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No i po podwyżkach, jak ktoś odczuł, że były 
– niech da znać, opublikujemy tę radosną informację. 
Usiłowaliśmy dowiedzieć się, ile będą kosztowały Skarb 
Państwa podwyżki posłów i innych ofi cjeli (z samorzą-
dowcami to kilkadziesiąt tysięcy osób). Otóż nikt nie 
przeprowadził takich kalkulacji. Ani Biuro Prezydenta 
(to on podpisał rozporządzenie), ani Ministerstwo 
Finansów, ani KPRM. Po raz pierwszy wszyscy od-
powiedzieli jednakowo. Istnieje zaś obowiązek, przed 
podpisaniem rozporządzenia, przedstawienia jego skut-
ków społecznych i fi nansowych. A pamiętacie złotouste-
go ministra zdrowia i wszelkiej pomyślności, jak wyli-
czał nam, że dodatki covidowe to ponad 4 miliardy zło-

tych. Ciekawe, ile wyniosły podwyżki operatorów trzonków od kilofa, śred-
nia płaca brutto w górnictwie rok do roku wzrosła o ok. 16-18 procent i wy-
nosi 10 900 złotych. 

Tak więc liczmy na siebie i nasze działania a nie oglądajmy się na to, co kto 
mówi i jakie przedstawia perspektywy. Bo patrząc wstecz, w roku 1989 na-
kreślono rzeczywiście grubą kreskę i skończyły się plany perspektywiczne-
go rozwoju ochrony zdrowia, a zaczęło doraźne łatanie problemów. Tylko, że 
dzisiaj załatać się już ich nie da. Bo nie ma kim. 

W województwie lubelskim zamknięto 4 oddziały pediatryczne, szyku-
ją się kolejne. Od września staje chirurgia w Dęblinie. Ciekawe, ile jeszcze 
trzeba, żeby ktokolwiek zrozumiał, że katastrofa nie stoi za drzwiami, ale 
przekroczyła już próg. Na nic zaklinanie rzeczywistości. Na wspaniałą per-
spektywę pracy w Polsce odpowiedziało do końca sierpnia 327 obcokrajow-
ców. Trzeba chyba będzie ogłosić nabór wśród szamanów. Nie robi się nic, 
aby zwiększyć liczbę miejsc na studiach medycznych. Zlikwidowano studia 
płatne i o tyle samo zwiększono stacjonarne w trybie normalnym, co nijak 
nie zwiększa liczby absolwentów. Szumu narobiło się po tym, jak marszałek 
Senatu prof. Grodzki porównał Polskę z Danią i powiedział, że u nas propor-
cjonalnie powinno być ok. 160 szpitali. Zaczęło się święte oburzenie. Tylko 
nie wiem, dlaczego. Jak tak dalej będzie wyglądało planowanie w ochronie 
zdrowia dojdziemy i do tej liczby. Szybciej niż nam się wydaje, patrząc na 
demografi ę lekarską i na pracujących kolegów w wieku np. 85 lat. „Radosną” 
nowiną jest, że powstanie wydział lekarski na KUL. Ciekawe tylko skąd we-
zmą się asystenci, bo UM ma z tym spore problemy. Patrząc po korytarzach 
u mnie w szpitalu, nadal czuję się jak na studiach. Gdyby wszyscy zdecydo-
wali się nagle pójść na emeryturę, to liczbę studentów trzeba by drastycznie 
ograniczyć i całą naukę przenieść do powstającej nowej siedziby SPSK 1. 
A i tak chyba okazałaby się za duża. 

Przed nami pozostało kilka dni na składanie kandydatur na delegatów na 
Okręgowy Zjazd Lekarzy Lubelskiej Izby lekarskiej. Możemy zgłosić się sa-
mi, wypełniając stosowny formularz zamieszczony w tym numerze gazety 
lub na stronie internetowej. Apeluję do Koleżanek i Kolegów o to minimum 
aktywności. Jeden dzień w roku poświęcony samorządowi nie stanowi aż tak 
wielkiego poświęcenia. Zależy mi na tym, aby jak najwięcej osób z różnych 
środowisk wzięło udział w zjeździe. Daje to możliwość poznania jak najwięk-
szej liczby problemów, z którymi będziemy musieli jako samorząd radzić so-
bie coraz częściej sami. 

Leszek Buk
prezes LIL

lbuk@oil.lublin.pl, tel. 601 800 779
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Zapraszamy	członków	Lubelskiej	Izby	Lekarskiej	do	
zgłaszania	kandydatur	 osób,	które	Państwa	 zdaniem	
zasługują	na	 odznaczenie	Medalem	Lubelskiej	 Izby	
Lekarskiej.	

Zasady przyznawania medalu zawarte są w Regulaminie 
Kapituły Medalu LIL, który wraz z formularzem listu pro‑
mującego zamieszczone są na stronie internetowej Izby 
– w zakładce Odznaczenia. 
Wypełnione	wnioski	w	 formie	 listu	promującego	należy	

przesłać	do	sekretariatu	Lubelskiej	Izby	Lekarskiej	w	termi‑
nie	do	15	października	br.	

Kapituła	Medalu	Lubelskiej	Izby	Lekarskiej	

Wydarzenia oil.lublin.plWydarzenia oil.lublin.plWydarzenia oil.lublin.plWydarzenia www.oil.lublin.pl

Pół wieku z medycyną

Kandydaci na Medal – mile widziani 

Blisko 60 absolwentów Wydziału Lekarskiego AM 
w Lublinie (rocznik 1965‑1971) wzięło udział w zjeździe, 
który odbył się z okazji 50‑lecia ukończenia studiów. W upal‑
ny i słoneczny ranek w sobotę, 19 czerwca, byli studenci AM 
zasiedli w auli Collegium Novum przy Al. Racławickich.

Uroczystość rozpoczął rektor Uniwersytetu Medycznego 
prof. Wojciech Załuska, który przypomniał historię uczelni, 
jej twórców i wykładowców, a także przedstawił dynamicz‑
ny rozwój lubelskiego ośrodka naukowego, na wydziałach 
którego obecnie studiuje ponad 7 tysięcy studentów. – Kiedy 
uczelnia zaczynała swoją działalność w 1944 roku studio‑
wało tu… 500 osób – wspominał rektor.

Prezes Lubelskiej Izby Lekarskiej Leszek Buk życzył 
uczestnikom zjazdu udanego, pełnego wzruszeń i wspo‑
mnień spotkania.

Oficjalną część zjazdu zakończyło wręczenie złotych dy‑
plomów i wspólne zdjęcie.

aa

Medal Lubelskiej Izby Lekarskiej  
jest przyznawany lekarzom, a także 
osobom spoza społeczności lekarskiej, 
działającym w sferze zawodowej, 

społecznej i prywatnej dla dobra 
ogólnego i dobra stanu lekarskiego. 

Jest szczególnym wyrazem 
uznania za zasługi w dziedzinie 
kształtowania wzorców 
osobowych i postaw moralnych.
Odznaczenie zostało ustanowione 

w 2001 r.
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Rada w Zamościu – Roztocze wokół
Nareszcie, dzięki zniesieniu szeregu obostrzeń związanych 

z pandemią, zgodnie ze zwyczajem, udało się zorganizować co‑
roczną sesję wyjazdową Okręgowej Rady Lekarskiej. 

W dniach 24‑25 czerwca 2021 r. Okręgowa Rada Lekarska 
obradowała na sesji wyjazdowej w Zamościu. Obradom prze‑
wodniczył prezes ORL Leszek Buk.

Oczywiście członkowie Rady byli uradowani, że mogą się 
wreszcie spotkać osobiście przy wspólnym stole obrad i był to 
prawdziwy promyk nadziei, że ten koszmar, który nam towa‑
rzyszy od tylu miesięcy, jest wreszcie poza nami. 
Głównym	punktem	obrad	było	podjęcie	uchwały	nr	132.	

Okręgowa	Rada	Lekarska	na	wniosek	Okręgowej	Komisji	

Chętni na staż 
Przez całe wakacje – do końca sierpnia – w Lubelskiej 

Izbie Lekarskiej od absolwentów Uniwersytetu Medycznego 
(lekarzy i stomatologów) przyjmowano dokumenty upraw‑
niające ich do odbycia stażu podyplomowego. Dokumenty 
mogły być składane osobiście także w delegaturach LIL 
w Chełmie, Białej Podlaskiej i w Zamościu – lub drogą ko‑
respondencyjną. W tym roku o odbycie stażu ubiegało się po‑
nad 300 świeżo upieczonych lekarzy i stomatologów.

Przyjmowano też dokumenty w celu przyznania prawa 
wykonywania zawodu.

Absolwenci UM 19 września br. odebrali dyplomy ukoń‑
czenia studiów. Uroczystość odbyła się w sali sportowo‑wi‑
dowiskowej UM przy ul. Chodźki 15. aa 

Wyborczej	z	dnia	22	czerwca	2021	r.	ustala	w	oparciu	o	licz‑
bę	mandatów	w	rejonach	wyborczych,	liczbę	delegatów	na	
Okręgowy	Zjazd	Lekarzy	IX	kadencji	w	liczbie	279.	
Liczba	delegatów	wybierana	w	poszczególnych	rejonach	

określona	jest	w	załączniku	nr	1	do	uchwały.
Treść uchwały jest dostępna na stronie LIL w zakładce 

Informacje o izbie – komisja wyborcza.
W części relaksowej spotkania uczestnicy obrad zwiedzili 

z przewodnikiem główne zabytki Zamościa. W sobotę nawet 
przelotny deszcz nie popsuł nastroju członkom ORL, którzy za‑
poznali się z pięknymi krajobrazami naszego Roztocza. 

Jerzy	Jakubowicz
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W dniu 9 czerwca obradowała Okrę‑
gowa Rada Lekarska w Lublinie. Obradom 
przewodniczył prezes Lubelskiej Izby 
Lekarskiej Leszek	Buk. Wszyscy uczest‑
nicy obrad wyrazili nadzieję, że następ‑
ne posiedzenie ORL w Lublinie odbę‑
dzie się w normalnych warunkach, jak 
przed wybuchem pandemii, na jednej 
wspólnej sali, w bezpośrednim kontak‑
cie uczestników.

Informacje z działalności delegatur 
przedstawili ich przewodniczący lub za‑
stępcy.

Delegatura Biała Podlaska

Działalność statutowa realizowana by‑
ła w pełnym zakresie. Przyjmowano rów‑
nież wnioski dotyczące dofinansowania 
szczepień lekarzy i ich rodzin. W dalszym 
ciągu delegatura pracuje w reżimie sani‑
tarnym, przestrzegając wszelkich standar‑
dów sanitarno‑epidemicznych. 

W dniach 5‑7 sierpnia 2021 r. na prośbę 
lekarzy seniorów zaplanowano wycieczkę 
na trasie: Olsztyn – Ostróda – Gietrzwałd 
– Gierłoż – Święta Lipka – Mikołajki. 

Delegatura Chełm

Delegatura kontynuowała dzia‑
łalność statutową w pełnym zakresie. 
Przewodniczący delegatury uczestni‑
czył w posiedzeniu Rady Społecznej 
Miejskiego SP ZOZ w Chełmie. Zostały 
zamknięte oddziały covidove w szpita‑
lach, co można odczytać jako początek 
powrotu do normalności.

Delegatura Lublin

W omawianym okresie Prezydium 
ORL podjęło następujące decyzje: 
1. Jacek Szkutnik jako przedstawiciel 
ORL będzie uczestniczył w charakte‑
rze obserwatora w posiedzeniach Rady 
Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego 
NFZ w latach 2021‑2025. 2. Podjęto de‑
cyzję o wsparciu finansowym organiza‑
cji Pierwszych Mistrzostw Izb Lekarskich 
w Tenisie Stołowym, które odbyły się 
w dniach 25‑27 czerwca br. w Zamościu. 
Przyznano na ten cel kwotę 3000 zł. 
3. Przyznano świadczenia jubileuszo‑
we lekarzom z okazji ukończenia 90 r. ż. 
4. Podjęto decyzję o przedłużeniu umo‑
wy z Wolters Kluwer, w zakresie umo‑
wy na dostęp dla lekarzy do serwisu Lex 
Ochrona Zdrowia Optimum.

Delegatura Zamość 

W delegaturze kontynuowano dzia‑
łalność statutową w pełnym zakresie, 

Z obrad ORL – czerwiec 2021 r.

Kontakt	z	Rejestrem	Lekarzy	pod	nu‑
merem	 telefonu	81	 536	 04	 85	 lub	na	
adres	mailowy	–	 rejestr.lekarzy@oil.
lublin.pl
Komisja	Kształcenia	Medycznego
21.05 zorganizowano wspólnie 

z Okręgową Izbą Radców Prawnych kon‑
ferencję naukową – „Odpowiedzialność 
cywilna w medycynie”.

11.06 przeprowadzono szkolenie 
„Kasy fiskalne on‑line”.

