jął decyzję o próbie ratowania życia matki i dziecka. – Polecieli‑
śmy po chorą śmigłowcem wojskowym i dzisiaj mogę tylko po‑
wiedzieć, że warto podejmować takie wyzwania.
Pacjentkę, która w chwili przyjęcia była w 24 tygodniu ciąży, le‑
czono w lubelskim ośrodku stosując terapię ECMO (pozaustrojo‑
we natlenianie krwi). – Nie wiedzieliśmy, jak krytyczny stan przy‑
szłej matki przełoży się na możliwość donoszenia ciąży i jak inten‑
sywne leczenie zniesie sam płód. Dzisiaj wiemy, że dziecko znio‑
sło to bardzo dobrze – mówił prof. Czuczwar.
– Cieszymy się bardzo, bo dziecko, które 4 tygodnie temu wa‑
żyło 500 gramów i miało zaledwie 7 proc. szansy na przeżycie po
urodzeniu, w tej chwili waży blisko 1000 gramów i jego szanse na
przeżycie wzrosły do 70 proc. – mówiła prof. Anna Kwaśniewska
dodając, że teraz najważniejsze jest, aby u pacjentki nie rozwinęły
się powikłania pocovidowe, które mogą być bardzo groźne.
Anna Augustowska
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Ta pandemia jest do pokonania
Przez świat przetacza się III fala
pandemii, chociaż w wielu krajach,
także w Polsce, zdecydowanie opada.
Niestety, nie wiadomo, jaki będzie jej
dalszy przebieg.
Jak twierdzi prof. Krzysztof Toma
siewicz z Katedry i Kliniki Chorób
Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie, nie możemy skali proble‑
mu, z którym się dziś mierzymy, odnieść
do żadnego zjawiska z ostatnich 100 lat.
Wiele mówi się w tym kontekście o hisz‑
pance, ale wtedy sytu‑
acja była zupełnie inna
– nieporównywalna. To
samo dotyczy eboli albo
licznych epidemii grypy.
Obecnie mamy do czy‑
nienia z chorobą o zu‑
pełnie innej skali i z du‑
żo wyższą śmiertelnością
pacjentów.
Prof. Tomasiewicz
nie kryje, że w związku
z mutowaniem korona‑
wirusa SARS‑CoV‑2, co
jest związane z presją im‑
munologiczną (chodzi o ucieczkę przed
działaniem sił odpornościowych organi‑
zmu), największy problem jest z pacjen‑
tami, którzy mają zaburzoną odpowiedź
immunologiczną. Są to przede wszystkim
osoby cierpiące na nowotwory lub żyją‑
ce z HIV albo takie, które przyjmują leki
immunosupresyjne. Niektórzy pacjenci
hematoonkologiczni mają dodatnie wy‑
niki badania antygenowego przez wiele
miesięcy! Oczywiście wirus, który utrzy‑
muje się u danego pacjenta tak długo, bę‑
dzie cały czas uciekał przed jego odpo‑
wiedzią immunologiczną. W takich sytu‑
acjach mogą się tworzyć warianty groź‑
ne dla człowieka.
– Naprawdę, bardziej obawia‑
my się tego, co się jeszcze wydarzy,
niż tego, co już się wydarzyło – mówi
prof. Tomasiewicz.
Tym bardziej niepokoi postawa wie‑
lu osób, które nie chcą poddać się bada‑
niom. Niektórzy boją się trafić do szpita‑
la, bo słyszeli, że ktoś znajomy tam umarł.
Część nie chce iść do szpitala z wyracho‑
wania. Nie robią testów w kierunku za‑
każenia SARS‑CoV‑2, bo obawiają się,
że jak wynik wyjdzie dodatni, będą mu‑
sieli odbyć kwarantannę, co wpłynie ne‑
gatywnie na ich pracę. Kalkulują, że le‑
piej poczekać, aż im przejdzie i na tym
zakończyć sprawę.
– To bardzo nieodpowiedzialne. Przede
wszystkim ze względu na innych, bo ta‑
kie osoby nie przestrzegają przecież za‑
sad izolacji. Ale także ze względu na nich
samych: jeśli nie zrobią testu, nie będą
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odpowiednio leczeni, a stąd już prosta
droga do dołączenia do tysięcy osób, któ‑
re umarły w Polsce na COVID‑19 – prze‑
strzega prof. Tomasiewicz i przypomina,
jakie mogą być konsekwencje zbyt póź‑
nej hospitalizacji.
– Zasadniczo konsekwencje są dwie.
Pierwsza, że nie możemy już takiej osobie
podać skutecznych leków przeciwwiruso‑
wych, czyli remdesiwiru i osocza ozdro‑
wieńców. Są one zaaprobowane w ramach
rekomendacji PTEiLChZ, powszech‑
nie stosowane i mamy
z nimi bardzo dobre do‑
świadczenia, ale doty‑
czy to wczesnego eta‑
pu choroby. Chodzi mi
naturalnie nie o pierw‑
sze dni po zakażeniu,
ale o czas poprzedza‑
jący stan ciężki. Druga
konsekwencja jest ta‑
ka, że pacjent, który tra‑
fia do szpitala w stanie
krytycznym lub bardzo
ciężkim, musi często zo‑
stać skierowany do tera‑
pii respiratorowej, a wtedy jego rokowa‑
nia są znacząco gorsze.
Jakie terapie powinno się stosować na
określonych etapach zakażenia?
Prof. Tomasiewicz wyjaśnia: – Kiedy
pojawiają się pierwsze objawy, a stan pa‑
cjenta jest dobry, stosuje się leczenie obja‑
wowe. Reagujemy więc tylko na gorącz‑
kę oraz ewentualne inne dolegliwości.
Na tym etapie nie stosujemy antybioty‑
ków ani sterydów. Nie należy przerywać
terapii chorób przewlekłych. Jeśli więc
ktoś już sterydy bierze, powinien je nadal
przyjmować. Później mamy etap, w któ‑
rym pacjent ma objawy ze strony ukła‑
du oddechowego, ale nie dochodzi jesz‑
cze do sytuacji kryzysowej. Wtedy sto‑
suje się remdesiwir i osocze ozdrowień‑
ców podawane w warunkach szpitalnych
oraz – w zależności od wskazania – an‑
tybiotyk. Wszyscy pacjenci powinni po‑
nadto otrzymywać profilaktykę przeciw‑
zakrzepową. Tutaj ważna informacja: nie
łączymy heparyny drobnocząsteczkowej
z większością doustnych leków przeciw‑
krzepliwych! Jeśli dochodzi do burzy
cytokinowej, mamy tocilizumab, który

blokuje interleukinę 6 i wyłącza układ
immunologiczny, dzięki czemu u pacjen‑
ta nie rozwija się nadmierna reakcja za‑
palna. To istotne, ponieważ w tym ostat‑
nim okresie pacjenta zabija nie sam wirus
tylko właśnie nadmierna aktywacja ukła‑
du immunologicznego.
Leczenie przeciwwirusowe ma sens
w czasie 7–9 dni od pierwszych objawów
klinicznych. W tym przedziale włącza‑
nie leków przeciwwirusowych przyno‑
si efekty. Później nie mają one już żad‑
nego wpływu na losy pacjenta. – Zdarza
się nam podać poza oknem osocze ozdro‑
wieńców, ponieważ zawiera ono wiele in‑
nych substancji oprócz samych przeciw‑
ciał. Jednak kiedy chory jest już podłą‑
czony do respiratora, nie podajemy le‑
ków przeciwwirusowych – zaznacza
prof. Tomasiewicz, a pytany o akcję
szczepień przeciwko COVID‑19 i szanse
na pokonanie pandemii, profesor zazna‑
cza, że szczepienia w połączeniu z zasa‑
dą dystansu społecznego to dwie proste
metody, które dają nadzieję na przezwy‑
ciężenie pandemii.
– Realizacja programu szczepień mo‑
głaby oczywiście być lepsza, ale to zale‑
ży od dostaw szczepionek, a z tym tak do‑
brze nie jest. Na szczęście na rynku po‑
jawiają się kolejne, sprawdzone szcze‑
pionki, więc jestem ostrożnym optymi‑
stą. Tym bardziej że bardzo zmieniło się
podejście społeczeństwa. Wcześniej lu‑
dzie bardzo chcieli się szczepić przeciw‑
ko SARS‑CoV‑2 i popyt na szczepionki
znacznie przewyższał podaż. Teraz jest
już inaczej.
W połowie maja resort zdrowia infor‑
mował, że wystawiono skierowania na
szczepienia dla 730 tys. osób które nie
ukończyły 18 lat ale z tej grupy zapisa‑
ło się wtedy tylko 86 tys. młodych osób.
Wciąż też jest sporo niezaszczepionych
seniorów.
– Ta sytuacja powinna się szybko zmie‑
nić bo tylko wtedy, kiedy wszyscy zosta‑
ną zaszczepieni w ciągu kilku nadcho‑
dzących miesięcy, pojawi się szansa na
pokonanie pandemii – podkreśla prof.
Tomasiewicz.
Anna Augustowska
(współpraca z Gilead Sciences
Poland sp. z o.o.)

Apelujemy do lekarzy aby swoich pacjentów z objawami Covid‑19 kierowali do
Kliniki Chorób Zakaźnych w Lublinie. Klinika gwarantuje profesjonalne leczenie a tak‑
że możliwość udziału w badaniach nad preparatem do leczenia Covid‑19, do produkcji
którego potrzebne jest osocze ozdrowieńców, zawierające przeciwciała specyficzne IgG
przeciwko SARS‑CoV‑2.
– Wystarczy skontaktować się z Klinika Chorób Zakaźnych w Lublinie – podkreśla
prof. Krzysztof Tomasiewicz.
Badania nad tym preparatem prowadzone są w ramach projektu pn. „Otrzymanie
immunoglobuliny ludzkiej z osocza ludzkiego pozyskanego od dawców po prze‑
bytej infekcji wirusowej SARS‑CoV‑2”
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Hiperrealistyczny obraz aorty
z prof. Tomaszem Zubilewiczem,
kierownikiem Kliniki i Katedry Chirurgii Naczyń i Angiologii w Lublinie
i z dr. n. med. Grzegorzem Borowskim,
chirurgiem naczyniowym z tej kliniki,
rozmawia Anna Augustowska
• W nowej i doskonale wyposażonej
sali hybrydowej PSK 1 pod koniec kwiet‑
nia przeprowadzono innowacyjny za‑
bieg operacji tętniaka aorty brzusznej.
Operować i widzieć holograficzny obraz
pacjenta – jak to działa?
– Wykorzystaliśmy
system rozszerzonej rze‑
czywistości (ang. augumented reality), łączą‑
cy świat komputerowy
ze światem rzeczywi‑
stym. Obraz w posta‑
ci prawdziwie trójwy‑
miarowego hologramu
powstaje na podstawie
wykonanego w okre‑
sie przedoperacyjnym
badania angiografii to‑
mografii komputero‑
wej. W tym przypad‑
ku jest to rekonstrukcja
aorty wraz z elementa‑
mi kostnymi. Obraz przetwarzany jest
przez specjalne oprogramowanie i wi‑
doczny dla chirurga po założeniu gogli
(HoloLens Microsoft). Operator mając
założone gogle widzi hiperrealistyczny
model aorty w dowolnym, ustawianym
przez siebie miejscu, na sali operacyjnej
(oczywiście cały czas widząc wszystko,
co dzieje się poza tym). Hologram mo‑
że zostać umiejscowiony obok czy nad
stołem operacyjnym lub np. naniesiony
w miejscu leżącego pacjenta. Podczas
trwania operacji, chirurg, mając założo‑
ne gogle, może dowolnie obraz hologra‑
mu przemieszczać, obracać, powiększać
czy wykonywać jego przekroje. Daje to
wręcz trudne do opisania poczucie wej‑
ścia w ciało pacjenta i nieograniczonego
poruszania się po strukturach naczynio‑
wych. Manipulowanie trójwymiarowym
modelem odbywa się za pomocą komend
głosowych oraz gestów dłoni (z zacho‑
waniem całkowitej sterylności). Daje to
śródoperacyjnie możliwość analizy ana‑
tomii danego narządu (w trakcie rutyno‑
wych operacji tego typu zabieg wykony‑
wany jest w oparciu o obraz dwuwymia‑
rowy fluoroskopii, ewentualnie ze wspar‑
ciem „rekonstrukcji 3D” widocznej na
ekranie – w tym przypadku obraz jest rze‑
czywiście trójwymiarowy i przestrzen‑
ny, tworzony oddzielnie z każdego oka),
co z kolei może ułatwić manipulowanie

narzędziami endowaskularnymi (pro‑
wadniki, cewniki, protezy wewnątrzna‑
czyniowe – stentgrafty), zwłaszcza kie‑
dy mamy do czynienia z trudną morfo‑
logią tętniaka.
• Czy to krok w nową
erę operacji chirurgii na‑
czyniowych i tego typu
oprogramowanie wejdzie
na stałe do pracy w kli‑
nice?
– Zdecydowanie jest to
wejście na kolejny poziom
chirurgii endowaskularnej.
Jeszcze w maju br. planu‑
jemy przeprowadzić ko‑
lejny zabieg wszczepienia
stentgraftu ze wsparciem
rozszerzonej rzeczywisto‑
ści. Następnym krokiem,
który omawiamy z infor‑
matykami i zaczynamy
stopniowo realizować, jest połączenie,
już wcześniej przez nas stosowanej, tech‑
niki fuzji obrazów z rozszerzoną rzeczy‑
wistością. Wykorzystywana dotychczas
przez nas fuzja obrazów jest to naniesie‑
nie rekonstrukcji z tomografii komputero‑
wej na uzyskiwany na
żywo w trakcie opera‑
cji obraz fluoroskopii
w celu ułatwiania cew‑
nikowania naczyń od‑
chodzących od aorty
w trakcie implantacji
stentgraftow fenstro‑
wanych czy brancho‑
wanych. Połączenie
tych dwóch tech‑
nologii może stano‑
wić prawdziwy prze‑
łom w leczeniu cho‑
rób aorty, ale nie tylko.
Wykorzystanie opro‑
gramowania z wizu‑
alizacją 3D ma zasto‑
sowanie w wielu dziedzinach medycyny,
zwłaszcza w radiologii i chirurgii mini‑
malnie inwazyjnej – kardiochirurgii, neu‑
rochirurgii czy onkologii. Hologramy 3D
pozwalając uzyskać bardziej szczegółowy
obraz anatomii i funkcji narządów – m.
in. naczyń czy serca, zwiększają szanse
na szybszą diagnostykę, skuteczniejsze
leczenie i mniejsze ryzyko powikłań.
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• Jakie zalety wiążą się z zastosowa‑
niem tego programu?
– Na obecnym etapie technologicz‑
nym, zastosowanie tego oprogramowania
daje nam możliwość maksymalnie reali‑
stycznego obrazowania anatomii struktur
naczyniowych w trakcie operacji. Może
to zwiększyć precyzję i skrócić czas trwa‑
nia zabiegu, zmniejszyć dawkę podawa‑
nego kontrastu i czas śródoperacyjne‑
go promieniowania, co naturalnie wiąże
się ze wzrostem bezpieczeństwa pacjenta.
Sprzęt i oprogramowanie, o którym roz‑
mawiamy nie wymaga żadnych dodatko‑
wych interwencji względem chorego, nie
stwarzając tym samym żadnego dodatko‑
wego ryzyka. W przypadku chirurgii na‑
czyniowej, a właściwie wewnątrznaczy‑
niowej, w pierwszej kolejności najwięk‑
sze nadzieje wiążemy z wykorzystaniem
tej technologii w leczeniu chorych z tzw.
complex aortic disease. Jest to grupa pa‑
cjentów z najbardziej skomplikowanymi
patologiami aorty (tętniakami, rozwar‑
stwieniami) w odcinku zarówno brzusz‑
nym, jak i piersiowym. W naszej klini‑
ce wykonujemy rocznie niemal 150 ope‑
racji w obrębie aorty, w tym kilkadzie‑
siąt stanowią operacje tętniaków piersio‑
wo‑brzusznych.
• Wreszcie pytanie podstawowe, pro‑
gram stworzyli informatycy – jak to się
stało, że Klinika Pana Profesora z nie‑
go korzysta?
– Oprogramowanie zostało stwo‑
rzone przez polską, krakowską firmę
MedApp, z którą nawiąza‑
liśmy współpracę. Oddana
do użytku kilka miesięcy te‑
mu nowoczesna sala hybry‑
dowa, daje nam m.in. moż‑
liwość jeszcze dokładniej‑
szego obrazowania śród‑
operacyjnego podczas za‑
biegów wewnątrznaczynio‑
wych. Pracujemy na wielu
płaszczyznach, aby w pełni
wykorzystać jej potencjał,
a użycie rozszerzonej rze‑
czywistości jest kolejnym
krokiem w tym kierunku.
Oczywiście – przepro‑
wadzenie typowej opera‑
cji implantacji stentgraftu,
poza zespołem operacyjnym wymaga
udziału m.in. techników elektroradio‑
logii, obsługujących salę hybrydową.
Wykorzystując dodatkowo wizualizację
3D, krąg ludzi zaangażowanych w proces
leczenia powiększa się o grupę informaty‑
ków/inżynierów, którzy tworzą algorytm
konwertujący obraz z badania angio‑TK
w hologram trójwymiarowy.
7

Rozruszać serce
Najmniejszy na świecie stymula‑
tor serca, który został właśnie wszcze
piony pacjentowi w Klinicznym Od
dziale Elektrokardiologii SP Szpitala
Klinicznego nr 4 w Lublinie, to doskona‑
ły początek pracy tego oddziału w świeżo
zmodernizowanych pomieszczeniach.