Rozpoczęły się szkolenia lekarzy sta‑
żystów z prawa medycznego, bioetyki 
i orzecznictwa lekarskiego. Szkolenia 
prowadzone są on‑line.
Komisja	Sportu	i	Rekreacji	
Rozpoczęto organizować imprezy 

sportowe. Zorganizowano Mistrzostwa 
Szosowe Lekarzy w Bychawie oraz 
Mistrzostwa Polski Lekarzy w Piłce 
Ręcznej 6‑osobowej.
Komisja	Młodych	Lekarzy
Komisja wystąpiła z wnioskiem 

o utworzenie Funduszu Stypendialnego 
dla dzieci po zmarłych lekarzach. Jednak, 
jak podkreślono w dyskusji, realizacja te‑
go wniosku będzie trudna w trakcie trwa‑
nia roku budżetowego.

Jerzy	Jakubowicz

zachowując reżim sanitarny. Wytypowano 
przedstawicieli LIL na konkursy na sta‑
nowiska pielęgniarek oddziałowych w re‑
gionalnych szpitalach. 

Złożono wniosek, a następnie uzy‑
skano zgodę, na przedłużenie do 31 ma‑
ja 2024 r. umowy użyczenia, na do‑
tychczasowych warunkach, od Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ, lokalu delegatury 
w Zamościu przy ul. Partyzantów 3. 

23 maja 2021 r. w Biłgoraju od‑
był się pogrzeb młodej lekarki – Anny 
Wojciechowskiej – specjalisty psychia‑
trii, zmarłej tuż po porodzie, po zakaże‑
niu COVID‑19. Dr Wojciechowska praco‑
wała w szpitalu w Radecznicy z pacjenta‑
mi z uzależnieniami, ale także całym ser‑
cem zaangażowała się w pracę na rzecz 
Fundacji „Bambini”. Rodzina lekarki zna‑
lazła się w bardzo trudnej sytuacji. Jej 
mąż został sam z dwiema małymi córecz‑
kami – 3‑letnią Patrycją i 2‑tygodniową 
Karoliną. Rodzinę lekarki można wes‑
przeć: https://zrzutka.pl/crczyb

Komisje problemowe ORL

Komisje problemowe nadal mają trud‑
ności w realizowaniu swoich zadań z po‑
wodu pandemii COVID‑19. Pomimo tych 
utrudnień widać pewne ożywienie i po‑
szerzenie zakresu ich działalności.
Komisja	ds.	Konkursów – delegowa‑

ni są przedstawiciele samorządu do kon‑
kursów na pielęgniarki oddziałowe.
Komisja	Socjalno‑Bytowa – udzie‑

lono 6 pożyczek na sumę 60 000 zł. 
Wypłacono 12 świadczeń z tytułu urodze‑
nia dziecka (12 000 zł) oraz 5 świadczeń 
z tytułu zgonu lekarza (11 400 zł).
Komisja	Wykonywania	 Zawodu 

– prace bieżące komisji skoncentrowane 
były na realizowaniu zadań ustawowych, 
związanych z przyznawaniem prawa wy‑
konywania zawodu dla lekarzy i lekarzy 
dentystów. Komisja spotkała się trzykrot‑
nie celem omówienia spraw lekarzy, oby‑
wateli Ukrainy. Podjęto dwie uchwały 
w sprawie lekarzy z Ukrainy, posiadają‑
cych zgodę ministra zdrowia na określo‑
ny zakres czynności zawodowych, czas 
i miejsce wykonywania zawodu oraz 
uchwałę na warunkowe prawo wykony‑
wania zawodu lekarza na obszarze RP. 
Przygotowano zaświadczenie związane 
z procedurą uznawania kwalifikacji za‑
wodowych w krajach UE.
Komisja	przypomina	lekarzom	i	le‑

karzom	 dentystom	 o	 zgłaszaniu	 do	
biura	 Izby	między	 innymi	 informa‑
cji	 o	 zmianach	 adresu	 zamieszkania	
i	 korespondencji,	miejsca	 zatrudnie‑
nia,	 uzyskiwanych	 specjalnościach,	
stopniach	 i	 tytułach	naukowych	 itp.	

Okręgowa Komisja 
Wyborcza  

Lubelskiej Izby Lekarskiej
Szanowne Koleżanki i Koledzy
W LIL trwa procedura wyborcza 

IX kadencji. Zgodnie z kalendarzem 
wyborczym znajdujemy się w okre‑
sie zgłaszania kandydatów na dele‑
gatów w poszczególnych rejonach 
wyborczych. Mamy na to czas do 
20 września 2021 r. W przypadku ko‑
respondencji decyduje data stempla 
pocztowego. Można je też dostar‑
czyć osobiście do siedziby LIL. Karta 
zgłoszenia kandydata na delegata na 
Okręgowy Zjazd Lekarzy jest dostęp‑
na w BIP Lubelskiej Izby lekarskiej. 
Otrzymujecie ją też Państwo w bie‑
żącym numerze Medicusa (na stronie 
obok). Ponadto w zakładce Komisja 
Wyborcza zawarte są pozostałe infor‑
macje dotyczące wyborów.

Zachęcam Państwa do czynnego 
udziału w wyborach. Zgłoszenie kan‑
dydata na delegata może dotyczyć 
jedynie członka swojego rejonu wy‑
borczego, przy czym zgodnie z obec‑
ną ordynacją wyborczą można zgło‑
sić również samego siebie.

Przewodnicząca OKW LIL
Maria Dura



Okręgowa  Komisja Wyborcza Lubelskiej Izby Lekarskiej 
ul .Chmielna 4  20‑079 Lublin 

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA DELEGATA	
NA OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY	

 

            
imię kandydata 
 

                     
nazwisko kandydata 

□ LEKARZ   □ LEKARZ DENTYSTA 
       
nr prawa wykonywania zawodu  
 

Kandydat na delegata na okręgowy zjazd lekarzy kadencji IX w rejonie wyborczym  
nr K9.................. nazwa ……………………...……………………………...............................  
………...……………………...……………………………..................…………………...........  
 
 

Wyrażam zgodę na kandydowanie na delegata na okręgowy zjazd lekarzy kadencji IX w rejonie wyborczym nr 
K9.………nazwa …………………………………………………………………...……….………………………………………………. 
oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych przez okręgową komisję wyborczą, 
w zakresie i na zasadach określonych w regulaminie wyborów 

.................................................. 
podpis 

 
 

Oświadczam, że nie jestem karany oraz że nie istnieją okoliczności, które w myśl obowiązującego Kodeksu Etyki Lekarskiej 
i innych przepisów stanowią przeszkodę w pełnieniu mandatu delegata. 

.................................................. 
podpis 

 
 

* wypełnić również w przypadku osobistego zgłaszania swojej kandydatury 
 
Zgłaszający* 

            
imię 

                     
nazwisko 

□ LEKARZ   □ LEKARZ DENTYSTA 

       
nr prawa wykonywania zawodu  
 
członek rejonu wyborczego nr K9..……, nazwa………..………………………………………  
 
……………………………………………………………………………………………........... 
 

 
...................................................................... 

pieczątka lekarska, podpis zgłaszającego 
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Zanzibaru piękno  
podziwialiśmy przy Chmielnej

Otwarciem wystawy fotografii Marka	 Stolarczuka	
i	Andrzeja	Skrzyńskiego	–	pt.	„Zanzibar	–	Hakuna	Matata”,	
Galeria	Sztuki	Nieprofesjonalnej	„U	Lekarzy”	w	Lubelskiej	
Izbie	Lekarskiej,	rozpoczęła	nowy	popandemiczny	sezon.	

I nie tylko pocovidowy! Także technologiczny!
Wernisaże i spotkania uczestników wydarzeń artystycznych 

będą się tu teraz odbywać w nowo wyremontowanej, doskona‑
le wyposażonej technicznie sali Klubu Lekarza. Licznie przy‑
byli goście na wernisaż w sobotnie południe 12 czerwca, mo‑
gli już docenić te zmiany. 

Autorzy prezentowanych zdjęć – lekarze z Łukowa – pięk‑
nie opowiadali o podróży swych marzeń, czyli o Zanzibarze (po 
arabsku ta nazwa oznacza piękną wyspę), o jej rajskim klima‑
cie, urodzie egzotycznej przyrody, pogodnych i szczęśliwych lu‑
dziach zamieszkujących tę wyspę białych plaż i o tym, że życie 
płynie tam łagodnym, spokojnym rytmem w zgodzie z najsłyn‑
niejszym chyba wyrażeniem znanym z Zanzibaru: „hakuna ma‑
tata”, czyli w wolnym tłumaczeniu zwolnij, nie śpiesz się tak.

Wystawę można było oglądać przez całe lato – do 3 wrze‑
śnia 2021 roku.

A już wkrótce wszyscy członkowie LIL będą mogli na stronie 
internetowej Izby obejrzeć filmową relację z wernisażu. Dzięki 
zainstalowaniu profesjonalnego sprzętu do realizacji audio‑vi‑
deo, powstała taka możliwość (także do prowadzenia transmi‑
sji na żywo z odbywających się w klubie wydarzeń). Tak więc 
ci, którzy żałują, że nie byli osobiście, będą mogli on‑line śle‑
dzić spotkania autorskie, koncerty i wystawy, siedząc na wła‑
snej kanapie w domu przed ekranem komputera.

O tym, w jaki sposób się „podłączyć”, poinformujemy 
w Medicusie. aa

Zwiedzajmy Rumunię
Lekarze – grupa liczyła 47 osób – z Warszawy, Łukowa, 

Radzynia, Międzyrzeca i Białej Podlaskiej spędzili tydzień 
na wycieczce po Rumunii. – Czekaliśmy 2 lata na ten wy‑
jazd i warto było – relacjonują uczestnicy. 

W dniach 10‑18 lipca 2021 roku braliśmy udział w wyciecz‑
ce do Rumunii, organizowanej przy współpracy z Delegaturą 
w Białej Podlaskiej Lubelskiej Izby Lekarskiej.

Wycieczka bardzo udana, zgrana grupa, wspaniali kierow‑
cy autokaru i bardzo przemyślana organizacja. Wszyscy wró‑
cili zachwyceni. Autokar wraz z naszymi bagażami głównymi 
wyjechał wcześniej do miejscowości Eforie Nord, gdzie po‑
czekał na nas zanim przylecimy samolotem z Okęcia. W ten 
oto sposób niezmęczona podróżą grupa mogła odpocząć nad 
Morzem Czarnym, gdzie rozkoszowaliśmy się wspaniałą pla‑
żą i urokami Konstancy. Następny etap podróży prowadził do 
stolicy kraju – Bukaresztu. Podziwialiśmy piękno miasta i je‑
go uroki, po czym udaliśmy się w dalszą podróż do pięknego 
miasteczka Braszow położonego w Karpatach. Uroki trasy, 
którą przemieszczaliśmy się, przeszły nasze wszelkie oczeki‑
wania: liczne serpentyny i zakręty urozmaicone przepięknym 

błękitem nieba, górskimi strumykami i świeżą zieloną tra‑
wą, zapierały dech w piersiach. Zszokował nas leżący na sto‑
kach gór śnieg – w kalendarzu lipiec. Osiągnęliśmy wyso‑
kość ponad 2000 m nad poziomem morza. Przemieszczaliśmy 
się śladami Vlada Palownika odwiedzając miejsce urodze‑
nia Drakuli – Sighishoarę, zamek Bran opisany w powieści 
Brana Stokera „Hrabia Drakula”. W zamku Bran natrafili‑
śmy na różne strzygi i potwory – straszyły nas duchy ofiar 
hrabiego. Ogromne wrażenie zrobiła na nas podróż do wnę‑
trza ziemi – kopalni soli Turda. 

Zdjęcia wykonane w kopalni oddają tylko część doznań, 
które mieliśmy okazję przeżyć oddychając solanką i obser‑
wując malownicze dzieła natury. Niesamowite wrażenie zro‑
biła na nas rezydencja królewska Elżbiety i Karola I w miej‑
scowości Peles. Miasta saskie, które zobaczyliśmy to Sinaia, 
Brasov, Kluj Napoka. Ich architektura urzekła nas pięknymi 
urokliwymi uliczkami, a główny plac miasta swoją czysto‑
ścią i porządkiem przypominał nam niemieckie miasteczka. 
Jedną z atrakcji naszej wyprawy do Rumunii było uzdrowi‑
sko w Oradei, która przypominała włoskie miasto Mediolan. 
Tam mieliśmy okazję zażyć kąpieli w gorących źródłach, 
które wzmocniły nasze ciała przed dalszym etapem podró‑
ży. Wycieczka dała nam okazję znaleźć się w najwyższym 
punkcie Rumunii, najniższym punkcie tego kraju i na pozio‑
mie morza. Naszą trasę polecamy wszystkim, którzy są mi‑
łośnikami podróży i nigdy nie byli jeszcze w Rumunii. Jest 
to naprawdę piękny kraj.

Uczestnicy	wycieczki	
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Lekarka z przedszkolakami
Imię Marii Jankowskiej, lubelskiej lekarki z okresu międzywoj‑

nia, nosi od 30 czerwca br. Przedszkole nr 3 w Lublinie przy ul. Jana 
Kochanowskiego 5. To pierwsze w mieście przedszkole, które ma 
patrona. Uroczystego odsłonięcia tablicy, upamiętniającej to wyda‑
rzenie, dokonała wnuczka Jankowskiej, Krystyna Mrugalska. 

Inicjatywę upamiętnienia niezwykłej postaci Marii Jankowskiej 
zgłosił Grzegorz Sztal z Muzeum Znaki Czasu, który od lat bada 
historię rodziny Jankowskich.

Maria Jankowska (1878‑1937) była lekarzem pediatrą, niezwy‑
kle zaangażowaną i dzielną kobietą. W 1911 roku Maria z mężem 
Pawłem osiedlili się w Lublinie, gdzie zaczęli pracę w nowo otwar‑

Pacjent w Sofii – chirurdzy w Lublinie
Dzięki systemowi rozszerzonej rzeczywistości (ang. au

gumented reality), który łączy świat komputerowy ze świa‑
tem rzeczywistym, lekarze z Kliniki	Chirurgii	Naczyniowej	
i	Angiologii	Szpitala	Klinicznego	nr	1	w	Lublinie,	8	czerw‑
ca	br.,	nie	ruszając	się	z	kliniki	przy	ul.	Staszica	mogli	nad‑
zorować	przebieg	a	nawet	„przeprowadzać”	 jeden	z	naj‑
bardziej	 innowacyjnych	 zabiegów	dostępnych	współcze‑
snej	technologii.

To pierwszy taki zabieg w Polsce i jeden z pierwszych 
na świecie.

Operacja usunięcia tętniaka aorty brzusznej u 61‑letniego 
pacjenta, który był już po kilku operacjach naczyniowych i te‑
raz czekał na usunięcie tętniaka aorty brzusznej o średnicy 
5,5 cm, odbyła się w szpitalu w Sofii (1400 km od Lublina). 
– Jej przebieg w Lublinie nadzorowali specjaliści naczyniow‑
cy z lubelskiej kliniki – szef kliniki prof.	Tomasz	Zubilewicz	
i	dr	hab.	n.	med. Marek	Iłżecki – mający dostęp w czasie rze‑
czywistym do obrazu aorty w technologii 3D – wyjaśnia rzecz‑
niczka szpitala Anna Guzowska. – Na miejscu w Sofii byli 
dwaj lekarze z naszej kliniki: dr	n.	med.	Adam	Skwarzyński	
i	dr	n.	med.	Grzegorz	Borowski.

– Obraz w postaci prawdziwie trójwymiarowego hologra‑
mu powstaje na podstawie wykonanego w okresie przedopera‑
cyjnym badania angiografii tomografii komputerowej. W tym 
przypadku jest to rekonstrukcja aorty wraz z elementami kost‑
nymi. Obraz przetwarzany jest przez specjalne oprogramo‑
wanie i widoczny dla chirurga po założeniu gogli (HoloLens 
Microsoft) – wyjaśnia prof.	Zubilewicz, którego zespół po‑
dobny zabieg – jeden z najbardziej innowacyjnych, wykorzy‑
stujących najnowsze technologie obrazowania w zakresie ope‑
racji tętniaków aorty brzusznej – przeprowadził w Lublinie pod 
koniec kwietnia br. (więcej na ten temat pisaliśmy w wydaniu 
Medicusa 6/7 2021).

Natomiast 8 czerwca br. odbył się drugi zabieg, wykorzystu‑
jący najnowsze technologie obrazowania w chirurgii naczynio‑
wej, tym razem w odsłonie międzynarodowej – lekarze obec‑
ni w szpitalu w Sofii byli w kontakcie z lekarzami z Kliniki 

Chirurgii Naczyniowej i Angiologii i w ten sposób załoga 
w Lublinie współuczestniczyła w operacji. Było to możliwe za 
sprawą gogli i obrazu, który umożliwił im, na odległość, real‑
ny wgląd w ciało pacjenta za pomocą hologramu.

Wizualizacja w 3D oraz skomplikowane i zaawansowane 
metody obrazowania pozwalają lekarzom zobaczyć to, co so‑
bie mogli tylko wyobrazić. – Jesteśmy w stanie obejść dooko‑
ła wielowymiarowy obraz, dotykając każdej części ciała ludz‑
kiego. Ta technologia wyznaczy zupełnie nowe kierunki, je‑
żeli chodzi o wizualizację możliwości obrazowania tego, co 
chcemy zobaczyć w ciele ludzkim, wykonując zabiegi – wy‑
jaśniali lekarze.

Operacje z użyciem gogli wyświetlających hologramy to 
zdecydowanie przyszłość w medycynie. – Ten sprzęt można 
wykorzystywać także w innych dziedzinach medycyny, tam, 
gdzie jest potrzebna duża precyzja np. w laryngologii, chirur‑
gii ogólnej, neurochirurgii czy onkologii. Myślę, że w najbliż‑
szych latach ta technologia będzie się rozwijała – przewiduje 
prof. Zubilewicz. aa

tym, ufundowanym przez rodzinę Vetterów, Szpitalu Dziecięcym 
przy dzisiejszej ul. Staszica – Paweł Jankowski był tam chirurgiem, 
Maria pracowała w Stacji Opieki nad Matką i Dzieckiem, w Ambula‑
torium Miejskim i w miejskim żłobku. W sierpniu 1915 r. małżonko‑
wie stali się współorganizatorami Szpitala dla Legionistów, któ‑
rym kierowała Maria. 

Jankowska przewodniczyła też Lidze Kobiet i Związkowi Pracy 
Obywatelskiej Kobiet, prowadziła Referat Opieki nad Matką i Dziec‑
kiem i pracowała zawodowo w Szpitalu Dziecięcym, sierocińcu dla 
sierot wojennych, gimnazjum żeńskim, była lekarzem rodzin urzęd‑
ników kolejowych. Jako przewodnicząca Ligi Kobiet wspólnie z Jó‑
zefem Czechowiczem, który pełnił rolę kuratora, założyła i prowa‑
dziła „Klub Uliczników” dla 50 chłopców. Była inicjatorką akcji „Kro‑
pla Mleka”, przewodniczyła też Sekcji Opieki nad Dzieckiem Głów‑
nego Komitetu Ratunkowego.

Z inicjatywy Marii Jankowskiej w miejscu, w którym obecnie 
znajduje się Przedszkole nr 3, przy ul. Kochanowskiego w Lublinie 
w 1937 roku, tuż przed jej śmiercią, powstał budynek Domu Dziecka. 
W czasie okupacji w budynku tym znajdowała się Ochronka nr 3 dla 
dzieci sierot i dzieci wysiedlonych z Pomorza, w której funkcjono‑
waniu pomagały m.in. harcerki Szarych Szeregów.

Kiedy w 1937 roku Maria umiera, w lubelskiej prasie ukazuje 
się wspomnienie o Jankowskiej: „Marzyła o tym, aby stworzyć ra‑
dosne i piękne lato w słońcu dla najbardziej wydziedziczonych 
dzieci Lublina”.

Anna Augustowska
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• Lubelska Izba Lekarska jest orga
nizatorem konferencji prawników izb 
lekarskich, która odbędzie się pod ko
niec września w Zamościu. Jaki jest te
mat przewodni konferencji?

– Konferencja poświęcona będzie 
zmianom w przepisach, jakie ostatnio zo‑
stały wprowadzone przez polskiego usta‑
wodawcę. Ponieważ zmiany te już na eta‑
pie ich projektowania, a następnie uchwa‑
lenia i realizacji spotkały się z dużym od‑
dźwiękiem w środowisku lekarskim, po‑
jawiła się naturalna potrzeba zorganizo‑
wania spotkania, podczas którego byłaby 
możliwość omówienia, na czym te zmia‑
ny polegają, ich wpływu i skutków w co‑
dziennym funkcjonowaniu izb lekarskich 
i samych lekarzy, a także stworzenia oka‑
zji do podzielenia się doświadczeniami 
w tym zakresie i ustalenia w miarę jed‑
nolitej praktyki postępowania. Najlepszą 
formułą dla takiego spotkania jest niewąt‑
pliwie konferencja. Zmiany, które wywo‑
łały potrzebę jej zorganizowania, doty‑
czą głównie ustawy o izbach lekarskich 
i o zawodach lekarza i lekarza dentysty. 
Wprowadzono do nich, pomimo licznych 
protestów samorządu zawodowego leka‑
rzy i lekarzy dentystów, przepisy znacznie 
upraszczające dostęp do wykonywania 
zawodu lekarza i lekarza dentysty przez 
lekarzy cudzoziemców spoza UE. 

O tych niepokojących samorządy le‑
karskie zmianach będą mówić zapro‑
szeni przez nas wykładowcy – specja‑
liści z dziedzin prawa, których dotyczą 
poruszane kwestie. Liczymy też na oży‑
wioną dyskusję podczas wykładów ze 
strony uczestników. Mamy bowiem na‑
dzieję na konstruktywną wymianę my‑
śli, która pomoże nam w dalszej pracy, 
wynikającej z omawianych zmian prze‑
pisów prawa. 

Kolejne tematy naszej konferencji po‑
święcone będą zmianom niektórych ustaw 
w związku z przeciwdziałaniem sytu‑
acjom kryzysowym, związanym z wystą‑
pieniem COVID‑19. I tu najbardziej wraż‑
liwym tematem będzie sprawa powoływa‑
nia lekarzy i lekarzy dentystów przez wo‑
jewodę do walki z COVID‑19. Dochodzą 
do nas sygnały, że wykształciła się róż‑
na praktyka stosowania tych przepisów 
przez wojewodów. Na szczęście w przy‑
padku wojewody lubelskiego współpraca 

z samorządem układa się bardzo pozytyw‑
nie. Chcielibyśmy podzielić się naszymi 
doświadczeniami w tym zakresie, może 
udałoby się wypracować pewne wspólne 
instrumenty, mechanizmy postępowania 
w pewnych kategoriach spraw. Mówić bę‑
dziemy też o teleporadzie, która w dobie 
COVID‑19 na dobre zagościła w naszym 
porządku prawnym; o zmianach w prze‑
pisach dotyczących ponad 5‑letniej prze‑
rwy w wykonywaniu zawodu i o bieżą‑
cych problemach prawnych.

• Wykład inauguracyjny będzie doty
czył problemów z przyznawaniem prawa 
wykonywania zawodu lekarzom spoza 
UE – czy rzeczywiście to jest problem? 

– Nie nazwałbym samego procesu 
przyznania warunkowego prawa proble‑
mem. Stosujemy odrębne i niezależne od 
ministra zdrowia procedury, wynikające 
wprost z ustaw, a także przestrzegamy 
w tym zakresie uchwały NRL. Dla mnie 
jako prawnika, z wprowadzonej zmiany 
tych przepisów wynika pewna nierów‑
ność wobec prawa. Mam na myśli to, że 
lekarz czy lekarz dentysta posiadający 
polskie obywatelstwo, aby uzyskać prawo 
wykonywania zawodu musi przejść dłu‑
gą i żmudną drogę, niejednokrotnie pełną 
wyrzeczeń, kosztem czasu wolnego, by‑
cia z rodziną. Tymczasem po wspomnia‑
nej zmianie przepisów, lekarz spoza UE 
może skorzystać z „krótkiej ścieżki” do‑
stępu do zawodu na terenie naszego kra‑
ju uzyskując jedynie zgodę na wykony‑
wanie zawodu w formie decyzji admini‑
stracyjnej (na 5 lat) wydaną przez mini‑
stra zdrowia, bez wymogu zdania egza‑
minu lub potwierdzenia znajomości języ‑
ka polskiego. Wystarczy samo oświadcze‑
nie takiego lekarza, nie musi on wykazać 
się jakimkolwiek doświadczeniem zawo‑
dowym. Nadzór nad pracą takiego leka‑
rza jest raczej iluzoryczny. Na podstawie 
takiej zgody, w rozumieniu przepisów 
ustaw o izbach lekarskich i wykonywa‑
niu zawodu, izby lekarskie zostały zobli‑
gowane do przyznawania w bardzo krót‑
kim terminie warunkowych praw wyko‑
nywania zawodu. Izby lekarskie nie zga‑
dzają się na taką interpretację, mamy inne 
rozumienie tych przepisów. Stąd uchwa‑
ła Naczelnej Rady Lekarskiej określają‑
ca procedurę weryfikacyjną w zakresie 
przyznania warunkowych praw wykony‑
wania zawodu lekarzom cudzoziemcom 
spoza UE (uchwała	nr	1/21/VIII	z	dnia	
29	stycznia	2021	r.	w	sprawie	zmiany	
uchwały	w	sprawie	szczegółowego	try‑
bu	postępowania	w	sprawach	przyzna‑
wania	 prawa	wykonywania	 zawodu	

Zamość. Konferencja prawników izb lekarskich

O prawie medycznym trzeba rozmawiać
z Leszkiem Kubiczem,  

koordynatorem Zespołu Radców Prawnych LIL,  
rozmawia Anna Augustowska

Lekarze/lekarze dentyści spoza UE posiadający zgodę ministra zdrowia  
na wykonywanie zawodu w Polsce na terenie Lubelskiej Izby Lekarskiej,  

stan na 28 lipca 2021 r.

Warunkowe PWZ (art. 7 ust. 13 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty):

lekarz dentysta (Białoruś) – odmowa przyznania PWZ.