Mały jak moneta
– Tak się doskonale złożyło, że niemal
w tym samym czasie co operacja, zakoń‑
czono prace związane z modernizacją tej
części Kliniki Kardiologii i nowoczesny
Oddział Elektrokardiologii z Pracownią
Elektrofizjologii i Elektroterapii jest od
maja gotowy na przyjęcie pacjentów.
Jednym z pierwszych był 66‑letni męż‑
czyzna, któremu z powodu całkowitego
bloku przedsionkowo‑komorowego (co
wiązało się z bardzo wolną akcją serca lub
wręcz jej brakiem) wszczepiliśmy urzą‑
dzenie gwarantujące stałą stymulację ser‑
ca – wyjaśnia prof. Andrzej Wysokiński,
szef Kliniki Kardiologii.
Pacjent bez takiego urządzenia nie miał
szans na dalsze życie. Co istotne, wszcze‑
piony stymulator Micra AV to urządzenie
najnowszej generacji, które wspiera jed‑
nocześnie przedsionki i komory serca, ma
wielkość pastylki (o średnicy dwuzłotów‑
ki) i jest bezelektrodowy.
– W przypadku tego pacjenta to bardzo
ważne, bo wcześniej musieliśmy usunąć
„stary” stymulator razem z elektrodami,
ponieważ doszło do zapalenia wsierdzia
i ponowna implantacja klasycznego sty‑
mulatora rodziła ryzyko nawrotu tej in‑
fekcji – mówi dr hab. n. med. Andrzej
Głowniak, kierownik Klinicznego
Oddziału Elektrokardiologii. Był to
pierwszy na Lubelszczyźnie taki zabieg.
Po operacji wszczepienia stymulator
został zaprogramowany tak, aby dostoso‑
wał się do specyfiki pracy serca pacjen‑
ta. Kardiolodzy liczą, że procedura z za‑
stosowaniem mikrostymulatora znajdzie
się wkrótce w standardowo refundowa‑
nych przez NFZ zabiegach.

migotania przedsionków, ektopowe aryt‑
mie przedsionkowe (częstoskurcz przed‑
sionkowy); zabiegi implantacji klasycz‑
nych układów stymulujących jedno‑ oraz
dwujamowych; implantacje kardiowerte‑
rów‑defibrylatorów (ICD) i implantacje
układów resynchronizujących (CRT‑P
oraz CRT‑D).
– Tak szeroki wachlarz zabiegów jest
możliwy dzięki wyposażeniu najwyższej
klasy, jakie posiada nasza klinika – pod‑
kreślają kardiolodzy.
Oddział dysponuje angiografem cy‑
frowym, który pozwala na uzyskiwanie
trójwymiarowych obrazów serca w trak‑
cie operacji, a także nowoczesnym apa‑
ratem RTG z ramieniem C. Do dyspozy‑
cji zespołu jest także nowoczesny system

elektrofizjologiczny, służący do wzmac‑
niania, filtrowania oraz zapisu sygnałów
elektrycznych zarejestrowanych w po‑
szczególnych strukturach serca, dwa sys‑
temy elektroanatomiczne 3D, pozwalają‑
ce na tworzenie precyzyjnych trójwymia‑
rowych „map zaburzeń rytmu”, umożli‑
wiających sprawne przeprowadzenie za‑
biegu ablacji nawet bardzo złożonych
arytmii, system do ablacji wielopunkto‑
wej RF oraz system do krioablacji, będą‑
cej obecnie jedną z najczęściej stosowa‑
nych na świecie technik ablacji u pacjen‑
tów z migotaniem przedsionków.
– Dla pacjentów z makroregionu lu‑
belskiego otwarcie Klinicznego Oddziału
Elektrokardiologii w nowej lokaliza‑
cji oznacza zwiększenie dostępności

Elektrokardiologii
nowy rozdział
Wszczepianie stymulatorów to tylko
jeden z wielu rodzajów zabiegów, jakie są
wykonywane w oddziale. To także bada‑
nia elektrofizjologiczne; ablacje zaburzeń
rytmu serca metodą klasyczną (napado‑
wy częstoskurcz węzłowy, zespół WPW,
trzepotanie przedsionków, ablacja łącza
A‑V); ablacje z wykorzystaniem trójwy‑
miarowych systemów elektroanatomicz‑
nych (komorowe zaburzenia rytmu ser‑
ca – w tym burze elektryczne); ablacje
8

Zespół Kliniki Kardiologii, jako jeden z pierwszych w Polsce, rozpoczął: zabiegi implan‑
tacji klasycznych stymulatorów serca, defibrylatorów; zabiegi usuwania elektrod (w tym
z wykorzystaniem lasera); leczenie migotania przedsionków techniką phased‑RF, wyko‑
nywanie zabiegów krioablacji balonowej migotania przedsionków, wykonywanie zabie‑
gów ablacji bez użycia skopii rentgenowskiej oparte wyłącznie na trójwymiarowej nawi‑
gacji elektroanatomicznej, wykonywanie zabiegów z wykorzystaniem mapowania o du‑
żej rozdzielczości, wykonywanie zabiegów z zastosowaniem aplikacji wysokoenergetycz‑
nych, wykonywanie zabiegów implantacji pętlowych rejestratorów arytmii, wykonywa‑
nie zabiegów implantacji najmniejszych na świecie bezelektrodowych stymulatorów ser‑
ca, wszczepianych przezżylnie bezpośrednio do mięśnia prawej komory serca; wykony‑
wanie zabiegów implantacji defibrylatorów podskórnych (S‑ICD).
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do wysokospecjalistycznego leczenia.
Pacjenci będą mieli zapewnioną precy‑
zyjną diagnostykę zaburzeń rytmu ser‑
ca, bardzo dobre warunki hospitaliza‑
cji i przede wszystkim możliwość sku‑
tecznego leczenia za pomocą nowocze‑
snego sprzętu – zaznacza dr hab. n. med.
Andrzej Głowniak.
Przebudowa pomieszczeń, w których
teraz mieści się oddział, stanowi część
projektu pt. „Utworzenie Wschodniego
Centrum Leczenia Chorób Układu Krą
żenia w SPSK nr 4 w Lublinie”, dofi‑
nansowanego ze środków europejskich
– Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz budżetu państwa
w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata
2014‑2020.

Nowoczesna diagnostyka dla dzieci
z dr hab. n. med. Magdaleną Woźniak,
kierownikiem Zakładu Diagnostyki Obrazowej
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie,
rozmawia Anna Augustowska
wykonywać badania głowy, które na‑
leżą do najczęściej wykonywanych ba‑
dań w naszym zakładzie. Z całą pewno‑
ścią nowy rezonans pozwoli skrócić ko‑
lejki do badań.

Centrum leczenia serc
W ramach wspomnianego projektu,
już w 2019 roku zrealizowano i zakoń‑
czono roboty budowlane w części doty‑
czącej kardiochirurgii a w kwietniu br.
zakończono kompleksową przebudowę
pomieszczeń kardiologii. To wtedy prze‑
niesiono do nowej lokalizacji Pracownię
Elektrofizjologii, w skład której wcho‑
dzą: sala operacyjna, przeznaczona do
zabiegów kardiologicznych, sala zabie‑
gowa do wszczepiania rozruszników ser‑
ca, sale podwyższonego nadzoru poza‑
biegowego: 4‑osobowa oraz 1‑osobowa,
5‑osobowa sala z węzłem sanitarnym
oraz pomieszczeniami towarzyszący‑
mi na połowie I piętra bloku FNG (po
Oddziale Chirurgii Naczyniowej i Dziale
Krwiolecznictwa).
W ten sposób w jednym miejscu uda‑
ło się stworzyć warunki do wykonywa‑
nia na światowym poziomie wszystkich
stosowanych obecnie procedur z zakresu
elektrokardiologii inwazyjnej.
Roboty budowlane w Klinice Kar
diologii prowadzone były od początku
marca 2020 r. i mimo panującej pande‑
mii były realizowane jedynie z krótkim
okresem przestoju. Przebudowa dotyczy‑
ła powierzchni o wielkości ok. 500 mkw.
Wykonano generalną przebudowę po‑
wierzchni wraz z wykonaniem wszyst‑
kich niezbędnych instalacji m.in.: elek‑
trycznych, teletechnicznych, wodno‑ka‑
nalizacyjnych, ciepła technologicznego
i chłodu, wentylacji mechanicznej i kli‑
matyzacji, gazów medycznych oraz za‑
bezpieczenia p.poż.
Całkowity koszt realizacji projektu,
którego celem jest utworzenie Wschod
niego Centrum Leczenia Chorób Układu
Krążenia w SPSK nr 4, wynosi ponad
20 mln złotych.

• W USzD za chwilę rozpoczną się
badania dzieci z wykorzystaniem re‑
zonansu, który należy do najnowocze‑
śniejszych urządzeń tego typu. Co jest
jego największą zaletą ?
– Rezonans, który właśnie urucha‑
miamy – dostaliśmy go wiosną w da‑
rze od Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy – jest bardzo potrzebnym
dopełnieniem wyposażenia Zakładu
Diagnostyki Obrazowej. Jest to tzw. re‑
zonans otwarty i na tym polega jego naj‑
większa zaleta, szczególnie przy bada‑
niu małych pacjentów. Dziecko nie bę‑
dzie miało poczucia klaustrofobii, po‑
za tym rodzic będzie mógł w czasie ba‑
dania być przy swoim dziecku, co nie
jest bez znaczenia. Ułatwiony dostęp
do pacjenta będą mieć też anestezjolo‑
dzy w przypadku badań wykonywanych
w znieczuleniu.
Drugi rezonans, którym dysponuje‑
my, to urządzenie klasyczne, zamknię‑
te, należące do najwyższej klasy, o na‑
tężeniu pola o wartości 1,5 T.
• Jakie badania będą wykonywane
przy pomocy nowego rezonansu, bo
chyba nie wszystkie?
– Nowy rezonans rzeczywiście nie
jest uniwersalnym urządzeniem. To ni‑
skopolowy aparat – 0,4 T, dlatego bę‑
dzie służył przede wszystkim do badań
stawów i kręgosłupów (to aż 30 proc.
wykonywanych tu badań). Spodziewam
się, że największą grupę pacjentów bę‑
dą stanowiły dzieci z chorobami reu‑
matycznymi i ortopedycznymi. Będzie
można wykonywać tu także badania
oceniające skutki dawnych urazów,
np. powypadkowych. Spróbujemy też

• Uruchomienie tego kolosa – re‑
zonans waży około 17 ton – to nieła‑
twa sprawa?
– Tak się szczęśliwie złożyło, że po‑
mieszczenia, w których działają nasze
poszczególne pracownie, są już po re‑
moncie. Jednak na potrzeby nowego re‑
zonansu musieliśmy wykonać ponow‑
nie przebudowę pomieszczenia, w któ‑
rym znajdowała się pracownia USG.
Teraz czeka nas cykl szkoleń dla perso‑
nelu, który będzie ten aparat obsługiwał,
a także skonfigurowanie urządzenia za‑
nim rozpoczną się badania.
• Dzisiaj chyba nie można sobie wy‑
obrazić pracy lekarzy bez diagnostyki
obrazowej?
– Zdecydowanie tak. Dlatego cieszę
się, że nasz zakład jest doskonale wypo‑
sażony; dysponujemy kompletem urzą‑
dzeń do diagnostyki obrazowej: dwa to‑
mografy komputerowe; dwa rezonanse
magnetyczne, cztery aparaty USG i no‑
woczesne, wymienione na cyfrowe apa‑
raty RTG.
• Czy są kolejne plany rozwoju za‑
kładu, czyli o czym Pani jako kierow‑
nik tej jednostki marzy?
– Jeśli chodzi o wyposażenie to
chciałabym wymienić stary, już ponad
10‑letni aparat do fluoroskopii oraz je‑
den z tomografów.
Poza tym nasz zakład bardzo po‑
trzebuje techników elektroradiologii
z uwagi na zwiększenie ilości posiada‑
nych aparatów diagnostycznych. Praca
technika w naszym zakładzie jest trud‑
na, bo praca z dziećmi wymaga cierpli‑
wości i innego podejścia niż do pacjen‑
tów dorosłych.