Warunkowe PWZ (art. 7 ust. 13 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty):

lekarze (Ukraina) – wpłynęły 4 wnioski, w tym 3 rozpatrzone pozytywnie, 1 wniosek w toku procedowania,

lekarz (Polska) – 1 wniosek rozpatrzony pozytywnie.

PWZ na określony zakres czynności  
(art. 7 ust. 2a Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty):

lekarz (Ukraina) – wpłynęły 2 wnioski rozpatrzone pozytywnie. 
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Zamość. Konferencja prawników izb lekarskich

O prawie medycznym trzeba rozmawiać
lekarza	i	lekarza	dentysty	oraz	prowa‑
dzenia	rejestru	lekarzy	i	lekarzy	den‑
tystów). Ewenementem w historii samo‑
rządu lekarskiego jest fakt zaskarżenia 
przez ministra zdrowia tej uchwały do 
Sądu Najwyższego. Właśnie tych zagad‑
nień będzie dotyczył wykład inauguracyj‑
ny konferencji. Chcemy posłuchać głosu 
eksperta, administratywisty, wykładowcy 
i sędziego Sądu Najwyższego, jakie jest 
jego zdanie na ten temat. 

Co do ilości lekarzy spoza UE obra‑
zuje to dołączone zestawienie. W Lu bel‑
skiej Izbie Lekarskiej Komisja ds. Wy‑
konywania Zawodu, a także dział Rejestr 
Lekarzy bardzo szczegółowo weryfiku‑
ją wnioski takich lekarzy. Odmówiliśmy 
także przyznania takiego prawa wykony‑
wania zawodu. 

• Jak bardzo pandemia „zdemolowa
ła” dotychczasowy porządek prawny re
gulujący pracę służby zdrowia? 

– Wszystko się zmienia, ale chyba nic 
tak szybko jak prawo w obecnej dobie. 
Dużym mankamentem jest też sposób, 
w jaki wprowadza się te zmiany. Mam na 
myśli to, że bardzo istotne zmiany wpro‑
wadzane są trochę „kuchennymi drzwia‑
mi”, tj. w nieoczywistych miejscach w in‑
nych aktach prawnych. Przy tak dużej ska‑
li zmian i szybkim tempie, polegającym 
na przykład na wprowadzaniu nowych re‑
gulacji, a następnie ich zmianie lub nawet 
uchyleniu, bardzo łatwo coś przeoczyć. 
To nic dobrego dla nas, prawników. Nie 
ukrywam, że za tymi zmianami trudno 
nadążyć, a co chyba najgorsze dla mnie, 
często trudno też zrozumieć zakres me‑
rytoryczny tych regulacji. Rozumiem, że 
sytuacja związana z pandemią jest bardzo 
dynamiczna, że wszyscy po raz pierwszy 
mierzymy się na różnych płaszczyznach 
z tym zjawiskiem i jego konsekwencjami, 
ale jako prawnik z tej „starej” szkoły pra‑
wa, z tyłu głowy mam odpowiedzialność 
za to, co robię. Po wprowadzeniu przepi‑
sów dopuszczających do zawodu lekarzy 
spoza UE ścieżką, o której była mowa, 
obawiałem się trudnych decyzji odma‑
wiających przyznania warunkowego pra‑
wa wykonywania zawodu itp. Takich dy‑
lematów jest więcej. Przykładami takich 
„szybkich zmian” są: teleporada (któ‑
ra dopiero niedawno została uregulowa‑
na, a na początku pandemii budziła wie‑
le kontrowersji, a skargi pacjentów sypią 
się do dzisiaj), zmiany w kwalifikacji do 
szczepień i samych szczepieniach; bała‑
gan w dodatkach covidowych dla lekarzy 
i jak już wspominałem także kierowanie 

lekarzy przez wojewodów do pracy przy 
zwalczaniu COVID‑19. 

Są też lepsze choć nie idealne rozwią‑
zania, np. wprowadzenie klauzuli dobre‑
go Samarytanina do porządku prawnego 
(okoliczność wyłączająca bezprawność 
karną czynu). Każdy z tych i niewymie‑
nionych tu tematów mógłby być odręb‑
nie omawiany na łamach Medicusa i bę‑
dzie mam nadzieję poruszony na konfe‑
rencji.

• Jak sądzę, te sprawy to prawdziwe 
wyzwanie dla prawników zajmujących 
się prawem medycznym, co jest tu naj
trudniejsze? 

– Tak jak już wspomniałem szybkość, 
sposób wprowadzania tych zmian, zakres 
merytoryczny tych regulacji są naszą naj‑
większą bolączką i naszym największym 
wyzwaniem. Tak jak to ma miejsce na 
przykład w przypadku dostępu do zawo‑
du, te same regulacje prawne, różne pod‑
mioty interpretują odmiennie. To powo‑
duje wzajemne niezrozumienie swoich 
stanowisk i postępowań. Mam nadzieję, 
że to tylko stan przejściowy. Biuro prawne 
naszej Izby ma co robić. Na co dzień prze‑
cież oprócz świadczenia pomocy praw‑
nej na rzecz organów samorządu lekar‑
skiego, świadczymy pomoc prawną indy‑
widualną dla członków LIL we wszyst‑
kich sprawach związanych z wykonywa‑
niem zawodu. W pozostałych kwestiach 
prawnych także nie zostawiamy nikogo 
z członków LIL bez pomocy i wsparcia. 
Przypominam, że od kilku lat współpracu‑
jemy z 24 h opieką prawną ze strony fir‑
my Lex Secure. W sprawach, które wyma‑
gają dalszej drogi postępowania sądowe‑
go, pomoc prawna zapewniana jest dzięki 
kancelariom adwokackim współpracują‑
cym z Rzecznikiem Praw Lekarza naszej 
Izby. Gotowe wzory umów, regulaminów 
i komentarze praktyczne można znaleźć 
w wykupionym przez LIL dostępie do 
programu Lex Ochrona Zdrowia Wolters 
Kluwer. Wszystkie te działania koordynu‑
jemy w naszym biurze prawnym i zapra‑
szamy każdego potrzebującego pomocy 
członka LIL do kontaktu z nami. 

• Do kogo przede wszystkim adreso
wana jest konferencja?

– Do udziału zaprosiliśmy oczywi‑
ście prawników, dyrektorów i kierowni‑
ków biur izb lekarskich, prezesów i oso‑
by, które zostaną wskazane przez preze‑
sów izb lekarskich, a także przewodni‑
czących komisji ds. przyznawania pra‑
wa wykonywania zawodu. 

Program konferencji 
prawników izb lekarskich

23 września 2021 r. 
godz. 18.00 Wykład inauguracyjny
•	 Odmowa	przyznania	warunkowego	pra‑

wa wykonywania zawodu lekarzowi cu‑
dzoziemcowi spoza UE bądź przyznanie 
tego prawa z „opóźnieniem” – w aspekcie 
ewentualnej odpowiedzialności okręgo‑
wej izby lekarskiej (SSN dr hab. Leszek Bie‑
lecki, prof. UJK)

24 września 2021 r. 
godz. 9.30‑11.20 – Sesja I
•	 Klauzula	dobrego	Samarytanina	–	wady	

i zalety przyjętego rozwiązania dot. odpo‑
wiedzialnościkarnej lekarzy w czasie stanu 
epidemii (radca prawny prof. dr hab. Marek 
Kulik)

•	 Problematyka	 zgody	na	 zabieg	medycz‑
ny w świetle prawa karnego (radca praw‑
ny prof. dr hab. Marek Kulik)

•	 Najczęstsze	pytania	prawne	lekarzy	–	pro‑
blemy zawodowe i prywatne, z jakimi zgła‑
szaj się lekarze w ramach 24h Opieki Praw‑
nej (radca prawny Kajetan Komar‑Koma‑
rowski – Kancelaria Lex Secure 24h Opie‑
ka Prawna Komar‑Komarowski Sp.k.)

godz. 11.40‑13.00 – Sesja II
•	 Teleporada	medyczna	–	najczęściej	 po‑

pełniane błędy i grożące konsekwencje 
prawne (adwokat Karol Kolankiewicz – OIL 
w Gdańsku)

•	 Ochrona	danych	o	stanie	zdrowia	w	kon‑
tekście udzielania świadczeń zdrowot‑
nych w drodze telemedycyny (radca praw‑
ny Aleksandra Otawska‑Petkiewicz – OIL 
w Lublinie)

•	 Niebezpieczne	„uproszczenia”	Ministra	
Zdrowia – zasady postępowania okręgo‑
wej izby lekarskiej w procedurze dot. wa‑
runkowego prawa wykonywania zawodu 
lekarza (radca prawny Leszek Kubicz – OIL 
w Lublinie i adwokat Karol Kolankiewicz 
– OIL w Gdańsku)

•	 Wybrane	regulacje	prawne	dot.	wykonywa‑
nia zawodu lekarza w czasie stanu nadzwy‑
czajnego/stanu epidemii (adwokat Krzysz‑
tof Izdebski – OIL w Toruniu, radca prawny 
Marlena Woś – OIL w Lublinie)

godz. 14.15‑16.30 – Sesja III
•	 Odpowiedzialność	cywilna	lekarza/placów‑

ki medycznej w związku z zarażeniem pa‑
cjenta COVID‑19 (SSO w Lublinie Piotr Ja‑
kubiec)

25 września 2021 r.
godz. 9.30‑11.00 – Sesja IV
•	 Bieżące	problemy	w	działalności	izb	lekar‑

skich (moderator radca prawny Alicja Le‑
mieszek – OIL w Lublinie)

Bezpłatna pomoc prawna
Lubelska Izba Lekarska przy współ‑

pracy z Lex Secure zapewnia bezpłatną 
i całodobową pomoc prawną dla swo‑
ich członków. To 24‑godzinna Infolinia 
501 538 539 a także bezpłatny dostęp 
do platformy internetowej „Lex Ochro‑
na Zdrowia” . To baza stale aktualizowa‑
nych aktów prawnych, komentarzy i wzo‑
rów pism. 

Link do aktywacji konta tego serwi‑
su otrzymujecie Państwo na swój ad‑
res e‑mailowy. 

Więcej informacji na stronie LIL.
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• Panie Profesorze, jak często Pana 
pacjentki słyszą diagnozę: „to rak jaj
nika”? 

– Rak jajnika jest jednym z najczę‑
ściej występujących nowotworów na‑
rządu płciowego kobiet, jednakże w po‑
równaniu z innymi chorobami ginekolo‑
gicznymi, jak mięśniaki macicy czy en‑
dometrioza, występuje znacznie rzadziej. 
Lubelszczyzna nie jest regionem szcze‑
gólnego epidemiologicznego zagroże‑
nia rakiem jajnika. Każdego roku odno‑
towujemy ok. 180 nowych przypadków 
tego nowotworu. Ok. 1/3 pacjentek trafia 
na ostry dyżur chirurgiczny z rozpozna‑
niem niedrożności lub zapalenia otrzew‑
nej. U tych chorych leczenie jest ratują‑
ce życie i paliatywne więc nie można te‑
go traktować jako planowe leczenie on‑
kologiczne. Ok. 120 kobiet rocznie podej‑
muje planowe leczenie operacyjne, che‑
mioterapię lub skojarzone. Ministerstwo 
Zdrowia opracowuje koncepcję tworze‑
nia „Ovarian cancer units”, czyli jed‑
nostek wyspecjalizowanych w leczeniu 
przez zespoły wielodyscyplinarne i mo‑
gących zapewnić kompleksową opiekę 
nad chorą.

• Czy wykrycie raka jajnika jest trud
ne? Dlaczego?

– Zacznijmy od tego, że w obrębie tej 
choroby mamy całą gamę nowotworów 
o zróżnicowanej biologii i budowie. Po 
drugie, przez długi czas nie daje objawów 
klinicznych, a jeśli już daje, to są one nie‑
zbyt nasilone i przemijające. Dlatego ko‑
biety często je lekceważą i traktują jako 
chwilową niedyspozycję. Bo to zwykle 
objawy, które dotyczą układu pokarmo‑
wego: wzdęcia, zaparcia, bóle brzucha. 

Pacjentki trafiają z tym najczęściej do 
lekarza rodzinnego lub gastrologa. I tu 
chciałbym podkreślić, że jeżeli wyniki 

badań (np. gastrologicznych) wyklucza‑
ją schorzenie nowotworowe, ale dolegli‑
wości się utrzymują, to badanie należy 
powtórzyć, a ponadto zgłosić się do gi‑
nekologa. 

nowotworów. Zaburzenie funkcji białek 
regulujących cykl komórkowy czy napra‑
wę DNA, powstające w następstwie muta‑
cji, delecji i innych zmian materiału gene‑
tycznego komórki są czynnikami ryzyka 
wystąpienia raka jajnika. Ok. 15‑12 proc. 
raków jajnika jest uwarunkowanych mu‑
tacjami genów BRCA.

• Jakie leczenie stosuje się w leczeniu 
raka jajnika?