Dzień z pracy lekarza POZ

Czwartek
Mam wrażenie, że wszyscy znowu chcą na
wszystko zaświadczenie. Zaświadczenie dla senior‑
ki, że może uczęszczać na zajęcia do klubu seniora. Po co? Bo tak prze‑
widuje regulamin zatwierdzony w konkursie na środki unijne i teraz
już tego nie można zmienić. Zaświadczenie, że nie ma przeciwwska‑
zań do nauki w szkole muzycznej, ale są przeciwwskazania do śpie‑
wania w chórze (bo nie lubi). Na pytanie, czy ktoś zna listę przeciw‑
wskazań, odpowiedzi brak, przecież lekarz powinien wiedzieć. Ja nie
wiem. Ale najbardziej, już od dawna, irytują mnie prośby o wydanie
zaświadczenia do żłobka, że dziecko jest już zdrowe. Rodzic ze zdro‑
wym dzieckiem przychodzi do przychodni, czeka z chorymi pacjen‑
tami (bo musi już i nie ma czasu zapisać się na wizytę), żeby otrzy‑
mać takie zaświadczenie. Dziecko ma duże szanse na zarażenie sie‑
bie i kolejnych dzieci w żłobku. Gdzie tu logika? Pani dyrektor żłob‑
ka ma tak zapisane w regulaminie i musimy go przestrzegać. Poza tym
to „tylko” zaświadczenie, które mogę wypisać po teleporadzie z mat‑
ką. Jeszcze zaświadczenia na kolonie, obozy, „bo może będą” to bę‑
dzie szybciej, na turnusy rehabilitacyjne. Zastanawiam się, kiedy to
się skończy. Kiedy każdy będzie mógł po prostu napisać oświadcze‑
nie, że jest zdrowy, a rodzic, że
ma zdrowe dziecko.
To w mojej ocenie przerzuca‑
nie potencjalnej odpowiedzialno‑
ści na lekarza, bez dania jakich‑
kolwiek instrumentów (chociażby
wykazu przeciwwskazań do róż‑
nych zajęć, ćwiczeń itp.) i lekarze
(bardzo często) wypisują i podpi‑
sują przyniesione gotowce, bo to
szybciej niż tłumaczyć pacjen‑
towi, że to nie jest nasz obowią‑
zek tylko czyjś wymysł. Nie ma‑
my czasu dzwonić do dyrektorów
szkół artystycznych i żłobków. Ja
dzwonię i często słyszę – inni pi‑
szą, tylko pani się czepia. Ale tak
już mam i konsekwentnie tego nie zmieniam.
Bałaganu ze szczepieniami ciąg dalszy. Szczepienia na placu
Zamkowym bez zapisu i brak szczepionek w przychodniach dla za‑
pisanych od miesiąca pacjentów. Dzwonimy, przekładamy, tłumaczy‑
my i słyszymy od Pana Wojewody, że robimy problem tam, gdzie go
nie ma. Bo przecież pacjenci dostali Pfeizera zamiast Johnsona i po‑
winni się cieszyć. Tłumaczenie, że to ludzie, którzy chcieli właśnie
jedną dawkę, bo mają jakieś swoje plany nie dociera.
NFZ udostępnił nam listę niezaszczepionych, zapisanych do nas
seniorów, mamy ich obdzwonić i namówić na szczepienie. Mamy na
liście prawie 1500 takich osób, ale już zaszczepionych ponad 3000,
to zdecydowanie powyżej średniej w województwie. Kiedy mamy to
zrobić? Można by po godz. 21, kiedy przestajemy szczepić, ale wte‑
dy seniorzy śpią. Poproszę księdza proboszcza, może powie w ogło‑
szeniach parafialnych, to będzie lepszy efekt. Każdy pomysł na wa‑
gę złota. Byle skuteczny.
Czas na powrót do normalności. Marzy mi się wyjazd nad morze,
kąpiel w naszym zawsze zimnym Bałtyku i chodzenie bez maseczek.
Czy bez odporności populacyjnej będzie to możliwe? W mojej ocenie
nie będzie. Czeka nas czwarta fala i kolejny lockdown.
Tymczasem za oknem piękna pogoda, świeci słońce. Czas wracać
do domu i sadzić kwiatki i siać łąkę kwiatową. Pięknie wygląda i ko‑
sić nie trzeba. Takie małe a cieszy. Trzeba sobie umilać życie.
Wioletta Szafrańska‑Kocuń
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z prof. Konradem Rejdakiem,
kierownikiem Kliniki Neurologii SP
Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie,
rozmawia Anna Augustowska
• W Polsce od kwietnia, a od maja już w wielu
ośrodkach na świecie, prowadzone są badania nad
wpływem amantadyny na przebieg COVID‑19. Jak
przebiega to badanie?
– Dla ścisłości: Klinika Neurologii SPSK 4 w Lublinie
przy ul. Jaczewskiego 8 prowadzi projekt naukowy
„Zastosowanie amantadyny w zapobieganiu progre‑
sji i leczeniu objawów COVID‑19 u pacjentów zara‑
żonych wirusem SARS‑CoV‑2”.
Celem tego projektu jest ocena skuteczności i bez‑
pieczeństwa amantadyny w zapobieganiu progresji
infekcji COVID‑19 w kierunku rozwoju ostrej nie‑
wydolności oddechowej oraz następstw neurologicz‑
nych zakażenia. Ostatnio nasz projekt dołączył do
międzynarodowego konsorcjum, prowadzącego
badania nad skutecznością amantadyny i jej pochodnych w leczeniu infekcji SARS‑CoV‑2. Co na‑
pawa nas dumą, nasz wkład – lubelskich naukowców
(pierwszy raport kliniczny opublikowany w piśmien‑
nictwie światowym) – został zauważony i doceniony.
Znaleźliśmy się tym samym w gronie największych
i najbardziej prestiżowych europejskich ośrodków na‑
ukowo‑badawczych.
• Powiedzmy, jakie ośrodki naukowe realizują te
badania?
– Konsorcjum współtworzą między innymi:
University of Copenhagen (Dania); Max-PlanckGesellschaft zur Förderung der Wissenschaften
(Niemcy); University of Barcelona (Hiszpania);
University of Athens (Grecja); Aarhus University
(Dania) i KU Leuven (Belgia). Już jako konsorcjum
złożono projekt naukowy pt.: „New Avenues For
Covid‑19treatment With Amantadine And Other Ion
Channel Blockerssuitable For Drug Repurposing”
w prestiżowym konkursie Horison 2021.

Od lewej: lek. Aleksandra Cieniuch-Paciejewska,
lek. Adriana Zasybska

Konsorcjum dla amantadyny
• Jaką rolę pełnią w tym projekcie lu‑
belscy naukowcy?
– Udziałem lubelskich specjalistów
w działalności konsorcjum będzie ba‑
danie kliniczne, realizowane w naszej
klinice w PSK4 razem z partnerski‑
mi ośrodkami klinicznymi z Lublina
(Sz.W. im. Jana Bożego), Warszawy,

• Musimy szukać leków?
– To oczywiste. Nadal nie mamy le‑
ku na wczesną fazę infekcji, który mo‑
że zapobiegać progresji do COVID‑19.
Amantadyna może nim być, to lek po‑
wszechnie stosowany w neurologii od po‑
nad 30 lat i dobrze tolerowany przez pa‑
cjentów. Nie jest to jakaś nieznana sub‑
stancja. Oczywiście na obecnym etapie
mamy do czynienia z serią przypadków,
a nie z wynikami badań kontrolowanych.
I na tę chwilę nie ma podstaw do wpisy‑
wania leku w rekomendacje, bo te opie‑
rają się na zgromadzonych dowodach na‑
ukowych. Ale mamy kilka tysięcy donie‑
sień od osób w Polsce, które brały lek po‑
za wskazaniem rejestracyjnym i zgłasza‑
ją, że działa. Nasze badania powinny roz‑
wiać wszelkie wątpliwości. Na pewno nie
jest to „cudowna tabletka na COVID‑19”,
ale nasza koncepcja opiera się na wcze‑
snej interwencji z użyciem tego leku, aby
zapobiec progresji choroby do niewy‑
dolności oddechowej i powikłań neuro‑
logicznych. Pamiętajmy, że lek penetru‑
je do układu nerwowego, a wirus ataku‑
je układ nerwowy.

w warunkach szpitalnych lub domowych,
zgodnie ze stanem pacjenta. Każdy pa‑
cjent otrzyma aktywne leczenie – albo od
momentu włączenia lub po 2 tygodniach
obserwacji.
Badanie realizuje interdyscyplinarny
zespół: lek. Adrianna Zasybska, lek.
Katarzyna Stelmasiak, lek. Aleksandra
Cieniuch‑Paciejewska i dr hab. Ewa
Papuć z Kliniki Neurologii oraz dr Jan
Siwiec, lekarz kierujący Obszarem
Izolacyjnym. W szpitalu im. Jana Bożego
program realizują dr Sławomir Kiciak,
lek. Piotr Dąbrowski i lek. Agnieszka
Rodak‑Pokora. Do współpracy zaprasza‑
my również innych lekarzy.
Dziękuję za wsparcie ze strony rekto‑
ra UM prof. Wojciecha Załuski oraz dyrek‑
cji SPK 4 i zespołu Centrum Innowacyjnych
Terapii SPSK nr 4 w Lublinie.
reklama

Grudziądza, Wyszkowa i Rzeszowa za‑
tytułowane „Zastosowanie amantadyny
w zapobieganiu progresji i leczeniu ob‑
jawów COVID‑19 u pacjentów zarażo‑
nych SARS‑CoV‑2”. Całość przedsię‑
wzięcia jest finansowana przez Agencję
Badań Medycznych i ma charakter niekomercyjnego badania klinicznego, któ‑
re z założenia jest uzupełnieniem świad‑
czeń medycznych finansowanych przez
NFZ. Ponadto wraz z zespołem Instytutu
Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
PAN pod kierownictwem prof. Pawła
Grieba, zespół badaczy rozpocznie ba‑
dania nad biowskaźnikami biochemicz‑
nymi w monitorowaniu progresji i powi‑
kłań COVID‑19.
Co istotne, w Danii i Grecji rozpoczęło
się bliźniacze badanie kliniczne z zasto‑
sowaniem amantadyny w terapii infekcji
SARS‑CoV‑2 w oparciu o protokół po‑
dobny do opracowanego przez polskich
naukowców. Musimy łączyć siły i zdawać
sobie sprawę, że trwa wyścig z czasem.
Pandemia opada, ale jest tak samo groźna,
jak była. Niech nas to nie zwiedzie.

Na początku marca 2020 r. prof. Konrad Rejdak z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
oraz prof. Paweł Grieb z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossa‑
kowskiego PAN jako pierwsi na świecie opublikowali raport kliniczny, dotyczący aman‑
tadyny w kontekście COVID‑19. Pisali wtedy, że lek stosowany przez pacjentów cierpią‑
cych na chorobę Parkinsona czy stwardnienie rozsiane może łagodzić przebieg infekcji
wywołanej przez SARS‑CoV‑2, w oparciu o obserwację kliniczną prof. Konrada Rejdaka.
Publikacja jest szeroko cytowana na świecie.

• Do tego potrzebni są pacjenci – oso‑
by spełniające wymagane badaniem
kryteria. Stąd Pana apel i prośba, aby
ci chorzy byli kierowani do Kliniki
Neurologii?
– To nasza gorąca prośba do lekarzy,
zarówno lekarzy POZ, jak i lekarzy dy‑
żurujących w SOR‑ach. Do badania bę‑
dą włączani pacjenci dorośli, u których
potwierdzono w badaniu laboratoryjnym
zakażenie wirusem SARS‑CoV‑2 (testem
PcR lub antygenowym w ciągu ostatnich
5 dni) lecz nie zdiagnozowano zaawansowanej niewydolności oddechowej.
Przy kwalifikacji do niniejszego ba‑
dania, u każdego chorego zostanie wy‑
konane, w ramach standardowej opieki
medycznej, badanie KT klp (lub rtg), ba‑
dania laboratoryjne oraz badanie EKG.
Obserwacja chorych będzie prowadzona
w określonych punktach czasowych od
momentu włączenia i może się odbywać

Prosimy o kontakt telefoniczny pod specjalnie uruchomionym numerem telefonu:
infolinia szpitalna: 81 724 42 07 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30‑15.00).
Bezpośredni kontakt z Zespołem Obszaru Izolacyjnego SPSK nr 4: 81 724 48 73.
MEDICUS 6-7/2021
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„Nowy Ład” kontra lekarze
Jednym z pięciu fun‑
damentów „Nowego
Ładu”, ogłoszonego wła‑
śnie przez rządzących
i ostatecznie nazwanego
„Polskim Ładem”, jest
zwiększenie wydatków
na zdrowie do poziomu
7% PKB. Zdaniem spe‑
cjalistów ochrony zdrowia, zapowiada‑
ny „Polski Ład” może być w rzeczywi‑
stości zapowiedzią początku smutnego
końca ochrony zdrowia w Polsce.

Po kieszeni
Kluczowe, wg opracowanego scena‑
riusza „Nowego Ładu” w polskim wy‑
daniu, będzie brak możliwości odliczenia
9% składki zdrowotnej od podatku oraz
obciążenie jednoosobowych działalności
gospodarczych składką zdrowotną, pro‑
porcjonalną do dochodu. Zlikwidowane
mają zostać również umowy śmieciowe.
Oprócz nieznacznego podwyższenia kwo‑
ty wolnej od podatku oraz granicy drugie‑
go progu podatkowego, decydenci przy‑
gotowali zmiany, które uświadomiły nam,
jak bardzo dostaniemy po kieszeni.
Według przygotowanego projektu,
składka zdrowotna ma być równa dla
wszystkich. Tyle samo wyniesie dla za‑
trudnionych na podstawie umowy o pra‑
cę, jak i dla prowadzących jednoosobową
działalność gospodarczą i wynosić będzie
9 procent wartości uzyskanego w danym
miesiącu dochodu.
Lekarze, którzy nie korzystają z roz‑
liczeń w formie podatku liniowego, jeśli
wejdą w drugi próg podatkowy, zapła‑
cą zawrotną kwotę, bo oddadzą państwu
aż 41 procent wypracowanego dochodu
(32 procent PIT plus 9 procent składki
zdrowotnej). Wieki temu poddani skła‑
dali jeden z lepiej opisanych podatków
– tzw. dziesięcinę, a więc obowiązkowe
świadczenie pieniężne w postaci dzie‑
siątej części swojego dochodu na rzecz
Kościoła lub innej instytucji. Teraz sys‑
tem podatkowy wydaje się dużo bardziej
niesprawiedliwy, a lekarze zmuszani są
do oddawania niemal połowy zarobio‑
nych środków, które wypracowali wła‑
snymi siłami.
Wygląda na to, że część medyków go‑
towa jest przeanalizować dotychczasowy
czas pracy i swoje dochody, a przy okazji
„…zweryfikować to i tamto, w sumie wię‑
cej czasu w domu by się przydało…”, jak
w poniższej opinii lekarza‑internauty:
Nowe zasady, czyli de facto obłożenie
nas znacznie większym podatkiem spowodowało, że w moim przypadku decyzja już zapadła. Ograniczam czas pracy
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o połowę. Szkoda mi życia, by tyrać po to,
aby dostarczać środków na realizowanie
socjalistycznych wizji. A w wolnym czasie nauka języka obcego, bo jeśli się władza nie zmieni i nie cofną wyzysku, to albo
przebranżowienie lub wyjazd do normalnego kraju razem z rodziną. Na razie cieszę się z Nowego Ładu, bo będę miał dużo
więcej wolnego czasu, a czasu w życiu za
żadne pieniądze nie kupię:)…”.
Efektem „Polskiego Ładu”, o ile w za‑
powiadanej formie zostanie wprowadzo‑
ny, będą znacznie wyższe koszty funk‑
cjonowania szpitali, przychodni i prywat‑
nych gabinetów. Tysiące najbardziej za‑
dłużonych i najmniej dochodowych więk‑
szych, średnich, czy małych placówek
zniknie z mapy zdrowia, pozostawiając
po sobie czarne dziury.
Wbrew oczekiwaniom rządzących,
nie można liczyć na wsparcie lekarzy ze
wschodu, bo tamci, znając polskie realia,
starają się omijać nasz kraj szerokim łu‑
kiem, a jeśli chcą pracować, to okazu‑
je się, że nie znają nawet podstaw języ‑
ka polskiego.
Miejmy nadzieję, że mądrość polity‑
ków oraz prawdziwa troska o zdrowie
i życie Polaków, oraz ich własny instynkt
samozachowawczy zwyciężą.

Sposoby na rekompensatę
Lekarze mają różne pomysły, by zre‑
kompensować sobie straty, które przynie‑
sie im zapowiadany przez PiS tzw. Polski
Ład. Celem optymalizacji dochodu pod
uwagę biorą różne rozwiązania:
1. Wzrost żądań płacowych w dotych‑
czasowych miejscach pracy. W przypad‑
ku niespełnienia ich postulatów większość
lekarzy planuje znaczne zredukowanie
czasu pracy. Tak zrobili kiedyś amery‑
kańscy lekarze, których nawet oferta po‑
dwójnego lub poczwórnego dochodu nie
zachęciła do podwojenia czasu pracy.
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2. Podwyższenie stawek za godzi‑
nę pracy, wizytę/zabieg lub operację za‑
równo w większych prywatnych placów‑
kach, jak i gabinetach lekarskich, tak by
zrekompensować sobie potencjalną utra‑
tę dochodu, spowodowaną nałożonymi na
nich przez rząd wyższymi finansowymi
obciążeniami. Ceny wizyt w gabinetach
prywatnych wzrosłyby o około 50%.
3. Pewien odsetek lekarzy (dotyczy
to głównie lekarzy specjalistów, którzy
zdążyli już osiągnąć niezależność finan‑
sową i wyższy status materialny) planuje
znaczne zredukowanie czasu pracy oraz
co najmniej 50% podniesienie stawek za
świadczoną pracę.
4. Wiadomo, że popyt nie maleje, a je‑
śli będzie znacznie rósł, wówczas rów‑
nież wzrośnie cena za usługi świadczo‑
ne przez lekarzy. Zaś w przypadku usług
dotyczących zdrowia w związku z pan‑
demią COVID‑19 i dramatycznym wzro‑
stem liczby przypadków pacjentów on‑
kologicznych, czy chorych z depresją
oraz następstw i powikłań związanych
z późniejszym rozpoznaniem wielu in‑
nych chorób, m.in. cukrzycy typu 2 (jest
to oczywisty skutek lockdownu, zamy‑
kania wielu szpitalnych oddziałów na pa‑
cjentów innych, niż covidowi, wprowa‑
dzenia teleporad, w trakcie których le‑
karz nie ma możliwości fizykalnego zba‑
dania pacjenta.)
5. Pojawił się również pomysł zakłada‑
nia spółek. Zamiast prowadzić jednooso‑
bową działalność gospodarczą, lekarze bę‑
dą zakładali np. spółki. Zdaniem prawni‑
ków, sposób na ominięcie podwyżki skład‑
ki i podatku jest tak prosty i oczywisty, że
jeżeli ta dziura nie zostanie załatana po‑
przez podwyżkę CIT lub objęcie wynagro‑
dzeń prezesów obowiązkami ubezpiecze‑
niowymi, to państwo będzie lizać cukier‑
ka przez papierek, bo żadnych zwiększo‑
nych wpływów nie zobaczy (pomijając
bardziej finezyjne rozwiązania wymyślo‑
ne przez doradców). Jak pisze na swoim
facebookowym profilu utalentowana i do‑
świadczona prawniczka Monika Wycykał:
„Wystarczy bowiem założyć co najmniej
dwuosobową spółkę z o.o., uchwałą przy‑
znać sobie wynagrodzenie z tytułu pełnie‑
nia funkcji członka zarządu (brak ZUS,
brak składki zdrowotnej) + zatrudnić się
na umowie o pracę np. na ½ etatu (jest
ZUS, jest składka zdrowotna). Ci, którzy
chcą się pozbyć ZUS w całości, mogą nie
bawić się w umowę o pracę i zostawić so‑
bie tylko wynagrodzenie z tytułu pełnienia
funkcji członka zarządu (brak ZUS, brak
składki zdrowotnej). To działa od lat i jest
w pełni legalne.”
Które z rozwiązań będą najbardziej
popularne, czas pokaże. Istnieje również

nadzieja, iż lekarze zostaną potraktowani
w nieco bardziej przyzwoity sposób, zwłasz‑
cza że rachunek potencjalnych zysków i strat
jasno przemawia, by robić wszystko, aby za‑
chęcić ich do pozostania w Polsce.

Przykład wyrazisty
Dla wielu lekarzy, którzy do tej pory by‑
li na 19% podatku liniowym, wzrost podatku
o 9 punktów procentowych (wysokość składki
zdrowotnej, kwota ta nie będzie już odliczana
od podatku) oznacza niespotykany dotąd aż na
taką skalę 47‑procentowy(!) wzrost zobowią‑
zań finansowych wobec państwa. Niektórzy
lekarze ciągle myślą, że ich zobowiązania po‑
datkowe wzrosną jedynie o 9%. Nic bardziej
mylnego! Załóżmy, że lekarz prowadzący jed‑
noosobową działalność gospodarczą zarabia
miesięcznie 40 000 zł. Rozliczając się z fisku‑
sem w ramach podatku liniowego płacił do‑
tychczas podatek w wysokości 19%, a więc
– 7600 zł miesięcznie. Kwota ta oczywiście
była i jedynie do końca roku będzie pomniej‑
szona o wysokość składki zdrowotnej.
Według nowych zasad od kwoty przy‑
chodu medyk zapłaci 9‑proc. składkę, czy‑
li 3 600 zł oraz 19‑proc. podatek, a więc
7600 zł. W sumie danina oddana państwu wy‑
niesie 11 200 zł miesięcznie, zamiast dotych‑
czasowych 7600 zł, co stanowiło owe 100%.
Wyliczenie wbrew pozorom nie jest trudne.
Obciążenia przykładowego lekarza wzrosną
zatem o 3600 zł, a więc chcąc wyliczyć, jaki
stanowi to procent dotychczasowej miesięcz‑
nej daniny, wystarczy wykonać prostą opera‑
cję matematyczną: 7600 zł – 100%, 3600 zł
– X%. A więc X = 3600:7600 = 47%! A więc
obciążenia finansowe dużej części polskich le‑
karzy wzrosną na niespotykaną wręcz skalą,
bo niemal o 50%!
Zatem, jeśli do tej pory lekarz przedsiębior‑
ca rocznie płacił 91 200 zł podatku, to zakła‑
dając, iż co miesiąc będzie miał zbliżony do‑
chód, to w 2022 roku zapłaci aż 134 400 zł,
a więc o 43 200 zł więcej niż dotychczas!
Lekarze potrafią kalkulować. Jeśli przepi‑
sy wejdą w życie, większość respondentów,
a więc głównie lekarzy specjalistów zamie‑
rza zdecydowanie zmniejszyć wymiar świad‑
czonej pracy co najmniej o połowę i zre‑
dukować własne zarobki z przykładowych
40 000 zł do 20 000 zł/miesięcznie, z czego
zapłacą 3800 zł podatku oraz 1800 zł składki
zdrowotnej (w sumie 5600 zł), a więc ciągle
będą godnie zarabiać. Jednak wówczas dani‑
na, jaką nałoży na nich państwo będzie niż‑
sza o 5600 zł/mies., co w skali całego roku
oznacza dla nas lekarzy mniej, jak to dosad‑
nie określają, „niewolniczej” pracy na rzecz
państwa, wycenionej na 67 200 zł, które mu‑
sieliby oddać po to, by choćby finansować za‑
ginione i niekompletne respiratory.
Marek Derkacz

Posłuchać Pani Psychiatrzyni
z Olgą Padałą,
młodą lekarką w trakcie specjalizacji z psychiatrii,
rozmawia Anna Augustowska
• Kim jest Pani Psychiatrzyni?
– To ja, młoda lekarka, która jest
na rezydenturze z psychiatrii i chce
się dzielić swoją wiedzą, refleksjami
i anegdotami z życia młodego psy‑
chiatry. Robię to nagrywając pod‑
kasty, których można słuchać ko‑
rzystając z serwisów internetowych

YouTube i Spotify. Pomysł pojawił
się po jednym z kursów z bioetyki
w LIL. Wykładowca podkreślał, że
lekarz całe życie powinien się dzielić
swoją wiedzą. Uznałam, że interneto‑
wa audycja – krótka, podana w lekki
i prosty sposób, może pełnić taką ro‑
lę. Poza tym można tych podkastów
słuchać w dowolnej chwili, co w za‑
bieganym świecie jest ważne.
Określenie „psychiatrzyni” usły‑
szałam kiedyś od jednego z pacjen‑
tów i bardzo mi się spodobało. Kiedy
więc wymyśliłam sobie „moje audy‑
cje”, postanowiłam właśnie tej formy
użyć. Jest bardzo trafna, ma w sobie
poczucie humoru a zarazem nie budzi
dystansu w odbiorcach.
• Bo o to chodzi?
– Założenie jest takie, że o poważ‑
nych sprawach mówię w sposób prosty
i przystępny. To nie są podkasty adre‑
sowane tylko do medyków. Siłą rze‑
czy staram się więc przygotowywać te
nagrania w zrozumiały i nienaszpiko‑
wany medycznymi terminami sposób.
Poza tym jestem rezydentką – więc nie
mam jeszcze tak szerokiej wiedzy, ja‑
ką posiadają specjaliści.
• Ale każde z nagrań porusza po‑
ważny temat.
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– Oczywiście, przecież proble‑
my psychiczne, albo ogólnie mówiąc
sprawy naszej psychiki to nasze ży‑
cie. Nie trzeba zmagać się z chorobą
psychiczną, aby wzbudzić w sobie re‑
fleksje nad swoją kondycją, nad strate‑
giami, które stosujemy w życiu. O tym
właśnie staram się mówić. A tematy
podsuwa samo życie. Także od‑
biorcy moich nagrań podpowia‑
dają, o czym chcieliby usłyszeć.
Są historie pacjentów, ale także
moje doświadczenia jako leka‑
rza. Do tej pory – nagrywać za‑
częłam pół roku temu, w grud‑
niu 2020 roku – przygotowałam
11 podkastów.
• Każdy jest frapujący – i ma
świetnie zredagowaną tzw. za‑
jawkę np. Pół kilo od śmierci al‑
bo Jak żyć? Lekki podkast o fila‑
rach zdrowego życia.
– Jest historia młodych nie‑
doszłych samobójców; podkast
o męskiej depresji; o osobowości bor‑
derline; o anoreksji; o zdrowym ego‑
izmie. W jednym z podkastów wystą‑
pił pacjent, który choruje na schizo‑
frenię. Z dużym odzewem spotkał się
podkast o żałobie. To zapewne skutek
pandemii i tego, że chyba każdy kogoś
ostatnio z tego powodu pożegnał. Są
też nagrania o tym, jak to jest być le‑
karzem. Na przykład udzielam odpo‑
wiedzi na takie pytania: czy pacjenci
w szpitalach są przywiązywani pasa‑
mi do łóżek? Czy w psychiatryku są
klamki? Czy psychiatrzy są chorzy
psychicznie?
• Jest też podkast o pracy lekarza
na oddziale covidowym.
– To moje doświadczenie – pracu‑
ję na oddziale obserwacyjno‑zakaź‑
nym, gdzie trafiają pacjenci psychia‑
tryczni z COVIDEM‑19. Dostałam ta‑
ką propozycję i podjęłam wyzwanie.
Pomagam chorym. Po prostu.
• O czym będą kolejne podkasty?
– Mam pomysł, aby wyjaśnić róż‑
nice między psychiatrą, psychologiem
i psychoterapeutą – to prośba moich
słuchaczy. Chcę też przygotować pod‑
kast o alkoholizmie. Kolejne tematy
będą pewnie się wyłaniać sukcesyw‑
nie, bo życie jest przebogate.
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Telemedycyna dominować zaczyna

W Rykach o medykach

O nowoczesnych technologiach w medycynie dyskutowali
członkowie i uczestnicy spotkania Rady do Spraw Cyfryzacji
działającej przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.
Do tworzenia innowacyjnych rozwiązań w zakresie e‑zdrowia
zmusza m.in. konieczność zwiększenia efektywności systemu
opieki zdrowotnej, starzenie się społeczeństwa oraz spadek do‑
stępności kadry lekarskiej. Mówiono m.in. o nowoczesnych sys‑
temach komunikacji, przesłaniu danych i inteligentnych produk‑
tach na rynku e‑zdrowia. Uczestnicy wskazali kierunki rozwo‑
ju telemedycyny m.in. w takich dziedzinach jak: neurologia,
okulistyka, neurochirurgia, kardiologia, diabetologia, radiolo‑
gia, anestezjologia i teleedukacja

Premier Mateusz Morawiecki pobyt w naszym regionie za‑
czął od szpitala w Rykach i od wizyty w placówce, która pół‑
tora roku temu została reaktywowana po tym, jak przestał tam
działać prywatny podmiot.
– W Rykach w modelowy sposób udało się doprowadzić
do współpracy i odtworzenia szpitala. Jest tu nowo zakupiony
tomograf, przed chwilą rozmawialiśmy o rezonansie i będzie
nowy rezonans tutaj w szpitalu – zapowiedział Morawiecki.
Premier mówił też, że rząd chce zadbać o kadrę. – O nasze pie‑
lęgniarki, ale także salowe, o lekarzy po to, żeby można było
doprowadzić do skutecznej realizacji naszego programu napra‑
wy służby zdrowia. Ale to także profilaktyka, bo lepiej jest za‑
pobiegać niż leczyć – dodał.

Po raz trzeci studenci Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
zorganizowali rejs profilaktyczny. Wyprawa odbyła się w dniach
1–8 maja 2021 roku. Uczestnicy – 43 studentów i pracowni‑
ków Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – Lubelskiego
Studenckiego Rejsu Profilaktycznego tym razem pływali
po Morzu Bałtyckim na żaglowcu szkoleniowym STS „Pogoria”
odwiedzając polskie porty, m.in. port w Gdyni. Celem pro‑
jektu jest edukacja poprzez sport i podkreślanie wagi regular‑
nych ćwiczeń oraz zapobieganie rozwojowi chorób cywiliza‑
cyjnych dzięki propagowaniu badań profilaktycznych: pomia‑
ry ciśnienia krwi i poziomu glukozy. Rejs ma też wymiar na‑
ukowy: m.in. badano wpływ zmiennych warunków, związa‑
nych z uprawianiem żeglarstwa morskiego, na kształtowanie
się równowagi ciała.
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Szpital w Łęcznej ekologiczny
Do końca 2021 roku w szpitalu w Łęcznej przeprowadzona
zostanie energetyczna rewolucja. Jej wartość to ok. 1,5 mln zł.
A efekty też znaczące – o 43 proc. zmniejszenie zużycia energii
i emisji gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla. Takie
są parametry projektu „Poprawa efektywności energetycznej
SPZOZ w Łęcznej poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014‑2020.
To projekt ledowy. Jego efektem będzie nowe oświetlenie, które
pojawi się w SPZOZ w Łęcznej w II połowie 2021 roku. Na le‑
dy wymienionych ma być ok. 2700 opraw oświetlenia podsta‑
wowego i oświetlenia awaryjnego.
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Lekarz z pasją

Żagle i
• To był mocny uścisk?
– Zdecydowanie. Mocny i męski
uścisk dłoni. Książę Filip, mąż królowej
Elżbiety II, przypłynął z Londynu moto‑
rówką i wszedł na pokład naszego jachtu
„Roztocze”. Porozmawiał z nami o rega‑
tach, o prądach morskich. Bardzo profe‑
sjonalnie. Był szalenie elegancki, bardzo
bezpośredni i swobodny. Warto przypo‑
mnieć, że w czasie drugiej wojny świato‑
wej Filip służył w brytyjskiej marynarce
wojennej, biorąc udział m.in. w inwazji
na Sycylię. Wcześniej ukończył akademię
marynarki wojennej w Dartmouth. Miał
stopień admirała. Wiedzieliśmy, że na że‑
glowaniu zna się znakomicie. Spotkanie
było krótkie a ja – pełniłem wtedy na
„Roztoczu” funkcję kapitana – cały czas
martwiłem się, aby zwracając się do nie‑
go nie zapomnieć używać formuły: „wa‑
sza wysokość”. Wymagał tego protokół
i nie wypadało go złamać.
• Dobrze Pan pamięta to spotkanie
chociaż minęło… ponad 30 lat?
– To był 1985 rok. Polska załoga
na jachcie „Roztocze”, który należy
do Lubelskiego Okręgowego Związku
Żeglarskiego brała udział w Tall Ship’s
Races i podczas postoju w porcie Chatham
pod Londynem, z lubelską załogą spo‑
tkał się zmarły w kwietniu książę Filip.
Byliśmy jedną z niewielu załóg, któ‑
rą wtedy odwiedził, a przecież w tych
regatach uczestniczyły liczne żaglow‑
ce z całego świata. To wyróżnienie za‑
wdzięczamy naszej rodaczce, pa‑
ni Jance Bielak, członkini zarzą‑
du Sail Training Association, któ‑
ra opiekowała się polskimi eki‑
pami, uczestniczącymi w rega‑
tach. Zapamiętałem tę wizytę tak‑
że z innego, prozaicznego powo‑
du – nurkowie brytyjskich służb,
którzy musieli dokładnie spraw‑
dzić bezpieczeństwo, prawdo‑
podobnie niechcący, ale jednak
– uszkodzili nam propeller, czy‑
li podwodne urządzenie do mie‑
rzenia prędkości.

nas tak ważna osoba. Jacht lśnił czysto‑
ścią, ubraliśmy się elegancko i oczywiście
do dziś pamiętamy tamten dzień.
Ja miałem to szczęście, że z księciem
Filipem spotkałem się jeszcze raz. Tym
razem było to w Bostonie w 1992 roku,
w trakcie regat Tall Chips Rejs Columbus.
Byłem wtedy II oficerem na żaglowcu
„Fryderyk Chopin” a dowodził nim kpt.
Ziemowit Barański, lubelski bardzo zna‑
ny żeglarz. Książę Filip był pod wraże‑
niem, tym bardziej że załogantami by‑
li Szkoci. W trakcie regat z Bostonu do
Liverpoolu na północnym Atlantyku
w czasie wachty jako pierwszy wypatrzy‑
łem górę lodową. Była ogromna i niebez‑
pieczna. Szybko zmieniliśmy kurs.