– W zaawansowanym stadium choro‑
by stosuje się leczenie bardzo agresywne 

Podstępny rak jajnika
z prof. Janem Kotarskim,  

ginekologiem onkologiem z I Katedry i Kliniki Ginekologii 
Onkologicznej i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 

prezesem Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, 
rozmawia Anna Augustowska

Trzeba podkreślić, że rak jajnika za‑
zwyczaj ujawnia się dopiero wtedy, kie‑
dy jest już zaawansowany. Dlatego nazy‑
wany bywa „cichym zabójcą”. Jest pią‑
tym najczęstszym nowotworem wśród 
Polek.

• Jakie są przyczyny raka jajnika?
– Jak w wielu innych nowotworach na‑

sza wiedza teoretyczna jest bardzo szero‑
ka, jednakże odpowiedzi na najbardziej 
podstawowe pytania są niejednoznaczne. 
Nie zostały jednoznacznie zidentyfiko‑
wane stany przednowotworowe raka jaj‑
nika. Uważa się, że wystąpienie niektó‑
rych raków jajnika, jak np. surowiczego, 
poprzedzone jest zmianami dysplastycz‑
nymi lub nowotworowymi nabłonka ja‑
jowodów i złuszczone komórki nowo‑
tworowe implantują się na powierzchni 
jajnika. Także niektóre guzy niezłośliwe 
mogą ewaluować do guzów o granicznej 
złośliwości, a następnie do agresywnych, 
inwazyjnych nowotworów.

Wiemy także, że istnieje genetycz‑
na predyspozycja do występowania 

– zarówno chirurgiczne, jak i farmako‑
logiczne. Jego skuteczność jest jednak 
znacznie mniejsza niż w leczeniu nie‑
zaawansowanych nowotworów jajnika. 
W pierwszym stopniu zaawansowania 
tej choroby wyleczalność wynosi niemal 
100 procent.

Jeszcze nie tak dawno choroba ta była 
uważana za śmiertelną. Statystyki z końca 
XX wieku pokazywały, że tylko 20 proc. 
pacjentek przeżyje 5 lat od momentu roz‑
poznania. Na szczęście to już historia. 
Na rynek weszły cytostatyki, które dają 
dużo mniej objawów ubocznych. Dzięki 
temu terapia może być zastosowana w ca‑
łości, nie trzeba jej przerywać, co zwięk‑
sza jej skuteczność. 

Dokonał się również ogromny postęp 
w anestezjologii, co umożliwia bezpiecz‑
ne przeprowadzenie pacjentek przez rady‑
kalne, urazowe i trudne operacje. I wresz‑
cie wprowadzono tak zwane terapie celo‑
wane oraz inhibitory PARP, które zrewo‑
lucjonizowały leczenie onkologiczne.

Mówimy o inhibitorach PARP, ponie‑
waż chodzi o grupę około 20 enzymów. 

W Polsce co roku około 3600 kobiet 
dowiaduje się, że ma raka jajnika.

Zachorowalność wzrasta – w roku 
1990 liczba ta wynosiła 1700. Zachoro‑
wania zaczynają się zwykle po 50. ro‑
ku życia, a najwięcej jest ich u kobiet 
w wieku 60‑70 lat. Zdarza się, że cho‑
rują też kobiety młodsze, jedna z mo‑
ich pacjentek miała 17 lat.

W Polsce na raka jajnika umiera 
rocznie około 1600–1800 kobiet. Po‑
mimo leczenia.
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Podstępny rak jajnika
Profil działania różnych leków z tej gru‑
py jest nieco zróżnicowany i będziemy to 
wykorzystywać, tworząc coraz skutecz‑
niejsze kombinacje leków, czyli terapie 
wielolekowe. 

• Od listopada 2020 r. w Europie za
rejestrowany jest nowy inhibitor PARP, 
który może być stosowany w tak zwanej 
pierwszej linii leczenia u pacjentek z ra
kiem jajnika jako terapia podtrzymują
ca. Niezależnie od statusu mutacji w ge
nach BRCA1/2 spowalnia wzrost nowo
tworów i wydłuża czas do wznowy. Czy 
jest dostępny dla Polek?

– Refundacja leczenia inhibitorami 
PARP jest dostępna wyłącznie dla pacjen‑
tek z mutacją w genach BRCA1/2. Dla pa‑
cjentek bez tej mutacji terapia podtrzymu‑
jąca nie jest, niestety, refundowana.

W całej populacji mutację w genach 
BRCA1/2 ma około 10‑15 proc. kobiet, 
natomiast wśród kobiet z rakiem piersi 
lub jajnika – już do 30 proc. Dlatego po 
operacji raka jajnika standardowo wysy‑
łamy tkankę nowotworu nie tylko do ba‑
dania mikroskopowego, ale też do bada‑
nia na obecność mutacji genów BRCA. 
Ryzyko zachorowania na raka jajnika jest 
wyższe u kobiet z mutacjami w genach 
BRCA1/2 niż wśród pacjentek bez tych 
zaburzeń genetycznych.

• A co z leczeniem pozostałych pa
cjentek?

– Dotychczasowa stratyfikacja lecze‑
nia inhibitorami PARP wynikała z obser‑
wacji, że pacjentki z mutacjami BRCA od‑
noszą większe korzyści zdrowotne niż te 
bez mutacji. Dotyczyło to badania kon‑
kretnego preparatu, który jest w obec‑
nie obowiązującym programie lekowym. 
Rejestracja innych, nowych inhibito‑
rów PARP wykazała, że korzyści zdro‑
wotne z leczenia odnoszą także kobiety 
z rakiem jajnika, które mają prawidłowy 
gen BRCA. Mamy nadzieję na udostęp‑
nienie nowego inhibitora PARP dla cho‑
rych z mutacją i bez mutacji w najbliż‑
szej przyszłości. 

W bardzo zaawansowanym stadium 
są już prace Agencji Oceny Technologii 
Medycznych oraz Ministerstwa Zdrowia 
dotyczące tworzenia tzw. ovarian cancer 
units, czyli jednostek specjalizujących się 
w leczeniu raka jajnika. Chodzi o to, żeby 
kobiety te miały zapewnioną komplekso‑
wą diagnostykę przedoperacyjną i poope‑
racyjną, a także nadzór leczenia, rehabili‑
tację i pomoc psychologiczną. W takich 
jednostkach powinni pracować chirurdzy 
z największym doświadczeniem, bo to ich 
decyzje mają największy wpływ na przy‑
szłość tych pacjentek. 

• W Polsce wiele kobiet z rakiem jaj
nika nie wie, czy ma mutację BRCA czy 
nie. Czy to nie dyskwalifikuje ich z do
stępnego leczenia?

– Stwierdzenie mutacji genów BRCA 
jest obecnie koniecznym warunkiem 
kwalifikującym do leczenia inhibitora‑
mi PARP. Każda chora z rakiem jajnika 
ma zapewniony dostęp do takich badań. 
Niestety, wiele kobiet operowanych z po‑
wodu raka jajnika rzeczywiście nie ma 
wykonywanych tych badań. A warto do‑
dać, że wykrycie mutacji BRCA umożli‑
wia objęcie szczególną opieką profilak‑
tyczną wszystkich członków rodziny, co 
jest ogromnie ważne dla profilaktyki no‑
wotworowej.

• A co z profilaktyką raka jajnika 
w Polsce?

– Niestety, nie tylko w Polsce, ale i na 
świecie nie ma dzisiaj skutecznych pro‑
gramów profilaktycznych, związanych 
z tym nowotworem. W ramach porad‑
nictwa rodzinnego i genetycznego moż‑
na jednak wyselekcjonować grupę pacjen‑
tek do szczególnego nadzoru i to jest jed‑
na z dróg, która powinna być i prawdopo‑
dobnie będzie u nas wprowadzona.

• Podsumowując, na jakim etapie le
czenia raka jajnika jesteśmy?

– Spowolniliśmy chorobę na tyle, że 
można z nią żyć długo i dobrze. Teraz 

chodzi nam o to, żeby przewlekłość tej 
choroby stała się jeszcze bardziej prze‑
wlekła. Kobiety z rakiem jajnika funkcjo‑
nują w rodzinie i społeczeństwie. Są ak‑
tywne zawodowo i wyłączają się jedynie 
okresowo, by wykonać badania czy zasto‑
sować terapię. Polecam	nowo	wydaną	
książkę	„Jak	motyl.	Odczarować	mity”,	
w	której	pacjentki	dzielą	się	swoim	do‑
świadczeniem.	Jest	dostępna	bezpłatnie	
na	stronie	www.niebieskimotyl.pl 

Apeluję też do mężczyzn: zatroszczcie 
się o swoje kobiety! Zwróćcie uwagę, czy 
np. nie straciła apetytu, czy nie zaczęła 
się bardziej męczyć. Dopilnujcie, by re‑
gularnie odwiedzała ginekologa. Zdrowa 
kobieta powinna odwiedzać tego lekarza 
przynajmniej raz w roku, a ta, u której 
w bliskiej rodzinie były przypadki raka 
jajnika lub piersi – częściej. Ma to kolo‑
salne znaczenie dla zdrowia!

Wojewódzki Szpital Specjalistycz‑
ny w Białej Podlaskiej zachęca do pra‑
cy młodych lekarzy proponując im tzw. 
dodatek adaptacyjny o wartości 2 tys. zł 
do pensji. 

Bialski szpital, jak wiele 
innych w kraju, potrzebuje 
nowej kadry a dla najmłod‑
szych medyków, lekarzy re‑
zydentów, którzy tu chcą 
rozpocząć swoją karierę, za‑
chętą ma być wspomniany 
dodatek.

– W wybranych specjal‑
nościach przewidujemy do‑
datek adaptacyjny dla leka‑
rzy rezydentów, którzy zechcą przenieść 
swoją rezydenturę do naszego szpitala lub 
rozpocząć ją u nas. Dodatek przeznaczony 
jest na zagospodarowanie w nowym miej‑
scu pracy (np. wynajem mieszkania, koszty 
związane z przeprowadzką). Dodatek wy‑
płacany jest przez rok od dnia rozpoczęcia 
współpracy – informuje rzeczniczka szpi‑
tala Magdalena Us. 

Jak informują władze szpitala, dodatek 
adaptacyjny przysługuje lekarzom, którzy 
podejmą zatrudnienie w WSzS w ramach 
specjalizacji lub podejmą zatrudnienie 
w WSzS po ukończeniu specjalizacji w in‑

nej placówce medycznej.
Dodatek został wprowa‑

dzony 1 sierpnia 2021 r. 
Szpital w Białej Podlaskiej 

prowadzi też aktywny nabór 
lekarzy w zakresie innych spe‑
cjalności. To onkologia, hema‑
tologia, anestezjologia i inten‑
sywna terapia, choroby we‑
wnętrzne, geriatria, medycy‑
na ratunkowa, neonatologia 

i choroby zakaźne.
– Chęć zatrudnienia lekarzy z ww. dzie‑

dzin podyktowana jest przede wszyst‑
kim rozwojem szpitala. W strukturach wi‑
dzimy zapotrzebowanie na tych specjali‑
stów. Placówka cały czas się rozwija. Zale‑
ży nam na poszerzeniu kadry onkologicz‑
nej w związku z uruchomieniem Bialskiej 
Onkologii – dodaje Us. aa

Lekarzu młody, dodatek czeka

WSzS w Białej Podlaskiej

Zainteresowani powinni kontaktować się z działem kadr szpitala. Tel. 83 414 72 28

Dodatek przeznaczony 
jest dla lekarzy 
następujących 
specjalizacji:  

anestezjologii 
i intensywnej terapii, 

neonatologii,  
chorób wewnętrznych 

i chorób zakaźnych.
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• Jednym z pocovidowych objawów, 
który dotyka ozdrowieńców, jest ma
sywne wypadanie włosów. Co jest tego 
przyczyną? 

– Wiele czynników może mieć wpływ 
na pojawienie się wypadania włosów po in‑
fekcji wywołanej wirusem SARS‑CoV‑2. 
Głównym powodem jest sama infekcja 
z wysoką gorączką oraz ogólne osłabie‑
nie organizmu lub nawet infekcja w po‑
staci skąpoobjawowej. Po przebytej in‑
fekcji COVID‑19 może dojść również do 
nasilenia wypadania włosów w mechani‑
zmie androgenowym, uzależnionym od 
hormonów. Infekcja SARS‑CoV‑2 może 
nasilić także wypadanie włosów, zwią‑
zane z obecnością chorób autoimmuno‑
logicznych w okolicy skóry owłosionej 
głowy, które też skutkują wypadaniem 
włosów. Co ważne, wypadanie włosów 
po COVID‑19 może wynikać również 
ze stresu, który związany jest z przeby‑
tą infekcją. 

• Kto najczęściej zgłasza się do klini
ki z tym problemem?

– Do naszej kliniki zgłaszają się prze‑
ważnie kobiety, u których w 3‑4 miesią‑
cu po przebyciu infekcji pojawia się nasi‑
lone wypadanie włosów. Może dotyczyć 
ono nawet jednej trzeciej ozdrowieńców, 

u których pojawia się masywne wypada‑
nie włosów. „Włosy wypadają garściami” 
tak pacjenci określają to zjawisko.

W przypadku wypadania włosów po 
COVID‑19 powstaje ono w mechani‑
zmie telogenowym, kiedy wiele miesz‑
ków wchodzi jednocześnie w fazę telo‑
genu. Warto przypomnieć, że włos ma 
trzy fazy rozwoju: pierwsza anagen to 
szybki i silny wzrost włosa, który mo‑
że trwać od 3 do 6 lat i w tej fazie znaj‑
duje się około 85% wszystkich włosów; 

druga to katagen, która trwa zazwyczaj 
do 2 tygodni, włos przestaje rosnąć, od‑
rywa się od brodawki i powoli przecho‑
dzi do fazy trzeciej telogenu – która trwa 
od 2 do 4 miesięcy. W tym okresie no‑
wy włos wyrasta z tego samego mieszka 
i wypycha stary włos, by przejść ponow‑
nie w fazę anagenu. Faza ta dotyczy oko‑
ło 15% wszystkich włosów.

Wypadanie włosów to normalne zja‑
wisko, dotyka każdego z nas. Przyjmuje 
się, że codziennie tracimy do 100 wło‑
sów, ale po infekcji COVID‑19 obserwu‑
jemy bardzo gwałtowne, nasilone wypa‑
danie włosów. Pacjenci są tym przeraże‑
ni, obawiają się utraty wszystkich wło‑
sów. Problem ten dotyczy głównie ko‑
biet, ale nie tylko.

Wśród głównych przyczyn łysienia 
telogenowego najczęściej wymienia się 
traumatyczne przeżycia i związany z ni‑
mi silny stres, długotrwałe osłabienie or‑
ganizmu oraz niedobór składników od‑
żywczych i witamin oraz zaburzenia hor‑
monalne. 

• I nagle mamy błędne koło, bo stres 
i obawa, że grozi nam całkowita utrata 
włosów przyczyniają się do tego, że wło
sy wypadają nadal… 

– To prawda. I chociaż nie jest to bez‑
pośrednie zagrożenie życia, jednak wy‑
wołuje negatywne skutki emocjonalne 
u pacjentów: poczucie lęku, niepokój co 
dalej, może prowadzić nawet do zaburzeń 
depresyjnych. W tym przypadku stoso‑
wanie preparatów czy suplementów za‑
wierających różne mikroelementy albo 

Pod lampą urosną bujnie
z prof. Dorotą Krasowską,  

kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii  
i Dermatologii Dziecięcej UM w Lublinie,  

rozmawia Anna Augustowska

W Szpitalu Kariologii Inwazyjnej Ikardia w Nałęczowie, 
odbyła się 2‑dniowa (17‑18 czerwca) międzynarodowa kon‑
ferencja kardiologiczna, w czasie której specjaliści kardiolo‑
dzy – do tegorocznego spotkania CTO (stacjonarnie i on‑line) 
akces zgłosiło kilkudziesięciu znakomitych kardiologów z ca‑
łego świata – dzielili się wiedzą na temat najnowszych tech‑
nik stosowanych w czasie zabiegów na sercu. 

Wszystkie operacje były transmitowane „live”, w ramach 
12	edycji	International	Expert	to	Expert	CTO	Forum,	CTO	
LiveCase	Meeting.

Wybitni lekarze przeprowadzili w Nałęczowie osiem skom‑
plikowanych operacji kardiologicznych u pacjentów, których 
przypadki zakwalifikowano jako „beznadziejne”. Wszyscy 
chorzy to pacjenci z przewlekłą okluzją tętnic wieńcowych 
CTO. Aby udrożnić zamknięte tętnice potrzebny jest specjali‑
styczny sprzęt, ale przede wszystkim doświadczenie i umiejęt‑
ności kardiologów. A tę gwarantowali uczestniczący w konfe‑
rencji lekarze z Włoch, Węgier, Krakowa, Katowic, Warszawy, 
Lublina i z Nałęczowa.

Dzięki przeprowadzonym operacjom, pacjenci dostali szan‑
sę na powrót do pełni zdrowia. W dwóch salach operacyjnych 

Nowa szansa dla serca
nałęczowskiego szpitala przeprowadzono operacje serca zali‑
czane do najtrudniejszych. – Obrazy z zabiegów przekazywa‑
ne były na żywo do sali konferencyjnej, gdzie śledzić je mogli 
lekarze uczestniczący w konferencji. Równocześnie, pierwszy 
raz w historii, obraz z zabiegów było można śledzić on‑line, 
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Pod lampą urosną bujnie
preparatów kosmetycznych, mających 
na celu wzmocnienie włosów, bywa nie‑
skuteczne, ponieważ przyczyną wypada‑
nia włosów nie jest np. niedobór żelaza 
czy zaburzenia hormonalne.

• Na szczęście w klinice, którą Pani 
Profesor kieruje, znaleziono reme
dium?

– Stosujemy terapię z wykorzystaniem 
lampy ledowej. Nie jest to bolesna ani in‑
wazyjna metoda, polega na naświetlaniu 

skóry głowy specjalną lampą LED, któ‑
ra emituje światło czerwone o długości 
635 nm. Fale docierają nawet do 6 mm 
w głąb skóry, gdzie są zlokalizowane 
mieszki włosowe. Wywołuje to efekt fo‑
tobiomodulacji, to znaczy lampa emitu‑
jąc dosyć dużą energię, którą pochłania‑
ją chromofory naszego organizmu do‑
prowadza do intensyfikacji procesów 
metabolicznych w komórce, w wyni‑
ku których wydzielają się różne czynni‑
ki, które pobudzają wzrost i regenerację 

mieszka włosowego i powodują lepsze 
jego ukrwienie. Nie ukrywam, że ta te‑
rapia daje dość spektakularne efekty. Już 
po kilku naświetlaniach wypadanie wło‑
sów wyraźnie się zmniejsza.

Zalecamy cykl 10 naświetlań, zwykle 
jedno w tygodniu. Już po połowie pa‑
cjenci widzą wyraźne zahamowane wy‑
padanie włosów, dochodzi do regenera‑
cji mieszków i następuje stopniowy od‑
rost włosów. 

Chcę dodać, że każdy pacjent przed na‑
świetlaniem ma wykonaną trichoskopię, 
podczas której lekarz ocenia skórę głowy, 
wygląd i liczbę mieszków włosowych pod 
dużym powiększeniem. Ocenia także cha‑
rakterystyczne struktury obecne w skó‑
rze, które pomagają w ustaleniu przyczy‑
ny wypadania włosów. Porównujemy cy‑
frowe obrazy mieszków z początków tera‑
pii i po jej zakończeniu. Obserwujemy od‑
rost włosów, ale przede wszystkim popra‑
wę struktury włosa, który odrastając jest 
grubszy i z pojedynczego mieszka wyra‑
sta więcej włosów. W naszym ambulato‑
rium badanie trichoskopowe wykonuje 
adiunkt Agnieszka Gerkowicz.

• Czy ta terapia jest powszechnie do
stępna? 

– Dysponujemy tylko jedną lampą 
LED, siłą rzeczy więc pacjenci muszą 
być przyjmowani sukcesywnie. Należy 
zgłosić się do naszej przyklinicznej po‑
radni dermatologicznej. Oczywiście wy‑
magane jest skierowanie. Wszystkie pro‑
cedury diagnostyczno‑terapeutyczne są fi‑
nansowane przez NFZ. 

w czasie rzeczywistym – tłumaczy prof.	 Jarosław	
Wójcik,	szef	Szpitala	Kardiologii	Inwazyjnej	Ikardia	
w	Nałęczowie, wybitny kardiolog inwazyjny. – W cza‑
sie operacji, uczestnicy nie tylko się uczą, ale też dysku‑
tują o leczonym przypadku i wymieniają się doświad‑
czeniami. Transmisja „live” umożliwia czynną obser‑
wację zabiegu jednocześnie bardzo licznej grupie leka‑
rzy. Wszystkie operacje transmitowały nie tylko kame‑
ry telewizyjne, ale także mikrokamery i komputerowe 
urządzenia rentgenowskie, dzięki którym lekarze ob‑
serwują np. wprowadzanie do serca stentu na rdzeniu, 
w rzeczywistym czasie zabiegu. Doskonale widoczna 
jest droga włókien i nieustająca praca serca. To nie są 
pokazy, a prawdziwe i bardzo skomplikowane zabiegi 
operacyjne, którym poddani zostają pacjenci kardiolo‑
giczni oczekujący w kolejce na zabieg, bo konieczne 
jest pilne ratowanie ich życia. 

Konferencja miała charakter hybrydowy. Lekarze, 
którzy z powodu ograniczeń wynikających z pandemii 
Covid‑19 nie mogli przyjechać do Nałęczowa, mogli 
wziąć udział w konferencji on‑line.  aa

Nowa szansa dla serca
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•	Czym zajmuje się ginekologia dziew
częca?

– Ginekologia dziewczęca, zwana 
również ginekologią wieku rozwojowe‑
go, zajmuje się problemami ginekolo‑
gicznymi dziewczynek i nastolatek od 
urodzenia do osiągnięcia 18 roku ży‑
cia. W klinicznym Oddziale Ginekologii 
SPSK4 zajmujemy się tymi pacjentka‑
mi już od ponad 20 lat, czyli od momen‑
tu rozpoczęcia w poliklinice działalno‑
ści Poradni	Ginekologii	Dziewczęcej, 
w której na początku przyjmowała dr Ewa 
Baszak‑Radomańska, a obecnie zespół 
naszych koleżanek pod kierownictwem 
dr Ewy Woźniakowskiej. Naturalną kon‑
sekwencją działalności tej poradni jest co‑
raz częstsza potrzeba hospitalizowania 
młodocianych pacjentek w naszej klini‑
ce, gdzie wykonywane są wszystkie pro‑
cedury diagnostyczne i lecznicze niemoż‑
liwe do wykonania w trybie ambulatoryj‑
nym. Trafiają tu pacjentki zarówno w ce‑
lu pogłębienia diagnostyki, jak i leczenia 
zabiegowego. 

•	Czy leczenie dziewcząt to trudne wy
zwanie dla ginekologa? 

– Przyjęcie w poliklinice, a także 
hospitalizacja młodocianej pacjentki 
to spore wyzwanie dla ginekologów. 
Wizyta u ginekologa jest zawsze dla 
dziewczynki źródłem ogromnego stre‑
su, a naszym zadaniem jest go jak naj‑
skuteczniej zminimalizować. W na‑
szej poradni pracują wyłącznie kobiety. 
Procedura ginekologicznego badania fi‑
zykalnego jest u młodocianej pacjentki 
odpowiednio zmodyfikowana i odbywać 
się powinna w obecności matki. Pewne 
procedury diagnostyczne, np. wagino‑
skopia, wykonywane są w krótkotrwa‑
łym znieczuleniu ogólnym. Staramy się 
stwarzać jak najmniej stresujące warunki 
pobytu naszych najmłodszych pacjentek 
w klinice – w szczególnych przypadkach 
umożliwiamy hospitalizację dziewczyn‑
ki razem z matką. Często ograniczoną 
wartość diagnostyczną ma w tych przy‑
padkach wywiad lekarski. Wiele pro‑
blemów klinicznych z dziedziny gine‑
kologii dziewczęcej ma interdyscypli‑
narny charakter i wymaga od lekarza 

wiedzy nie tylko z zakresu naszej spe‑
cjalności, ale również z zakresu np. en‑
dokrynologii, pediatrii czy psychiatrii. 
Wprawdzie w Polsce nie istnieje odręb‑
na specjalizacja z zakresu ginekologii 

przewlekłych infekcji narządów płcio‑
wych u dziewcząt. W przypadku tych 
ostatnich brak leczenia może skutkować 
niepłodnością. 

•	Czy u dziewcząt mogą występować 
ginekologiczne nowotwory złośliwe?

– Tak, aczkolwiek są to przypadki sto‑
sunkowo rzadkie. Pacjentki takie są dia‑
gnozowane i operowane w naszej kli‑
nice. W tej grupie wiekowej występu‑
ją np. germinalne guzy jajników, wśród 
których zdarzają się bardzo agresywne 
nowotwory złośliwe np. rak zarodkowy. 
Odpowiednio wcześnie rozpoznane tego 
typu guzy wymagają, poza optymalnym 

Dziewczęta u ginekologa
z prof. Tomaszem Paszkowskim,  

kierownikiem III Katedry i Kliniki Ginekologii UM w Lublinie,  
członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Ginekologów 

i Położników oraz Polskiego Towarzystwa Andropauzy  
i Menopauzy i prezesem Polskiego Towarzystwa Ginekologii 

Estetycznej i Rekonstrukcyjnej, 
rozmawia Anna Augustowska

wieku rozwojowego, ale można uzy‑
skać międzynarodową specjalizację z te‑
go zakresu, którą w Polsce posiada zale‑
dwie kilka osób. W naszym zespole ta‑
ką specjalizację posiada dr	n.	med.	Ewa	
Woźniakowska, która odbyła w tym celu 
szereg szkoleń w wielu krajach Europy 
zakończonych trudnym egzaminem mię‑
dzynarodowym. 

•	Jakie mogą być konsekwencje nie
podjęcia lub opóźnienia leczenia dziew
czynki z problemami ginekologiczny
mi?