• Czyli niezapomniana nie‑
spodzianka ?
– Niezapomniana! Chociaż zo‑
staliśmy uprzedzeni, że odwiedzi
16
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• Imponujące! Jednak nie wstąpił Pan
do marynarki…
– Wybrałem medycynę na lubelskiej
AM. Po prostu chciałem być lekarzem.
Bardzo mnie w tym wyborze utwierdził
„rok zerowy”. Miałem 17 lat i trafiłem do
szpitala przy Staszica. Do moich obowiąz‑
ków należało codzienne
przydzielanie pościeli
i bielizny dla pacjentów.
Pracowałem w oddzia‑
le neurochirurgii przy
Klinice Neurologii, któ‑
rą kierowała prof. Halina
Koźniewska. Pewnego
dnia – w czasie Wielkiej
Nocy – przywieziono pa‑
cjenta z krwiakiem mó‑
zgu, był nieprzytom‑
ny. Trzeba było szyb‑
ko operować, a tu świę‑
ta, mało personelu… zo‑
stałem więc przydzielo‑
ny do… trzymania języ‑
ka pacjenta, aby ten się
nie dławił. Dałem radę
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z Włodzimierzem Wieczorkiewiczem,
chirurgiem, urologiem, jachtowym kapitanem żeglugi wielkiej,
rozmawia Anna Augustowska

• Żeglarstwo to wielka Pana pasja
(obok jeździectwa, narciarstwa, nurko‑
wania i myślistwa). Chyba było silną
konkurencją dla medycyny?
– Jeśli chodzi o chronologię to jed‑
nak żagle były pierwsze, bo zaczą‑
łem pływać jeszcze jako uczeń LO
im. Staszica w Lublinie. Od pierw‑
szej klasy należałem do działającej
tam harcerskiej drużyny żeglarskiej.
Stawiania pierwszych kroków uczył
nas m.in. Kazimierz Goebel, później‑
szy rektor UMCS. Szkolenia odby‑
waliśmy nad jeziorem Firlej. Wtedy
złapałem bakcyla i do dziś się z nie‑
go nie wyleczyłem. Pamiętam świet‑
nie pierwszy rejs po jeziorach mazur‑
skich, właśnie z prof. Goeblem. Nie
było już odwrotu – za ciosem zro‑
biłem stopień sternika jachtowego
w Lublinie i wtedy mogłem zacząć
szkolić młodych żeglarzy. Zacząłem
pływać. I to z kim!!! Na „Zawiszy
Czarnym” pod wodzą samego ko‑
mandora Bolesława Romanowskiego,
który podczas II wojny światowej dowo‑
dził ORP „Jastrząb”, ORP „Dzik” i gru‑
pą okrętów podwodnych. Pamiętam,
jak w czasie jednego z naszych rejsów
w pewnym momencie podpłynął do nas
podwodny okręt, który patrolował Bałtyk
i oddał salut na cześć komandora. A po la‑
tach zaprosiłem Komandora na spotkanie
z lubelskimi żeglarzami.
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medycyna
i postanowiłem zostać lekarzem zabie‑
gowym. Udało się! Przez całe zawodowe
życie byłem chirurgiem, najdłużej praco‑
wałem w szpitalu kolejowym w Lublinie
(dzisiaj to szpital im. Jana Bożego). Nie
mam wątpliwości, że dzisiaj dokonałbym
tego samego wyboru: medycyna, chirur‑
gia, urologia.
• I z sukcesem łączył Pan pracę chi‑
rurga z żeglowaniem?
– Nie zawsze było to proste – szpital
to dyżury i liczne obowiązki, ale pasja to
pasja, zawsze można znaleźć jakieś wyj‑
ście. Jeszcze w czasie studiów w ośrod‑
ku żeglarskim nad Zatoką Szczecińską
zdobyłem uprawnienia sternika morskie‑
go i mogłem szkolić młodszych jako in‑
struktor. Od 1980 roku mam uprawnie‑
nia jachtowego kapitana żeglugi wielkiej.
Zaczynałem od morskich rejsów głów‑
nie po Bałtyku, z czasem też po morzach
Północnym, Śródziemnym. W stanie wo‑
jennym zatrudniłem się jako lekarz okrę‑
towy na drobnicowcu „Leopold Staff”.

Pływałem na nim pół ro‑
ku i ta wyprawa pozwoliła
mi zwiedzić m.in. Chiny.
Ale do moich najciekaw‑
szych wypraw zaliczam
rejsy z dziećmi i z wnu‑
kami.
Opłynąłem kawał świa‑
ta, ale nie cały – wciąż
mam plany i marzenie, aby
popłynąć przez przejście
północne.
• Może na pokładzie
jachtu „Roztocze”?
– „Roztocze” należy
do Lubelskiego Okręgowego Związku
Żeglarskiego (LOZŻ). To wspaniały
jacht, pełnomorski, dwumasztowy. Ma
ponadpółwieczną historię, która zaczęła
się 3 sierpnia 1969 roku, kiedy jacht wy‑
płynął w morze po raz pierwszy. Na je‑
go pokładzie różne załogi opłynęły ca‑
łą Europę i zawinęły do wszystkich eu‑
ropejskich portów. Jacht ma na koncie

500 rejsów, pływało na nim ponad 5 ty‑
sięcy osób. Na jego pokładzie gościł nie
tylko książę Filip, ale też król Szwecji
i królowa Holandii. Dzisiaj nadal jacht
jest w dobrej, ale już nie idealnej formie.
Organizujemy zbiórkę na generalny re‑
mont „Roztocza” i zachęcam do przyłą‑
czenia się. Każdy może tę akcję wspomóc
– wystarczy skontaktować się LOZŻ.
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Zwyciężyły kreatywnością
Justyna Ostojewska i Iga Wieczorek,
studentki IV roku Wydziału Lekarskiego
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, są
autorkami prezentacji nagrodzonej I miej‑
scem w sesji prac oryginalnych w czasie
I Poznańskiej Studenckiej Konferencji
Ginekologiczno‑Położniczej, która w ca‑
łości dotyczyła położnictwa i ginekologii
oraz neonatologii.
Lublinianki pokonały 50 konkuren‑
tów. Reprezentowały Studenckie Koło
Naukowe działające przy Katedrze
i Klinice Położnictwa i Perinatologii
SPSK nr 4 przy ul. Jaczewskiego
Justyna Ostojewska
8 w Lublinie, którą kieruje prof. Bożena
Leszczyńska‑Gorzelak. Rolę opiekuna
naukowego pełni dr hab. n. med. Żaneta Kimber‑Trojnar.
Konferencja odbyła się 23‑24 kwietnia 2021 roku. Było to
ogólnopolskie wydarzenie, skierowane zarówno do studentów
wszystkich kierunków uczelni medycznych, jak i do młodych
lekarzy. W czasie konferencji odbyły się trzy sesje konkursowe,
tj. dwie sesje opisów przypadków oraz jedna sesja prac orygi‑
nalnych. Po wstępnych eliminacjach zostało do nich zakwali‑
fikowanych 51 prac.
Studentki z Lublina przedstawiły pracę pt.: „Ocena składu ciała, stanu nawodnienia i aktywności dipeptydylopeptydazy‑4

(DPP‑4) u kobiet z nadmiernym ciążowym przyrostem masy ciała oraz
z cukrzycą ciążową we wczesnym połogu”.
W prezentacji uwzględniono także
problematykę programowania matczy‑
nego, a więc potencjalnego ryzyka wy‑
stąpienia w przyszłości u tych kobiet cu‑
krzycy typu 2, otyłości i zespołu meta‑
bolicznego. Poruszono również tematy‑
kę potencjalnego zastosowania w dalszej
perspektywie czasowej leków z grupy
inhibitorów DPP‑4 w leczeniu cukrzy‑
cy ciążowej.
Iga Wieczorek
Warto dodać, iż w komisjach kon
kursowych konferencji zasiadało wielu
znamienitych profesorów, m.in. prof. Grzegorz Bręborowicz,
były rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, wybitny
polski perinatolog, redaktor obowiązkowych podręczników
dla studentów.
Studenckie Koło Naukowe, działające przy Katedrze i Klinice
Położnictwa i Perinatologii SPSK nr 4 w Lublinie, cieszy się
rosnącym zainteresowaniem wśród studentów, o czym świad‑
czy nie tylko liczba członków, ich aktywność, ale także odno‑
szone przez nich sukcesy na konferencjach medycznych oraz
publikacje w wysoko punktowanych czasopismach.
aa

ZUS policzył

Covid‑19 nie zawsze ze zwolnieniem lekarskim
Covid‑19 nie był najczęstszą przyczy‑
ną zwolnień lekarskich – wynika z da‑
nych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
za ubiegły rok. Liczba wszystkich wy‑
stawionych zaświadczeń lekarskich nie
odbiegała od statystyk z poprzednie‑
go roku, ale chorowaliśmy nieco dłużej
– informuje Małgorzata Korba, rzecz‑
nik ZUS w województwie lubelskim.
W 2020 roku lekarze wypisali
22,2 mln zwolnień, nie wliczając w to
zaświadczeń na opiekę nad członkami
rodziny. To liczba niemal identyczna
jak w 2019 roku. W samym województwie lubelskim lekarze wystawili ponad 1 milion zwolnień. Najwięcej za‑
świadczeń przypadało na marzec i paź‑
dziernik. Chorowaliśmy za to trochę
dłużej, bo liczba dni absencji w pra‑
cy sięgnęła 286,1 mln (o 4,4 proc. wię‑
cej niż w 2019 roku). Najdłuższą ab‑
sencję chorobową osób ubezpieczo‑
nych w ZUS spowodowały schorzenia
związane z ciążą, porodem i połogiem
(44,9 mln dni), choroby układu kost‑
no‑stawowego, mięśniowego i tkanki
łącznej (41,3 mln dni), choroby układu
oddechowego (35 mln dni), urazy i zatru‑
cia (30,1 mln dni), zaburzenia psychiczne
i zaburzenia zachowania (27,7 mln dni).

Najdłużej na zwolnieniach przebywali
ubezpieczeni w wieku od 30 do 39 lat.
Z danych ZUS wynika, że od marca do
grudnia 2020 r. lekarze wystawili ponad
642 tys. zwolnień z tytułu Covid‑19 na
łączną liczbę ponad 5 mln dni. W województwie lubelskim liczba zwolnień
z powodu Covid‑19 sięgnęła prawie
31 tys. Najwięcej covidowych zaświad‑
czeń lekarskich przypadło na październik
i listopad. – Należy jednak pamiętać, że nie
wszystkie osoby, które uzyskały pozytyw‑
ny wynik na obecność wirusa korzystały ze
zwolnienia lekarskiego. Część z nich prze‑
chodziła chorobę łagodnie lub bezobjawo‑
wo i mogła świadczyć pracę – mówi pre‑
zes ZUS, prof. Gertruda Uścińska. Była
też grupa zakażonych, którzy nie pracowali
i nie korzystali ze zwolnień lekarskich, bo
do wypłaty zasiłku wystarczyła im izola‑
cja potwierdzona przez sanepid.
Najwięcej zwolnień lekarskich
w związku z Covid‑19 lekarze wystawi‑
li w województwach: śląskim, małopol‑
skim i mazowieckim. Najdłuższą absen‑
cję w pracy koronawirus wywołał u ubez‑
pieczonych powyżej 40 roku życia.
W ubiegłym roku lekarze wystawili
mieszkańcom województwa lubelskiego niemal 42 tysiące zwolnień z powodu
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zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. To o około 18 proc. więcej
niż w 2019 roku. Jako najczęstszą przy‑
czynę zaświadczeń w tej grupie lekarze
podawali reakcję na ciężki stres i zabu‑
rzenia adaptacyjne (w sumie 13,5 tys.
zwolnień lekarskich). Po kilka tysięcy
zwolnień medycy wystawili również
w związku z epizodami depresyjnymi,
zaburzeniami depresyjnymi nawracają‑
cymi i innymi zaburzeniami lękowymi.
Najwięcej zaświadczeń z tych przyczyn
lekarze wystawili w marcu i kwietniu.
W 2020 roku do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych wpłynęło prawie 83,9 tys.
wniosków o renty z tytułu niezdolności
do pracy, z tego prawie 4 tys. w samym
województwie lubelskim. Natomiast
w 2019 roku do ZUS wpłynęło ponad
91,2 tys. wniosków o renty z tytułu nie‑
zdolności do pracy, z tego ponad 4,5 tys.
w samym województwie lubelskim.
W 2020 roku było więc o ok. 8 proc.
mniej wniosków o renty z tytułu nie‑
zdolności do pracy niż w roku poprzed‑
nim. – To zresztą kontynuacja trendu
z lat wcześniejszych – liczba wniosków
o renty spada z roku na rok o kilka pro‑
cent – wyjaśnia Małgorzata Korba.
aa
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Lekarzu, co Ty na to

Po nadużyciach, na zołzy
Osobliwość parku stanowią „robacz‑
ki Ś‑to Jańskie, które od połowy czerw‑
ca do połowy lipca ukazują się w takiej
nieraz ilości, że unosząc się w postaci
szmaragdowo‑zielonych iskier iluminu‑
ją aleje nadrzeczne”. Tak pięknie było
wieczorami w… Nałęczowie. Informuje
o tym przygotowany dla lekarzy i kura‑
cjuszy przewodnik z 1897 roku. Podróż

Ile by nie trwała, wówczas do
Nałęczowa docierały trzy pociągi na do‑
bę z obu stron.
Dalej – 5 wiorst – pokonywano powo‑
zami i bryczkami, płacąc 50‑80 kopiejek
za kurs. W sezonie letnim, który wówczas
trwał od 1 czerwca do 1 października, za‑
kład wysyłał na stację omnibus lub wy‑
godny brek. Razem z brekiem przysyła‑
ny był konduktor, który odbierał rzeczy
przyjezdnych. Poznać go było można po
napisie na czapce.

Materac czy tapczan

z Lublina do zakładu trwała wówczas
4 godziny końmi lub 2 godziny koleją
Kiedy książeczka „Nałęczów i jego okolice. Przewodnik informacyjny dla leczących się i lekarzy” zosta‑
ła wydrukowana w warszawskiej dru‑
karni Jana Karola Kowalewskiego, za‑
kłady leczniczy i hydropatyczny działa‑
ły w Nałęczowie już od 16 lat.
Był to na ówczesne czasy przewodnik
jak najbardziej reklamowy, bo wydawca
nie ukrywał, że chce uwydatnić wszyst‑
ko, co dobre w Nałęczowie, by mu zjed‑
nać poparcie wśród ogółu publiczności
i lekarzy.

Z drugorzędnej stacyi
W 1897 roku kuracjusze i goście do‑
cierali do Nałęczowa ze stacji kolei nad‑
wiślańskiej, określanej przez autora prze‑
wodnika jako stacja drugorzędna odległa
od Warszawy o 5‑6 godzin jazdy. A od
Lublina o niecałą godzinę. Choć to nie
jest takie pewne, bo w innym miejscu
czytamy, że do Lublina podróż pociągiem
trwała 2 godziny.
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Pierwsza porada dla kuracjuszy?
„Bezwarunkowo nie należy nigdy, nie
rozejrzawszy się dobrze, brać pierwsze‑
go lepszego mieszkania na willach, gdyż
te najczęściej są wynajmowane na sezon
lub miesięcznie, co w razie niedogodno‑
ści mieszkania może narażać przyjezd‑
nych na kłopot i straty”.
Sam zakład oferował „numery miesz‑
kalne” w liczbie 178. Jeden pokój na do‑
bę kosztował od 30 kopiejek do 2 rubli.
Najtańsze były pokoje nad łazienkami ką‑
pielowymi, reklamowane jako „dla ludzi
skromnych wymagań”.
Umeblowanie przeciętnego numeru
składało się: z łóżka ze sprężynowym ma‑
teracem, stolików do pisania i nocnego,
szafy, umywalni z miednicą i dzbankiem,
kubła, kilku krzeseł, kanapki, zwierciadła,
wieszadeł itd. W 30‑kopiejkowych poko‑
jach zamiast łóżka z materacem znajdu‑
je się tapczan z siennikiem. Jak wyliczał
autor bardzo precyzyjnego przewodni‑
ka, w droższych numerach meble są wy‑
ściełane! Znajdują się tam: kanapy, fote‑
le, duże lustro itd. I uwaga! Za pościel li‑
czono dodatkowo.

Od anemii do zapalenia
– Ci, którzy bardziej z nałogu niż
z istotnej potrzeby trwonią pieniądze
na zagraniczne kąpiele; mogą wygod‑
nie i korzystnie w Nałęczowie przepę‑
dzić kilka miesięcy – cytuje przewod‑
nik artykuł z „Kuriera Warszawskiego”
z 1821 roku.
A lista dolegliwości, które pobyt
w uzdrowisku leczy, albo przynajmniej
łagodzi, jest długa.
Autor wylicza, że w zakładzie z po‑
myślnym rezultatem leczą się wszelkie
choroby przewlekłe, nadające się do le‑
czenia czynnikami fizycznymi, balneote‑
rapią, hydroterapią itp. lub wymagające
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izolacji, zmiany trybu życia lub dietetycz‑
nego regulaminu.
Do nich należą choroby nerwowe: neu‑
rastenia, histerya, nerwobóle, wiąd rdze‑
nia w początkowym okresie itp.; choro‑
by ustrojowe: anemia, błędnica, wycień‑
czenia po przebytych chorobach, naduży‑
ciach lub przepracowaniu się, otyłość, ar‑
trytyzm, migreny, zołzy, usposobienie do
nieżytów dróg oddechowych, dziedzicz‑
ne usposobienie do gruźlicy, reumatyzm
przewlekły mięśniowy i stawowy, prze‑
wlekłe zakażenie malaryczne; przewlekłe
choroby przewodu pokarmowego i jego
narządów gruczołowych: nerwice, chro‑
niczne nieżyty żołądka i kiszek; przewle‑
kłe choroby dróg oddechowych: roze‑
dma płuc, przewlekłe katary nosa, krta‑
ni, oskrzeli; przewlekłe choroby narzą‑
du moczo‑płciowego: kamienie nerko‑
we, chroniczny katar pęcherza moczowe‑
go, czynnościowe choroby płciowe, nie‑
moc płciowa, polucye; choroby kobiece:
przewlekłe zapalenia narządów płcio‑
wych kobiecych, pozostałości po prze‑
bytych zapaleniach ostrych, zaburzenia
czynnościowe.

Wydawanie natrysków
i porad
Główne zadanie leczenia nałęczow‑
skiego spoczywa nie na lekarstwach,
lecz na „odpowiedniem urządzeniu ży‑
cia” chorego pod kierunkiem i opieką
lekarzy.
Interni, zamieszkali w zakładzie, jadają
o oznaczonych godzinach i pod dozorem
lekarzy, stosują się ściśle do istniejącego
porządku, stykając się niemal co godzina
z lekarzami. Jest to jakby szpital zakłado‑
wy. Ale i chorzy, zamieszkali poza zakła‑
dem, podlegają również nadzorowi lekar‑
skiemu. Lekarz, po odpowiednim zbada‑
niu i zapisaniu do książki, nie tylko prze‑
pisuje kurację, ale daje również instruk‑
cje, gdzie chory ma zamieszkać, gdzie
stołować, jak wypoczywać.
Żywienie chory otrzymywał z kuchni
zakładowej. Na całodzienne utrzymanie
XIX‑wiecznego kuracjusza składały się
cztery posiłki. Śniadania i podwieczorki
wyglądały tak samo: kawa, herbata, mle‑
ko, kakao, bułki, chleb, ser, masło, miód
„według życzenia i apetytu”. Jedynie na
zalecenie lekarza chory mógł otrzymy‑
wać szynkę, mięso zimne, jaja. Na pod‑
wieczorek często podawano dodatkowo
owoce (poziomki, truskawki, maliny, ar‑
buzy lub melony).
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i artrytyzm
Obiad o godz. 13 składał się z dwóch
zup (do wyboru), mięsa, jarzyny (oddziel‑
nej), leguminy, kawy lub herbaty.
Wieczerza podawana o godz. 20 al‑
bo w niedziele i dni koncertów
o godz. 19.30 składała się z jednego da‑
nia mięsnego (ciepłego) z dodatkiem her‑
baty lub mleka.
Ważna uwaga: to lekarz zakładowy de‑
cydował i ewentualnie pozwalał na napo‑
je wyskokowe! Jeśli zgoda była, płaciło
się za trunki oddzielnie.
Jak wyliczał autor publikacji, 10 dni
pobytu i kuracji w Nałęczowie koszto‑
wało 36 rubli i 25 kopiejek, co dawało
miesięcznie 120 rubli, kopiejek 75. W to
nie wchodziły wydatki na „światło, wody
mineralne, kumys lub kefir, elektryzacyę,
massaż, dodatkowe wizyty lekarskie, wy‑
cieczki, koncerty itd.”. Jednak jak zauwa‑
żano w przewodniku, dla ludzi mało wy‑
magających i niezamożnych koszty te mo‑
gą być dość znacznie zmniejszone.

Lekarze, kąpielowi,
włościanie
Lektura przewodnika daje pojęcie
o stosunkach gospodarczych i finanso‑
wych, jakie panowały w dawnym uzdro‑
wisku i w Nałęczowie. Dziś trudno sobie
wyobrazić czas, gdy liczba wspólników,
którzy zainwestowali w zakład, docho‑
dziła do 21 osób. Byli to głównie leka‑
rze. Spółka, która miała charakter niemal
przyjacielski, z czasem była świadkiem
różnicy zdań. Gdy jedni chcieli skrom‑
ny zakład, który się powoli rozwija, inni
widzieli rozmach. Na dodatek, gdy wła‑
ściciele willi chcieli zrobić z Nałęczowa
miejsce, gdzie na letni „karnawał” prze‑
jedzie bogata publiczność z Warszawy,
to inni walczyli o spokojne uzdrowisko
dla chorych.

O ile udziałowcy nie mieli szansy na
zyski, o tyle istnienie zakładu wywarło
potężny wpływ na zamożność i uspołecz‑
nienie… okolicznej ludności.
Łatwo zbywali w zakładzie swoje pro‑
dukty, wozili gości, stosowali się do wy‑
maganej czystości i porządku, co wycho‑
dziło im na dobre. Autor przewodnika
wręcz mówi o wpływie cywilizacyjnym
zakładu. Kąpielowi i służący budują wła‑
sne domki dla letników, posyłają dzieci
do szkoły lub przez lato trzymają dla nich
korepetytorów. W chałupach włościan są
większe okna, porządne sprzęty, pościel,
koło domów ogródki i ławeczki, w stud‑
ni czysta woda. Mieszkańcy lepiej jedzą,
mają czystszą odzież. Obok budki stróża,
od strony Wąwolnicy, w pobliżu apteki po‑
wstało ambulatorium dla okolicznej lud‑
ności włościańskiej i żydowskiej, gdzie
dwa razy dziennie lekarze udzielali porad
przychodnim chorym.

grywała latem w parku i na wieczorach ta‑
necznych. Wieczory tańcujące były w nie‑
dziele w sali balowej w pałacu, w której do
północy bawiło się po 200 i więcej osób.
Sala służyła też teatrom amatorskim i mu‑
zykom. Ale do ulubionych rozrywek nale‑
żało wiosłowanie na stawie. Zakład miał
6 łódek, urządzał nawet regaty.
Nałęczów to piękna okolica, spacery
i wycieczki w XIX wieku też były zale‑
cane. Latem dla chłodu i cienia sugero‑
wano nałęczowskie wąwozy. „Najlepiej
jest uzbroić się w kij lub parasol, krótszą
suknię, coś do czytania lub roboty, bo
wyjść się nie będzie chciało, mieć kogoś
do towarzystwa, by się dzielić wrażenia‑
mi” sugeruje przewodnik.
Na dodatek w porównaniu z Warszawą
w Nałęczowie jest znacznie większa licz‑
ba dni pogodnych, daje większą ilość sło‑
necznego światła i pozwala więcej czasu
spędzać poza mieszkaniem.

Łódki i muzyka

Pracowity anonim

Leczenie leczeniem, ale
rozrywki w Nałęczowie być
musiały. Kilka lat przed uka‑
zaniem się przewodnika zwy‑
czaj upadł, ale przez wiele lat
na sezon uzdrowisko wynaj‑
mowało orkiestrę wojskową,
czasem żydowską z Lublina
lub Radomia. Potem skomple‑
towano z okolicznej młodzie‑
ży włościańskiej wcale nie‑
złą 20‑osobową orkiestrę, i ta

Przewodnik jest anonimowego autora.
Oprócz informacji o drukarni, wiadomo
jedynie, że wydawcą była znana oficyna
Gebethnera i Wolffa. A szkoda, bo autor
wykonał sporą pracę, zamieszczając da‑
ne meteorologiczne, spisy cen, liczby ku‑
racjuszy z kilku lat, a nawet listę dyrek‑
torów, kierujących zakładem.
W wielu bibliotekach jest oryginał
z 1897 roku albo reprint, który wydano
w 1984 roku.
Janka Kowalska
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Sałatka po lekarsku

Pijane rodzynki, ciasto tylko dla dorosłych
Wakacje przed na‑
mi, a jak wakacje to
urlop, a jak urlop to
może deser rodzynko‑
wy z alkoholem? No,
powiedzmy z przy‑
mrużeniem oka.
Rodzynki są zna‑
ne w kuchni od kilku
tysięcy lat. Już Egipcjanie cenili je
sobie bardzo, a do Europy rodzynki
trafiły ponad tysiąc lat temu. Kiedyś
stanowiły rarytas na królewskich
stolach, dzisiaj są słodką, popular‑
ną domową przekąską. W Polsce
znamy przede wszystkim rodzyn‑
ki sułtańskie, damasceńskie i per‑
skie (charakteryzują się jasnym ko‑
lorem, stosunkowo dużym rozmia‑
rem oraz miękkością), pochodzą za‑
zwyczaj z Turcji, Iranu lub Chin. Są
też drobne rodzynki o ciemnobrą‑
zowym zabarwieniu, tzw. koryntki
(pochodzą z Grecji). Najczęściej
spotykane w Polsce są rodzynki
włoskie, też ciemne, drobniejsze,
o lekko muszkatołowym aromacie.
Są również i tzw. cybeby (posiada‑
jące podłużny kształt oraz pestki
(nasiona). Rodzynki to cenne źró‑
dła wartościowych składników.
Zawierają błonnik, żelazo, potas,
cynk, miedź oraz wapń i bor, rów‑
nież resweratrol, który jest prze‑
ciwutleniaczem. Rodzynki to rów‑
nież bomba witaminowa. Witaminy
z grupy B (B1, B2, B3, B6) ale i wi‑
taminy C i E. Zawierają też du‑
żo cukrów, a tym samym kalorii.
W 100 gramach rodzynek znajduje
się około 270‑300 kcal! Wartość ka‑
loryczna rodzynek może się oczy‑
wiście różnić w zależności od stop‑
nia wysuszenia winogron i mogą
one w efekcie zawierać nawet do…
75 % naturalnych cukrów. Ale moi
mili to i tak mniej niż 100 g czeko‑
lady. A jak dodamy jeszcze do te‑
go… że ten rodzaj bakalii chroni
przed chorobami serca, reguluje
ciśnienie i wspomaga zapobiega‑
nie wzrostowi złego cholesterolu,
wspomaga układ nerwowy, stymu‑
luje regenerowanie naturalnej flo‑
ry bakteryjnej jelit, zapobiega ane‑
mii i poprawia stan skóry, włosów
i paznokci, to nikt chyba nie bę‑
dzie miał wątpliwości, czy po nie
sięgnąć. Oczywiście z umiarem.
Więc do dzieła.
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Ciasto (składniki)

Wykonanie

5 jajek
4 jabłka
100 g orzechów włoskich
¾ szklanki cukru
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 łyżeczka sody
1/ 2szklanki oleju
1 łyżka octu (6%)
1 łyżka kakao
1 łyżka kawy inki
2‑3 szklanki mąki

Ucieramy masło lub margarynę, dodaje‑
my mleko w proszku, 1 opakowanie kremu
czekoladowego. Ciasto kroimy na pół w po‑
przek, dolną część nasączamy pozostałym
ponczem, smarujemy warstwą dżemu śliw‑
kowego (3‑4 łyżki) rozpuszczonego w ga‑
laretce cytrynowej przygotowanej z wrzą‑
cą wodą. Następnie smarujemy masą czeko‑
ladową. Układamy drugi placek, nasączamy
ponczem i polewamy tężejącą polewą zawie‑
rającą rodzynki.

Wykonanie

Polewa z rodzynkami
(na wierzch)

Jabłka pokroić, orzechy posiekać, za‑
sypać cukrem na 1 godzinę. Następnie
mieszamy wszystkie składniki (kontro‑
lujemy ilość mąki w zależności np. od
większej wodnistości jabłek dodajemy
więcej mąki). Piec 30‑40 min w tempe‑
raturze 180 st.

Masa czekoladowa – do
przełożenia (składniki)
• 1 kostka margaryny lub masła
• 1 krem czekoladowy (w proszku)
• 1 szklanka mleka w proszku
odtłuszczonego
• 2 łyżki dobrego ciemnego kakao
• ½ słoika dżemu śliwkowego
• 1 galaretka cytrynowa.
• 2/3 szklanki wrzącej wody
• 50 g rumu
• 50 g spirytusu 96%
• 50 ml wrzącej wody.
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¼ kostki masła lub margaryny
2 łyżki cukru
2 łyżki kakao
3‑4 łyżki ponczu
200 g rodzynek (namoczonych na noc
w spirytusie i rumie 1:1 tj. 50 ml/50 ml)
z dodatkiem 50 ml wrzącej wody.