– Konsekwencje mogą być groźne 
i dotyczyć całego późniejszego życia 
pacjentki. Przykładem może być nie‑
rozpoznanie lub opóźnione leczenie za‑
burzeń dojrzewania płciowego, czy też 

zakresem leczenia operacyjnego, również 
terapii adiuwantowych np. w postaci che‑
mioterapii. Tam, gdzie tylko można, prio‑
rytetem operatora jest również zachowa‑
nie płodności pacjentki. 

•	Jak powinna wyglądać profilaktyka 
chorób ginekologicznych u dziewcząt? 

– Nie zaleca się odbywania rutyno‑
wych wizyt ginekologicznych u bez‑
objawowych młodocianych pacjentek. 
Ogromną rolę odgrywa zatem matka, 
która powinna odpowiednio zareagować 
na pojawienie się niepokojących obja‑
wów i skonsultować córkę ze specjalistą. 
Niestety, ciągle zdarzają się przypadki, 
gdzie trafia do nas dziewczynka z ogrom‑
nym guzem jajnika powodującym, że 
brzuch wygląda jak w donoszonej ciąży, 
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a objawy temu towarzyszące dziecko 
bardzo długo ukrywało przed rodzica‑
mi. Warto przy tej okazji wspomnieć 
o szczepieniach przeciwko HPV, któ‑
re jeśli wykonane są przed inicjacją 
seksualną skutecznie zmniejszają ry‑
zyko wystąpienia raka szyjki macicy. 
Niemożliwa do przecenienia jest tu‑
taj rola rodziców, a szczególnie mat‑
ki w zakresie decyzji o szczepieniu. 
Dziewczynki w wieku 12 lat mieszka‑
jące w Lublinie mogą skorzystać z bez‑
płatnego szczepienia tego typu.

•	Co powinno skłonić dziewczynkę/
nastolatkę do wizyty u ginekologa?

– Najczęstsze objawy zgłaszane 
przez leczone przez nas młodociane pa‑
cjentki to zaburzenia cyklu miesiącz‑
kowego, szczególnie w postaci krwo‑
toków miesiączkowych, złowonne rop‑
ne upławy lub zmiany zapalne na sro‑
mie, czy też objawy zespołów hyperan‑
drogennych (np. nadmierne owłosienie 
typu męskiego). Są to tylko przykłady 
wskazań do przeprowadzenia badania 
ginekologicznego w dziewczynki.

•	 Panie Profesorze – jest Pan 
pre zesem Polskiego Towarzystwa 
Ginekologii Estetycznej i Re kon
strukcyjnej – czy wśród kandydatek 
do tego typu zabiegów zdarzają się 
młodociane pacjentki?

– Niestety, tak. Wyjąwszy rzad‑
kie przypadki ekstremalnego przero‑
stu warg sromowych mniejszych, wy‑
konywanie zabiegów takich jak labio‑
plastyka u niepełnoletnich pacjentek 
jest bezwzględnie przeciwwskazane. 
Bezkrytyczny odbiór treści interneto‑
wych oraz coraz bardziej odbiegający 
od fizjologii kanon tzw. idealnej urody 
powodują niestety wzrastające zainte‑
resowanie bardzo młodych pacjentek 
zabiegami z dziedziny ginekologii es‑
tetycznej. W takich przypadkach czę‑
sto wystarczy wytłumaczyć pacjentce, 
że istnieje wiele wariantów anatomicz‑
nych prawidłowego wyglądu tzw. oko‑
lic intymnych.

•	O	ginekologii dziewczęcej chyba 
mówi się zbyt mało? 

– Istotnie, wiedza na ten temat jest 
skąpa i to zarówno wśród rodziców, jak 
i lekarzy POZ. 

Warto więc podkreślić, że nasza po‑
radnia ginekologii dla dziewcząt zlo‑
kalizowana jest w Poliklinice SPSK4, 
działa we wtorki, rejestracja jest moż‑
liwa pod nr tel. 81 724 45 03 i, co waż‑
ne, nie jest wymagane skierowanie od 
lekarza POZ. 

Pandemia i związane z nią ryzyko, 
nie przeszkodziły lekarzom z Kliniki 
Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku 
SPSK1 w Lublinie, w wykonaniu prze‑
szczepu szpiku u 17‑letniej pacjentki, 
której szansę na życie podarowała jej 
starsza o 6 lat siostra, która była daw‑
cą szpiku. Pacjentka trafiła wiosną do 
kliniki z ciężką niedokrwistością apla‑
styczną.

W połowie czerwca br. uznano, że 
przeprowadzony trzy tygodnie wcześniej 
zabieg się udał, szpik podjął pracę i mło‑
da dziewczyna może wrócić do domu. 
– Nie było żadnych powikłań. Pacjentka 
wraca do sprawności – informowała 
dr	n.	med.	Dorota	Hawrylecka, która 
kieruje Oddziałem Transplantacji Szpiku 
w lubelskiej klinice.

Jak podkreśla prof.	Marek	 Hus,	
kierownik Kliniki Hematoonkologii 
i Transplantacji Szpiku SPSK1 – Prze‑
szczep był jedyną szansą, aby ratować jej 
życie. Nie było też czasu na odwlekanie 
zabiegu, musieliśmy podjąć ryzyko i mi‑
mo pandemii zdecydować się na ten krok. 
Na szczęście żadna z sióstr nie zaraziła się 
wirusem SARS‑CoV‑2 i przeszczep został 
przeprowadzony. To oczywiście nie jedy‑
ny taki zabieg wykonany w klinice w cza‑
sie pandemii. – W 2020 roku wykonano 
ich 53 – wyjaśnia dr	n.	med.	Tomasz	
Gromek	 z Kliniki.Hematoonkologii 
i Transplantacji Szpiku SPSK1.

– Aplazja szpiku to choroba rzadka, 
więc takich przeszczepów nie wykonu‑
jemy dużo, zwykle jeden w ciągu roku. 
W warunkach pandemii istnieje ogromne 
ryzyko infekcji biorcy, z którą chory so‑
bie może nie poradzić. Dawca też może 
zachorować na COVID‑19. Na szczęście 
w tej sytuacji to się nie zdarzyło. 

Prof. Hus podkreśla, że klinika dzia‑
ła bez przestojów – tylko dwa razy zwol‑
niła tempo w szczycie pandemii. Chorzy 
hematoonkologicznie mają zapewnio‑
ną tu stałą opiekę, diagnozę i leczenie. 
– To dzięki zespołowi, którym kieruję, ze‑
społowi prawdziwych pasjonatów, nasza 
klinika jest w stałej gotowości, przyjmu‑
jemy i leczymy chorych a nawet będzie‑
my rozszerzać naszą działalność – zaraz 
po wakacjach chcemy rozpocząć prowa‑
dzenie przeszczepów od dawców nie‑
spokrewnionych, o co bardzo zabiegali‑
śmy – informuje szef klinki. Specjaliści 
przygotowują się też do przeszczepów od 
dawców w połowie zgodnych genetycz‑
nie (dzięki temu dawcami będzie mogło 
być już nie tylko rodzeństwo, ale też ro‑
dzice). Dotychczas w lubelskim ośrod‑
ku przeszczepy były wykonywane tylko 
przy pełnej zgodności. 

Przeszczepy od dawców w połowie 
zgodnych genetycznie, czyli przeszczepy 
haploidentyczne – umożliwią ratowanie 
chorych przez pobranie szpiku od rodzi‑
ców, a nie tylko od rodzeństwa. – Od koń‑
ca lat 90. w naszym ośrodku wykonywali‑
śmy przeszczepy tylko przy pełnej zgod‑
ności dawcy i biorcy. Przeszczepy ha‑
ploidentycze chcemy rozpocząć po wa‑
kacjach – wyjaśnia dr n. med. Dorota 
Hawrylecka. To prawdziwy przełom 
w leczeniu chorych hematoonkologicz‑
nie. Ten rodzaj przeszczepów szpiku po‑
zwala dla niemal każdego chorego, któ‑
ry ma krewnych pierwszego stopnia, do‑
brać haploidentycznego dawcę komórek 
krwiotwórczych. Takich dawców moż‑
na znaleźć wśród własnych dzieci, ro‑
dziców i rodzeństwa, jak również dal‑
szych krewnych.

aa

Przeszczepy jedyną szansą 
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Wiecha nad lubelskim szpitalem
Zakończył się ważny etap budowy obiektu Samodzielnego 

Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 przy ul. Staszica 
w Lublinie. Będzie tu centralny blok operacyjny, jednostki kli‑
niczne i diagnostyczne, które teraz działają w zabytkowej czę‑
ści placówki. Wszystko ma być gotowe za dwa lata

– Zawieszenie wiechy symbolizuje zakończenie pewnego 
ważnego etapu robót, zakończenie konstrukcji obiektu – mó‑
wił we wtorek na uroczystości zorganizowanej na placu budo‑
wy przy ul. Staszica dyrektor budownictwa ogólnego Budimex 
SA Jakub Nagraba. – Mamy ambitny plan, żeby w niecały rok 
zrealizować ten obiekt – dodał.

– Przebudowa i rozbudowa Szpitala Klinicznego nr 1 trwa 
od 2016 roku – mówiła dyrektor SPSK1 Beata Gawelska. – Ta 
lokalizacja jest strategiczną częścią naszej inwestycji. To jest 
budynek, w którym będzie się mieścić centralny blok operacyj‑
ny z ośmioma salami operacyjnymi oraz wszystkie jednostki 
kliniczne, zabiegowe, diagnostyczne, które w tej chwili działają 
w warunkach ograniczonych, bo w zabytkowych częściach bu‑
dynków – dodała i zapowiedziała, że pozostaje jeszcze zadanie, 
które przewiduje budowę polikliniki. Budynku, w którym bę‑
dzie się mieścić ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

– Ta inwestycja pomoże całemu systemowi funkcjonowa‑
nia naszej uczelni – mówił rektor Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie Wojciech Załuska. – To dotyczy zarówno obszaru 
klinicznego, czyli leczenia pacjentów za pomocą bardzo nowo‑
czesnych metod i wreszcie w bardzo dobrych warunkach. To jest 
wymogiem czasów, ale i naszym obowiązkiem. Zwiększy też 
dla naszego uniwersytetu bazę dydaktyczną. Też bardzo liczymy 
na to, że nasi studenci będą uczeni w sposób bardziej nowocze‑
sny. To jest bardzo ważne – dodał rektor UM w Lublinie.

Podpalenie punktu szczepień
W	nocy	1	sierpnia	nieznani	sprawcy	podpalili	w	Zamościu	

mobilny	punkt	szczepień	i	siedzibę	sanepidu.
W efekcie spłonęło jedno z pomieszczeń kontenera i jego 

wyposażenie. Zniszczone zostały także szczepionki. 
Kilkanaście minut później pożar pojawił się w budynku 

Powiatowej Stacji Sanitarno‑Epidemiologicznej przy ulicy 
Peowiaków.

– Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funk‑
cjonariusze publiczni. Będą podlegać specjalnej ochronie praw‑
nej – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

W Zamościu akcja szczepień kontynuowana jest w autokarze, 
zaparkowanym nieopodal zdewastowanego kontenera.

Pacjenci chwalą lekarzy 
Portal Onkomapa.pl zebrał oceny na temat 108 szpitali 

w całym kraju i prawie 3,5 tys. lekarzy w nich pracujących. 
Weryfikacji podlegały placówki, które w ramach kontraktu 
z NFZ realizują przynajmniej dwie z trzech procedur: chemio‑
terapię, radioterapię, chirurgię onkologiczną. 

W województwie lubelskim najwyżej ocenianym przez pa‑
cjentów ośrodkiem jest Zamojski Szpital Niepubliczny, z oce‑
ną 4,6 (w skali do 1 do 5, na 199 ankiet). 

Kolejne miejsce zajmuje Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej 
im. Św. Jana z Dukli w Lublinie, z oceną 3,6 (na 181 ankiet). 
W tym ośrodku bardzo dobrze oceniany jest sposób leczenia. 

Na potrzeby zestawienia wzięto pod uwagę placówki, które 
uzyskały powyżej 150 opinii. 

Fot. Kazimierz Chmiel
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Tenis na sześciu stołach
Zamość był miastem, w którym pod koniec czerwca odbyły 

się Pierwsze Drużynowe Mistrzostwa Polski Okręgowych Izb 
Lekarskich w Tenisie Stołowym. Zawody zorganizowane były 
przez Komisję Sportu Okręgowej Izby Lekarskiej w Lublinie, 
Klub AUKS „Trefl” Zamość oraz Uczelnię Państwową 
im. Szymona Szymonowica w Zamościu.

Turniej drużynowy wygrała reprezentacja Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Łodzi w składzie: Andrzej Kacała i Andrzej Wnęk. 
Drugie miejsce zajęła drużyna	Okręgowej	 Izby	Lekarskiej	
w	Lublinie	w	składzie:	Jacek	Droździel	i	Tomasz	Szczerbiński. 
Trzecie miejsce przypadło drużynie Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Warszawie w składzie: Bartosz Kowalski i Sławomir Wołk.