Wykonanie
Rozpuścić w garnku masło, cukier i kakao
oraz poncz na ogniu (nie gotować) i wtedy do‑
dać opakowanie galaretki cytrynowej (do roz‑
puszczenia). Następnie dodać rodzynki z al‑
koholu i wystudzić całość (do powolnego tę‑
żenia.) Wylewać wtedy małymi porcjami na
wierzch ciasta. Zostawić do zastygnięcia.
Smacznego i udanych wakacji!
(PS Aha, mimo przymrużenia oka, to cia‑
sto tylko dla dorosłych!)
Dariusz Hankiewicz

Nasz szoł powszedni

www.medicus.lublin.pl

Pamiętnik znaleziony w szpitalnej szafce
(serial prawie codzienny)
2 czerwca
W tych niepewnych cza‑
sach coraz większą popular‑
nością cieszą się różne horo‑
skopy, wróżby, przepowied‑
nie i to zupełnie nieźle płat‑
ne. Pomyślałem, że sam mógł‑
bym się czymś takim zająć,
ogłaszając reklamowe hasło
– „Zadzwoń do mnie o 3 w no‑
cy, a powiem ci kim jesteś!”.
Prosta, wróżbiarska robota.

4 czerwca
W telewizji coraz więcej
reklam działających szybko,
skutecznie i bezdyskusyjnie
gwarantujących poprawę zdro‑
wia narodu. I naród to kupuje.
Pozytywne działanie tychże
medykamentów a może me‑
dykamętów podobno potwier‑
dza aż 70 procent ankietowa‑
nych. Pewnie tych co przeży‑
li. To i tak dużo.

10 czerwca
Dzisiaj miałem pesymi‑
styczny dzień. A podobno za‑
wsze z ufnością trzeba patrzeć
w przyszłość. Może i trze‑
ba, ale najpierw trzeba mieć
w co!

14 czerwca
Czuję, że już niedługo jakiś
językoznawca a jednocześnie
ekspert od medialnego wize‑
runku podpowie aktualnej wła‑
dzy, by sięgnęła do słowników
medycznych i zastąpiła nie‑
przychylne dla niej aktualne
określenia, lepiej brzmiącymi
rozpoznaniami zdrowotnymi,
które następnie miałyby pod
karą grzywny lub aresztu obo‑
wiązywać wszystkich w ję‑
zykowych kontaktach mię‑
dzyobywatelskich. Bo wtedy
„GŁUPOTA” brzmiałaby le‑
piej jako – „Chwilowa niewy‑
dolność psychointelektualna”,
„ZAPAŚĆ” znaczyłaby to samo
co „Nadmiernie przekarmić”,

zamiast „CZYSTKA” mówi‑
libyśmy „Wzmożona higie‑
na”, zamiast „DYKTATURA”
– „Ćwiczenia logopedyczne”
i nie byłoby wtedy skojarzeń
z decyzjami politycznymi,
„NEPOTYZM” określaliby‑
śmy jako „Pomoc pediatrycz‑
ną”, „DESTABILIZACJA”
miałaby kojarzyć się ze
„Stabilizowaniem czę‑
ści ciała poniżej pleców”,
„ WA Z E L I N I A R S T W O ”
z „Korzystnym natłuszcza‑
niem”, „POPLECZNICTWO”
z „Masażem pleców”,
„WSADZENIE DO PUDŁA”
z „Przyjęciem na internę”
a „DONOS” z „Zapuszczaniem
kropli do jam węchowych”.
I w ten sposób można wyczyn
władzy unowocześnić i ocie‑
plić. Tylko „ROZPAD” cięż‑
ko będzie przekłamać. Ale jak
już będzie faktem dokonanym,
a będzie na pewno, to wte‑
dy już nic nie trzeba będzie.
W medycynie jest określenie
– „UWIĄD STARCZY” i ono
akurat niczego w zmienionym
słowniku nie musi zastępo‑
wać. Ludzie sobie przekażą
w oryginale – „UWIĄD?!…
I STARCZY!!!”…

miłościwie nam panujących.
A „500+” niech będzie tego
przykładem. Ja bym na miej‑
scu władz dodatkowo jesz‑
cze odwołał się patriotycznie
do przykładu rodzimych kró‑
lików. Wtedy i ja bym wresz‑
cie zrozumiał, dlaczego są‑
siadka z tego samego piętra,
matka pięciorga dzieci, mó‑
wi do swojego męża – „Mój
króliczku!”. I dla wszystkich
wtedy byłby bardziej zrozu‑
miały fragment znanej pio‑
senki brzmiący: „Nie o to cho‑
dzi, by złowić króliczka, ale by
gonić go!”. A gonić go oczy‑
wiście do czynu, dodatkowo
wprowadzając zakamuflowa‑
ną zachętę finansową pod na‑
zwą „Marchewka+”. O kiju
też można wspomnieć. Mam
tylko nadzieję, że królik nam
orła w godle nie zastąpi, nie‑
zależnie od innych, na pewno
genialnych jak zwykle, decy‑
zji w tym temacie.

16 czerwca
Mam wrażenie, że coraz
większa liczba tych zapobie‑
gliwych, orbitujących, lewi‑
tujących wokół władzy i bi‑
jącej jej pokłony, liczy na to,
że może będą w ten sposób
kandydatami do kolejno two‑
rzonych stołków, zapewnia‑
jących przywileje i całkowitą
nietyłkalność. A to, że są przez
ogół na ogół postrzegani jako
KANTDYDACI, nie robi na
nich wrażenia. Ważne, co bę‑
dzie PISt factum.

20 czerwca
Dramatycznie podob ‑
no spada poziom prokreacji
w Polsce. To chyba drugi po
pandemii największy problem

ręką a używanie wyłącznie le‑
wej, bo mniej używana i przez
to mniej się może z niej prze‑
nieść. Mańkuci oczywiście od‑
wrotnie.

26 czerwca
Ogólna sytuacja w kraju
coraz bardziej się kompliku‑
je, a wszystkiego na wirusa
się nie zwali. Mógłby może
rozwiązać ten problem jakiś
okrągły stół a przy nim rozmo‑
wy dyktatycji z opozycją, tyl‑
ko skąd u nas taki stół wziąć?!
Taki bez kantów, o jednako‑
wej dla wszystkich płaszczyź‑
nie, równym poziomie i opar‑
ty na właściwym podziale,
a właściwie trójpodziale tego
na czym mógłby się opierać
i stać. Pewnie teraz się taki nie
znajdzie a wtedy dyktatycja,
zawsze przecież taka chętna
do rozmów, tym faktem obcią‑
ży pewnie wszystkich mebla‑
rzy. A może nawet ich oskar‑
ży o sabotaż i torpedowanie
korzystnych dla kraju porozu‑
mień. I wsadzi! A potem w ge‑
ście tłumaczącym niemożność
prowadzenia tak potrzebnych
konsultacji, na które są otwar‑
ci, bezradnie z uśmiechem za‑
dowolenia rozłoży ręce.

30 czerwca
23 czerwca
Właściwie mógłbym być
już szykowany do wypisu,
ale nie ma kto tego zrobić, bo
wszyscy jeszcze pracujący le‑
karze są przecovidowani, czy‑
li na okrągło zajęci. Cóż, mi‑
mo optymistycznych zapew‑
nień i wprowadzania coraz
to dowcipniejszych restryk‑
cji pandemia górą. I nie po‑
mogły nowe porcje zakazów,
zamknięć i nakazów. Też ko‑
micznych. Tylko czekać, aż
zabronione będzie jedzenie,
witanie się i obłapianie prawą
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Jestem chory, ogólnie nie‑
domagający, więc chyba
mam alibi, gdy z obawą my‑
ślę, że niewykluczone iż mo‑
że przyjdzie i taki czas, kie‑
dy nagle, niespodziewanie,
po cichych przygotowaniach,
udanemu rozwiązaniu ule‑
gnie Trybunał Konstytucyjny,
Naczelna Rada Sądownictwa,
Naczelna Prokuratura nie, ale
Sąd Najwyższy i bezapelacyj‑
nie wszystkie Sądy Apelacyjne
tak, obecnej władzy pozosta‑
nie tylko rozwiązanie lub de‑
legowanie Sądu Ostatecznego!
A jak i to się uda, to co?!… Też
będzie ziobrze!…
Irosław Szymański
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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/

Jazzowe lato
MUZYCZNIE
Lublin Jazz Festiwal to największa tego typu impreza jazzowa
w mieście i regionie. W ramach wydarzenia organizatorzy prezen‑
tują najciekawszych polskich i światowych przedstawicieli szero‑
ko pojętej muzyki jazzowej. Po rocznej przerwie festiwal wraca, na
razie jest data: 12‑18 lipca i zapowiedź, że nowością będą plene‑
rowe koncerty na wirydarzu Centrum Kultury w Lublinie.

TEATRALNIE
Pani Danuta
30 czerwca zaczyna się w Teatrze Starym festiwal poświęco‑
ny Danucie Szaflarskiej. W sobotę, 3 lipca, premiera sztuki „Czar‑
ny mnich”, którą przygotowuje Jan Peszek, laureat tegorocznej
edycji nagrody „Gong Danutki”.
Między 30 czerwca a 4 lipca będą między innymi: filmy „Pora
umierać” Doroty Kędzierzawskiej, „Jeszcze nie wieczór”, w reżyse‑
rii Jacka Bławuta, „Królowa chmur” z cyklu Święta Polskie w reż.
Radosława Piwowarskiego, „Nieznana opowieść wigilijna” w reż.
Piotra Mularuka. Absolutnym rarytasem będzie pokaz spektaklu
„Uroczystość” Grzegorza Jarzyny. Oprócz tego, jak zwykle – spo‑
tkania i rozmowy z aktorami i reżyserami.
Wejściówki na festiwal będzie można odbierać w kasie od
14 czerwca. Już trwa sprzedaż biletów na spektakl na podstawie
opowiadania Antoniego Czechowa„Czarny mnich” w tłumaczeniu
Danuty Kułakowskiej. Autorem adaptacji i reżyserem jest Błażej
Peszek, na scenie Jan Peszek, Błażej Peszek oraz Katarzyna Krza‑
nowska. Teatr pokaże „Czarnego mnicha” kilka razy.

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 –
https://kultura.oil.lublin.pl/okpl-2021/

Zanzibar – Hakuna Matata
Komisja Kultury LIL zaprasza 12.06.2021 r., o godz. 12.00 na wer‑
nisaż wystawy fotografii pt.„Zanzibar – Hakuna Matata” autorstwa
dr. Marka Stolarczuka i dr. Andrzeja Skrzyńskiego.

Noc na kilka tygodni
KULTURALNIE
W zeszłym roku Nocy Kultury nie było. Za to w tym bę‑
dzie bardzo długa. W chwili, gdy zamykaliśmy to wydanie mie‑
sięcznika było wia‑
domo, że wydarze‑
nia w ramach No‑
cy Kultury potrwają
na lubelskim Starym
Mieście od 4 czerw‑
ca do 21 lipca. Zo‑
baczymy między in‑
nymi instalacje arty‑
styczne, których nie
zrealizowano w ze‑
szłym roku. Jak za‑
powiadają organiza‑
torzy, będzie też spo‑
ro nowości.

CARNAVAL
Carnaval w lipcu
Na co najmniej pięciu scenach będzie rozgrywany tegorocz‑
ny Carnaval Sztukmistrzów, którego edycja jest planowana mię‑
dzy 22 a 25 lipca. Na razie wiadomo, że na placu Litewskim po‑
wstaną konstrukcje do akrobatyki powietrznej oraz dwie sceny
buskerskie. Stare Miasto będzie gościć polską scenę buskerską
oraz scenę muzyczną. Kolejne miejsce z widowiskami przewi‑
dziano obok Zamku. Na błoniach pojawi się duży namiot cyrko‑
wy. Tam też będą spektakle. Obok głównego namiotu ma się za‑
instalować także miasteczko cyrkowe, klub festiwalowy. Do Lu‑
blina przyjadą też uczestnicy Urban Highline, czyli osoby space‑
rujące po taśmach rozpiętych między budynkami.

Literacko

Posadzić pomidory, podlewać kalafiory
i być zdrowym!
Niby wszyscy to wiemy – grzebanie w ziemi, sianie, pielenie, siedzenie na trawie i wą‑
chanie kwiatów, które sami posadziliśmy, chrupanie rzodkiewek albo okopywanie krza‑
ków truskawek itd. to najlepszy relaks i odpoczynek, czas wytchnienia, ale też zdrowe‑
go zmęczenia.
A jednak o pracy w ogrodzie i jej roli dla naszych ciał i dusz nie wiemy wszystkiego!
Pięknie o tym pisze brytyjska lekarka Sue Stuart‑Smith (jest psychiatrą i psychotera‑
peutką) w książce pt. „Kwitnący umysł”. Doskonała lektura na czas letnich wolnych dni,
które naprawdę warto poświęcić przyrodzie. I nie bać się kontaktu z ziemią, bo jak się
okazuje kontakt z bakteriami, znajdującymi się w glebie, pomaga zwalczać stany zapal‑
ne w ciele. Żyjąc w mieście bardzo zubożamy nasz mikro‑
biom a kontakt z bakteriami z gleby okazuje się zbawien‑
ny. Także dla stanu ducha! Bardzo przydatna okazuje się
tu bakteria tlenowa Mycobacterium vaccae – oddziałuje
na mózg, doprowadza do wyzwalania serotoniny, a to już
droga do lepszego samopoczucia.
„Ogród daje bezpieczną fizyczną przestrzeń, która po‑
zwala wzmocnić umysł i zapewnia ciszę, dzięki której może‑
my usłyszeć własne myśli. Im bardziej zagłębiamy się w pra‑
cę fizyczną, tym bardziej czujemy się wewnętrznie wolni
i zyskujemy przestrzeń, by uporządkować i przepracować
swoje emocje. Teraz traktuję uprawianie ogrodu jako spo‑
sób na wyciszenie i odciążenie umysłu. Jakimś sposobem
ten szum sprzecznych myśli w mojej głowie oczyszcza się
i uspokaja, w miarę jak moje wiadro napełnia się chwasta‑
mi. Pomysły znajdujące się w stanie uśpienia wychodzą
na powierzchnię, a myśli, które nie były jeszcze uformo‑
wane, łączą się w całość i nieoczekiwanie nabierają kształ‑
tu. W takich chwilach mam poczucie, jakbym wykonując
te wszystkie prace fizyczne, jednocześnie uprawiała ogród
własnego umysłu” – pisze autorka, która z zapałem od lat uprawia ogród i zachęca do te‑
go swych pacjentów. Opierając się na licznych badaniach i własnych doświadczeniach,
Sue Stuart‑Smith w niezwykle przekonujący sposób dowodzi, że kontakt z przyrodą sta‑
nowi skuteczną terapię dla osób zmagających się z różnorakimi traumami oraz efektyw‑
nie wpływa na nasz codzienny dobrostan.
Autorka powołując się na współczesną neuronaukę, psychoanalizę i historie z życia,
ukazuje niezwykły wpływ przyrody na nasze zdrowie i samopoczucie, dowodzi, że więź‑
niowie, którzy mają szansę hodować rośliny, są mniej skłonni do ponownego popełnienia
przestępstwa. Zbuntowani nastolatkowie, którzy rozpoczynają przygodę z ogrodnictwem,
chętniej kontynuują naukę. Osoby starsze, które pracują w ogrodzie, żyją dłużej i cieszą
się lepszym zdrowiem. Książka zawiera liczne opisy przypadków, z którymi Stuart‑Smith
miała do czynienia w swojej praktyce, jak również ciekawe anegdoty z życia sławnych
osób zafascynowanych ogrodnictwem. Zdaniem Stuart‑Smith, nasz coraz bardziej zurba‑
nizowany styl życia i uzależnienie od zdobyczy techniki, sprawiają, że nawiązanie bliższe‑
go kontaktu z ziemią staje się zadaniem o wiele ważniejszym niż kiedykolwiek.
Anna Augustowska
Sue Stuart‑Smith „Kwitnący umysł”. Wydawnictwo Agora, 2021 r.

MUZYCZNIE
Muzyka na błoniach
Festiwal Inne Brzmienia ma trwać od 24 do 27 czerwca. Na błoniach pod Zam‑
kiem wystąpi grupa Mouse on Mars, legenda niemieckiej elektroniki, zespół działający
od 1993 r., grający dużo więcej niż tylko elektronikę. Pojawią się doskonale znani na hi‑
phopowej scenie Włodi oraz 1988, a z Białorusi swoje wizualizacje przyprawione elektro‑
nicznymi brzmieniami przywiezie MaDMApper. Ma wystąpić Spięty, lider grupy Lao Che,
który zaprezentuje utwory z najnowszej płyty oraz WaluśKraksaKryzys, który opisuje swą
twórczość jako„poezję śpiewaną na petardzie”. W programie także lwowski kwartet Sherpa
The Tiger z radzieckimi syntezatorami i mieszanką elektroniki rodem z lat 80. oraz ambien‑
tu, jazzu i funku; koncert
grupy Shishi, trzech dziew‑
czyn z Wilna, które swój
styl określają jako„zero wa‑
ste trash music” i ukraiń‑
skie Pokaz Trio, łączące sło‑
wiański folk i muzykę ludo‑
wą z muzyką współczesną
i awangardową.
(oprac. jkg)
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Wspomnienie

Teresa Sawa
(1956‑2021)

„Odeszłaś cicho i bez pożegnania, jak ten, co nie
chce swym odejściem smucić”
7 lutego 2021 roku zmar‑
ła nasza Koleżanka – dr Teresa Sawa
– wspaniały, życzliwy człowiek.
Znakomity, do ostatnich chwil swoje‑
go życia, oddany pacjentom lekarz.
Pracowaliśmy razem prawie czter‑
dzieści lat. Wydaje nam się, że by‑
liśmy razem w tej pracy od zawsze.
W chwilach wspaniałych i trudnych,
wesołych i smutnych, zawsze można
było na Teresę liczyć. Miała umiejęt‑
ność cierpliwego słuchania, była za‑
wsze zaangażowana w pracę zawodo‑
wą, nigdy nie zostawiła nikogo w po‑
trzebie. Koleżeńska, spokojna, życzli‑
wa, niezwykle pracowita. Doskonały
pediatra. Pediatra to przede wszystkim
charakter, który dobro małego pacjen‑
ta stawia ponad wszystko. I taką zasa‑
dę wyznawała.
Teresa Sawa urodziła się 30 lipca
1956 roku w Woli Idzikowskiej. Była
absolwentką Wydziału Lekarskiego
Akademii Medycznej w Lublinie, któ‑
rą ukończyła w 1985 roku. Swoją pra‑
cę zawodową rozpoczęła w 1986 ro‑
ku w Zespole Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie. Po odbyciu rocz‑
nego stażu zatrudniona została w tu‑
tejszym Oddziale Pediatrycznym.
Systematycznie podnosiła swoje
kwalifikacje – w 1991 roku uzyska‑
ła I, a w 1996 roku II stopień specja‑
lizacji w zakresie pediatrii. Następnie
w 2000 r. zdobyła tytuł specjalisty
w dziedzinie chorób płuc. Dzięki te‑
mu sumiennie i z wielkim zaangażo‑
waniem prowadziła poradnię pulmo‑
nologiczną dla dzieci. Poza tym przez
wiele lat była pracownikiem pogoto‑
wia ratunkowego. W życiu prywat‑
nym oddana matka i szczęśliwa bab‑
cia. Wnuczek dawał jej wiele radości
i szczęścia. Poza rodziną, jej wielką pa‑
sją były kwiaty i ogród, w którym spę‑
dzała nieliczne wolne chwile.
Odeszła niespodziewanie, wirus był
silniejszy. Nadal wydaje nam się, że
Teresa przyjdzie na dyżur, uśmiech‑
nie się i znów będziemy razem praco‑
wać. Ale nie, teraz dyżuruje już gdzie
indziej.
Z wielkim smutkiem żegnamy Cię
Teresko. My wszyscy, którzy mieli‑
śmy szczęście Ciebie znać i z Tobą
pracować.
Koleżanki i koledzy
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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.
• Zatrudnię lekarza rodzinnego na pełny etat
w przychodni POZ w Lublinie, tel. 505 088 019.
• NZOZ w Poniatowej zatrudni lekarza rodzinne‑
go lub pediatrę, ze specjalizacją lub w trakcie,
do pracy w POZ. Dogodne warunki pracy i pła‑
cy – do uzgodnienia. Tel. 501 086 886.
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro‑
wotnej w Kraśniku, ul. Chopina 13, 23‑200 Kra‑
śnik podejmie współpracę lub zatrudni lekarzy
specjalistów w zakresie: ginekologii i położnic‑
twa, radiologii i diagnostyki obrazowej, aneste‑
zjologii 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.
• Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. zatrud‑
ni lekarza specjalistę w zakresie pediatrii do pra‑
cy w Oddziale Pediatrii. Oferujemy atrakcyjne
wynagrodzenie, bardzo dobre warunki pracy,
dodatkowe możliwości rozwoju i podnoszenia
kwalifikacji. Zatrudnienie w dogodnej dla zain‑
teresowanych formie (umowa o pracę, kontrakt).
Szczegółowe informacje, tel. 84 677 50 21.
• Luxmed‑Uzdrowisko Nałęczów nawiąże współ‑
pracę z lekarzem specjalistą (lub w trakcie spe‑
cjalizacji) z zakresu: ginekologii i położnictwa
oraz dermatologii. Oferta współpracy dotyczy
naszych placówek w Nałęczowie i Poniatowej.
Tel. 602 407 672 lub mail: bok@luxmednaleczow.
pl
• 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
w Lublinie pilnie zatrudni lekarzy specjalistów
w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej tera‑
pii, chirurgii ogólnej, pulmonologii, radiologii
i diagnostyki obrazowej. Warunki zatrudnienia
do uzgodnienia. Dane kontaktowe: email: do‑
rota.krol@1wszk.pl, tel. 261 183 298.
• SP ZOZ w Hrubieszowie zatrudni lekarzy ze spe‑
cjalizacją w dziedzinie chorób wewnętrznych,
chorób płuc i neurologii. Bardzo dobre warunki
pracy i płacy. Forma zatrudnienia dogodna dla
kandydata, kontakt, tel. 84 696 32 96, e‑mail: se‑
kretariat@spzozhrubieszow.pl
• SP ZOZ w Trawnikach (powiat świdnicki) za‑
trudni lekarza specjalistę medycyny rodzinnej
lub chorób wewnętrznych. Możliwe jest rów‑
nież zatrudnienie lekarza w trakcie specjaliza‑
cji z medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrz‑
nych. Tel. 691 725 731. Szczegóły ogłoszenia na
stronie www.spzoztrawniki.pl
• Sanatorium Uzdrowiskowe Rolnik w Nałęczo‑
wie zatrudni lekarzy: specjalistę rehabilitacji
medycznej, balneologii i medycyny fizykalnej,
internistę, kardiologa. Forma zatrudnienia kon‑
trakt lekarski. Wymiar czasu pracy do uzgodnie‑
nia. Tel. 606 272 821.
• Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Jana Bożego w Lublinie, ul. Biernackiego 9,
20‑089 Lublin, podejmie współpracę lub za‑
trudni lekarzy specjalistów oraz lekarzy w trak‑
cie specjalizacji w zakresie: neonatologii, ane‑
stezjologii i intensywnej terapii, radiologii i dia‑
gnostyki obrazowej. Warunki pracy do uzgod‑
nienia z dyrektorem SPSzW im. Jana Bożego
w Lublinie, ul. Biernackiego 9, kontakt: katarzy‑
na.bill@janbozy.pl, tel. (81) 740 89 87.
• Podejmę pracę przy kwalifikacji do szczepień
p/COVID ‑ Lublin i okolice. Posiadam certyfi‑
kat PTW oraz doświadczenie w pracy w POZ.
Tel. 660 712 532.
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• NZOZ „Famil‑Med” w Lublinie zatrudni lekarza
medycyny (umowa o pracę/B2B/umowa zlece‑
nie). Wymagane pwz, mile widziana specjaliza‑
cja (lub w trakcie specjalizacji) z medycyny ro‑
dzinnej lub interny. Kontakt: familmed@op.pl,
tel. 501 597 076.
• 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.
• Przychodnia POZ w Lublinie zatrudni lekarza ro‑
dzinnego na 1/2 etatu. Tel. 817 518 700.

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. Nowocze‑
sna przychodnia, elastyczne godziny pracy ‑ pa‑
cjenci prywatni. Forma współpracy do uzgod‑
nienia. Tel. 501 063 325.
• Zatrudnię dentystę na umowę z NFZ i komercyj‑
nie. Atrakcyjne warunki do uzgodnienia. Tel. 509
613 319.
• Zapraszamy lekarza stomatologa do pracy
w Przychodni Stomatologicznej w Lublinie dzia‑
łającej od 20 lat (świadczenia w ramach NFZ i ko‑
mercyjne). Tel. 507 102 499/ 509 107 186, madej‑
kus@wp.pl
• Gabinet Stomatologiczny w Jabłonnie koło Lu‑
blina zatrudni lekarza stomatologa (dwa dni
w tygodniu) w ramach kontraktu z NFZ oraz
prywatnie. Tel. 600 166 089.
• Zatrudnię lekarza stomatologa w Prywatnej Po‑
radni Stomatologicznej „DENTICA” w Lublinie.
Oferty proszę przesyłać na adres e‑mail: gabi‑
net@dentica.lublin.pl lub zgłaszać się telefo‑
nicznie Tel. 600 059 191.
• NZOZ w Puławach zatrudni chirurga stomatolo‑
ga (świadczenia w ramach umowy z NFZ i pry‑
watnie).Tel. 81 887 70 25.
• Prywatny gabinet stomatologiczny w Białej Pod‑
laskiej zatrudni lekarza stomatologa. Oferujemy
atrakcyjne warunki pracy. Tel. 504 858 533.
• 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. Mile
widziane kilkuletnie doświadczenie zawodowe.
Tel. 694 944 077, gabinet@ideadent.lublin.pl
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.

Drobne
• Wynajmę pomieszczenie w działającym NZOZ
pod gabinet okulistyczny na terenie całego wo‑
jewództwa. Możliwe różne formy współpracy.
Tel. 533 778 897.
• Sprzedam aparat USG Sonix O P trzy głowice (li‑
niowa, convex, endovaginalna), producent Ka‑
nada – pierwszy właściciel, rok nabycia XII 2011
– stan idealny. Aparat z certyfikatem, systema‑
tycznie serwisowany przez firmę krakowską.
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.
• Wynajmę gabinet lekarski w atrakcyjnej lokali‑
zacji w centrum Lublina, pełne zaplecze (sprzęt
oraz rejestracja), korzystne warunki finansowe.
Tel. 508 942 546.
• Gabinety lekarskie do wynajęcia w działającym
ośrodku medycznym, pełne wyposażenie, luk‑
susowe warunki, atrakcyjna lokalizacja (boczna
ul. Zana). Tel. 791 519 319.
• Sprzedam 2 unity stomatologiczne: Chira‑
na Smile (2012), Makromed (2014). Tel. 504
081 928.
• 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.
• Wynajmę gabinet stomatologiczny, który mie‑
ści się w Lublinie, ul. Jutrzenki 10/34A na parte‑
rze. Tel. 600 286 969 – proszę o kontakt między
godziną 20 a 21.
• Wynajmę 1‑stanowiskowy w pełni wyposażo‑
ny gabinet stomatologiczny w centrum Lubli‑
na. Tel. 501 346 931.

Lekarzu!
Aktualizuj swe dane
W związku z obowiązkiem przepro‑
wadzenia wyborów 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

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

Lublin 
Biała Podlaska 
Chełm 
Zamość 

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

www.sport.oil.lublin.pl

Tenis stołowy

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,

Pierwsze Drużynowe Mistrzostwa Pol‑
ski Okręgowych Izb Lekarskich w Teni‑
sie Stołowym odbędą się w Zamościu,
25‑27 czerwca 2021r.
Organizatorami są Lubelska Izba Lekarska,
AUKS „Trefl” Zamość i Uczelnia Państwowa
im. Szymona Szymonowica w Zamościu.
Szczegóły: www.sport.oil.lublin.pl

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

Kolarze po szosie
17 Mistrzostwa Polski Lekarzy w Kolar‑
stwie Szosowym odbędą się 11‑12 czerw‑
ca 2021 r.
Zapraszamy do Pszczelej Woli i Bychawy
na kolejne wielkie święto lekarzy-kolarzy.
Szczegóły: www.szosa.eu

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 trwa
do 30.06.21 na stronie www.drzeworoku.pl
Zgłoszenia należy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie
www.swietodrzewa.pl w zakładce Konkursy/Drzewo Roku.

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.

reklama

Składki członkowskie w 2021 r.
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 udziela
pracownik rejestru składek członkowskich:
tel. : 81 536 04 54,
e‑mail: skladki@oil.lublin.pl
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Biuro LIL
• biuro: tel. 81 536‑04‑50 (51),
fax 81 536‑04‑70
20‑079 Lublin, ul. Chmielna 4
biuro@oil.lublin.pl
poniedziałek, środa, czwartek: 8‑16,
wtorek: 8‑17, piątek: 8‑15
• sekretariat: 81 536‑04‑50 (51)
• składki członkowskie:
81 536‑04‑54, skladki@oil.lublin.pl
• dyrektor biura: 81 536‑04‑56,
501 935 780, dyrektor@oil.lublin.pl
• rejestr lekarzy:
tel. /fax 81 536‑04‑85, 81 536‑04‑69,
rejestr.lekarzy@oil.lublin.pl
godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 8‑16,
wtorek: 8‑17, piątek: 8‑15
• rejestr praktyk prywatnych:
81 536‑04‑53,
rejestr.praktyk@oil.lublin.pl,
godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 8‑16,
wtorek: 8‑17, piątek: 8‑15
• Komisja Kształcenia Medycznego:
81 536‑04‑87, 81 536‑04‑65,
fax 81 536‑04‑78
kkm@oil.lublin.pl
• Komisja ds. Lekarzy Seniorów:
81 536‑04‑65

• Komisja Stomatologiczna:
81 536‑04‑87,
fax 81 536‑04‑78
komisja.stomatologiczna@oil.lublin.pl,
• Rzecznik Praw Lekarza:
Marek Urban
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)

Biura w delegaturach
• delegatura Biała Podlaska:
tel. /fax 83 344‑28‑87
Warszawska 14, lok.046
21‑500 Biała Podlaska
bialapodlaska@oil.lublin.pl
czynne: poniedziałek: 7.30‑16.00,
wtorek: 7.30‑12.30,
środa: 7.30‑12.30 (praca pod telefonem),
czwartek: 7.30‑16 (praca pod telefonem),
piątek: 7.30‑10.30
• delegatura Chełm:
tel. /fax 82 564‑35‑99, 605 502 280
ul. Ceramiczna 1,
22‑100 Chełm
chelm@oil.lublin.pl
czynne: wtorek 7.30‑12,
środa 7.30‑16.30, czwartek 7.30‑14,
poniedziałek i piątek – nieczynne
• delegatura Zamość:
tel. 84 638‑46‑58
ul. Partyzantów 3, 22‑400 Zamość
zamosc@oil.lublin.pl
czynne: poniedziałek–piątek
8.30‑14.30

miesięcznik Lubelskiej Izby Lekarskiej

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

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