Turniej open wygrał Andrzej	Wnęk, drugie miejsce zajął 
Bartosz	Kowalski, a trzecie Krzysztof	Klocek.

Zawody zostały przeprowadzone przez Komitet Organizacyjny 
w składzie: Jacek Droździel, Andrzej Kleinrok, Zbigniew 
Kosior i Tomasz Szczerbiński, a ze strony AUKS „Trefl” Piotr 
Kostrubiec i odbyły się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych nr 3 w Zamościu. Przeprowadzono je na 
6 stołach.

Bezpośredni nadzór nad prawidłowym przebiegiem zawo‑
dów pełnił Piotr	Kostrubiec, który był również sędzią głów‑
nym zawodów.

Pędzili po szosie!
Po rocznej przerwie wywołanej pandemią w weekend 

12‑13 czerwca odbyły się 17 Mistrzostwa Polski Lekarzy 
w Kolarstwie Szosowym, które od samego początku organizo‑
wane są pod auspicjami Lubelskiej Izby Lekarskiej i pomysło‑
dawcy zawodów dr. Krzysztofa Matrasa z Łukowa.

W zawodach uczestniczyło 90 osób, w znakomitej większości 
lekarzy z całej Polski, ale też farmaceutów i osób spoza zawo‑
dów medycznych. Zawody rozpoczęły się Jedenastą Czasówką 
Roberta (na pamiątkę nieżyjącego Roberta Nanowskiego, or‑
topedy i świetnego kolarza z Opola Lubelskiego). Kolejnego 
dnia uczestnicy wzięli udział w wyścigu ze startu wspólnego 
(były trzy kategorie – 1, 2 lub 3 okrążenia; każde okrążenie 
to dystans 38 km).

– Z dumą informuję, że w kategorii open wygrał zawod‑
nik pochodzący z Zamościa, młody lekarz Jakub Szczerbiński. 
Najstarszym zawodnikiem był 81‑letni doktor Piotr Mikołajewski 
– relacjonował doktor Matras.

Szczegółowe wyniki na stronie www.szosa.eu

Estetycznie powalczy o staż we Włoszech
Lublinianin Piotr	Górka, absolwent kierunku lekarsko‑dentystycznego Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie, został zwycięzcą ogólnopolskiego etapu Międzynarodowego 
Konkursu „Jules Allemand Trophy”, w którym studenci rywalizują w dziedzinie sto‑
matologii estetycznej z zastosowaniem anatomicznej techniki warstwowej Lorenzo 
Vaniniego.

Laureat, który został przygotowany do konkursu przez dr n. med. Bożenę Tarczydło 
i dr. n. med. Mirosława Orłowskiego z Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej 
z Endodoncją, będzie reprezentował Polskę we Włoszech w finale międzynarodo‑
wym.

Główną nagrodą jest trzymiesięczny staż w Università degli Studi „Gabriele d’An‑
nunzio” w Chieti i Pescara we Włoszech.
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Choroby pandemiczne są z nami od wieków
z Gabrielą Ręką i Katarzyną Bień  

z Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 
„Choroby pandemiczne – epidemiologia, badania kliniczne”,  

rozmawia Anna Augustowska

• Czy pomysł na konferencję poświę
coną chorobom pandemicznym i epide
miologicznym to skutek pandemii wywo
łanej wirusem SARS‑CoV‑2?

– Myślę, że odpowiedź nie będzie dla 
nikogo zaskoczeniem. W ostatnim, pan‑
demicznym, roku bardzo wzrosło zain‑
teresowanie tą tematyką chyba w całym 
środowisku medycznym. Wraz z rosną‑
cym zainteresowaniem, zaczęło poja‑
wiać się coraz więcej specjalistów i często 
sprzecznych ze sobą teorii. Część z nich 
to tezy naukowe, które stały się wyzwa‑
niem dla naukowców, a część podparte 
badaniami fakty. 

Stąd pomysł, który zrodził się wśród 
studentów należących do Studenckiego 
Koła Naukowego przy Katedrze i Za‑
kła dzie Epidemiologii i Metodologii 
Badań Klinicznych przy Uniwersytecie 
Medycznym w Lublinie – aby zorganizo‑
wać spotkanie naukowe w formie konfe‑
rencji. Pieczę nad naszym wydarzeniem 
objęła dr Halina Piecewicz‑Szczęsna, któ‑
rej jesteśmy wdzięczni za inicjatywę, za‑
angażowanie i nadzór nad naszą pracą. 

Naszym celem była prezentacja i ze‑
stawienie wyników przeprowadzonych 
badań i prac naukowych na temat zakażeń 

o potencjale pandemicznym. Zależało 
nam przede wszystkim na zwiększeniu 
świadomości społecznej i zmuszeniu do 
refleksji na temat problemu, z którym 
przyszło zmagać się dziś, a który towa‑
rzyszy nam od wieków. 

• Jak duże zainteresowanie wzbudził 
ten temat wśród naukowców oraz stu
dentów? 

– Temat badany i omawiany od  
ponad roku, wciąż pozostaje żywy. 

Zaprezentowano 35 prac naukowych 
przez studentów zarówno z Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie, a także z UM 
w Katowicach, z Uniwersytetu Przy‑
rod niczego w Lublinie, z KUL, Uni‑
wer sytetu Kardynała Stefana Wy szyń‑
skiego w Warszawie, Collegium Me‑
di cum w Bydgoszczy, Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, a nawet 
z Uniwersytetu Medycznego w Grodnie. 
Komitet Naukowy oceniający prace 
tworzyli naukowcy z Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie. Kilkunastu 
studentów było zaangażowanych w dzia‑
łania Komitetu Organizacyjnego.

• Czego dotyczyły tematy zgłoszonych 
na konferencję prac? 

– Tematem wiodącym był COVID‑19. 
Problem został przedstawiony w kom‑
pleksowym ujęciu i na różnych płasz‑
czyznach szeroko pojętych nauk me‑
dycznych. Poruszone zostały zagadnienia 
związane z diagnostyką, leczeniem i pro‑
filaktyką. W dziedzinie okulistyki wy‑
różnione zostały aż dwie prace naukowe 
pt. „Dolegliwości oczne w przebiegu in‑
fekcji COVID‑19” oraz „Objawy oczne 
i powikłania u pacjentów z COVID‑19”. 
Poruszone zostały także aspekty z dzie‑
dziny ginekologii, pediatrii i neurologii. 

Naukowcy pokusili się również o za‑
prezentowanie tematyki epidemiologicz‑
nej i klinicznej chorób pandemicznych 
oraz zakażeń o potencjale pandemicz‑
nym na przestrzeni minionych wieków. 

– 1 października 2021 r. po raz 
siód my będziemy obchodzić Mię dzy‑
narodowy Dzień Pokrzywki (Urticaria 
Day, UDAY 2021), którego obcho‑
dy stanowią okazję do zwiększenia 
świadomości na temat pokrzywki 
wśród pacjentów, ich rodzin, lekarzy, 
a także całego społeczeństwa – mó‑
wi prof. Dorota	Krasowska, kierow‑
nik Kliniki Dermatologii, Wenerologii	
i 	 Dermatologii	 Dziecięcej	 UM	
i	SPSK1 w	Lublinie.

Przy klinice funkcjonuje Poradnia	
Dermatologiczna	 –	 Pokrzywkowa, 
która jest zrzeszona w międzynarodo‑
wej sieci specjalistycznych Centrów 
Pokrzywkowych tzw. UCARE (Urti
caria Centers of Reference and Ex
ce llence) oraz sieci GA2LEN (Global 
Allergy and Asthma European Network), 
działającej pod przewodnictwem 
prof. Marcusa Maurera z Uniwersytetu 
Charite w Berlinie.

– Od 2017 roku lubelska poradnia jest 
certyfikowanym ośrodkiem diagnostyki 
i leczenia pokrzywki przewlekłej i ota‑
czamy profesjonalną opieką pacjentów 
z naszego regionu – wyjaśnia prof. Dorota 
Krasowska.

Przewlekła pokrzywka dotyka niemal 
1 proc. populacji i stanowi wyzwanie za‑
równo diagnostyczne, jak i terapeutycz‑
ne dla lekarza prowadzącego, a dla pa‑
cjentów jest ogromnym problemem ży‑
ciowym, który w znaczący sposób obniża 
jakość życia i powoduje absencje choro‑
bowe. Pokrzywka to przewlekła choroba, 
która wymaga przeprowadzenia specjali‑
stycznej diagnostyki i leczenia w ośrod‑
ku do tego przygotowanym.

– Szczególnie trudna jest sytuacja 
pacjentów z pokrzywką przewlekłą, 
zwłaszcza tzw. spontaniczną – mówi 
prof.	Joanna	Bartosińska z Kliniki Der‑
matologii. – W takim przypadku nie ma 
możliwości określenia, co jest przyczyną 

Pokrzywkę można skutecznie leczyć 
choroby, a pacjenci mają wyjątkowo 
uciążliwe, niejednokrotnie trwające wie‑
le lat objawy. Świąd skóry i bąble po‑
krzywkowe pojawiają się nagle, często 
na odkrytych obszarach skóry, np. na twa‑
rzy. Jedynie prawidłowo przeprowadzo‑
ne postępowanie diagnostyczne i wcze‑
sne wdrożenie odpowiedniego leczenia 
pozwalają na ustąpienie towarzyszących 
pokrzywce objawów i uzyskanie remi‑
sji choroby.

Pokrzywka przewlekła jest rozpozna‑
wana, kiedy objawy trwają przez okres 
minimum 6 tygodni. – Mogą pojawić 
się u pacjentów w każdym wieku, często 
u młodych, czynnych zawodowo i spo‑
łecznie osób, wpływając bardzo negatyw‑
nie na jakość ich życia (pokrzywka może 
być przyczyną depresji).

– Warto dodać, że obecności świądu 
oraz bąbli pokrzywkowych towarzyszyć 
może obrzęk naczynioruchowy, który 
w ciężkich przypadkach, zwłaszcza gdy 
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Członkowie komisji wyróżnili pracę 
pt. „Pandemia hiszpanki a COVID‑19 
– podobieństwa i różnice w aspekcie spo‑
łecznym, medycznym i epidemiologicz‑
nym”. Zainteresowaniem cieszyły się 
również wystąpienia dotyczące grypy czy 
AIDS („Aspergiloza płucna jako powikła‑
nie infekcji wirusem grypy” czy „Wpływ 
wirusa HIV na częstość występowania 
próchnicy u osób zakażonych – prze‑
gląd w piśmiennictwie”). Lęk wywołany 
obecnym stanem pandemii pozwolił zapo‑
mnieć o problemach, które towarzyszyły 
nam lata temu. Realizując jeden z głów‑
nych celów konferencji, nasi prelegenci 
podnieśli świadomość na temat pande‑
mii, z którymi zmagali się nasi przodko‑
wie. Zestawiając COVID‑19 z hiszpan‑
ką, dżumą czy epidemią HIV zmuszamy 

do refleksji nad powszechnością i po‑
nadczasowością problemów epidemio‑
logicznych. 

Patogen SARS‑CoV‑2 mutuje, zwięk‑
szając swoją zakaźność, co wymaga od 
personelu medycznego większej wiedzy 
i większego przygotowania, o czym mie‑
liśmy okazję posłuchać podczas sesji 4. 
w wystąpieniach pt. „Praca pielęgniarek 
podczas pandemii COVID‑19 – wyzwa‑
nie XXI wieku”, „Pielęgniarki kontra 
COVID‑19: Wpływ pandemii na zdrowie 
psychiczne pielęgniarek – przegląd lite‑
ratury” oraz „Częstość zakażeń wirusem 
SARS‑CoV‑2 oraz czynniki ryzyka zaka‑
żenia wśród pracowników ochrony zdro‑
wia”. Ciekawym tematem podczas tejże 
sesji był przedstawiony powszechny pro‑
blem tzw. podwójnej pandemii – „Otyłość 
w czasach zarazy – wpływ pandemii 
COVID‑19 na problem otyłości”.

• Czy były tematy, które wzbudziły wy
jątkowe zainteresowanie? 

– W każdej z czterech sesji naukowych 
przyznano trzy pierwsze miejsca i jedno 
wyróżnienie. Komisja naukowa doceni‑
ła prace poświęcone tematyce szczepień 
ochronnych – najskuteczniejszemu spo‑
sobowi zapobiegania chorobom zakaź‑
nym. Zwrócono również uwagę na powi‑
kłania po chorobach pandemicznych, ta‑
kie jak wspomniane aspergiloza płucna po 
grypie, Long COVID u pacjentów pedia‑
trycznych, dolegliwości okulistyczne oraz 
zespół Guillaina‑Barrégo po przebyciu 

COVID‑19. Zainteresowanie wzbudziły 
prace dotyczące niewydolności oddecho‑
wej ciężarnej wymagającej terapii ECMO 
po zakażeniu SARS‑CoV‑2 oraz obniże‑
nia odporności w przebiegu zakażenia wi‑
rusem HIV i wynikającej z tego zwięk‑
szonej częstości występowania próchni‑
cy. Nagrodzono prace pokazujące wpływ 
trwającej pandemii na zdrowie persone‑
lu medycznego.

• Jak Państwo jako organizatorzy 
oceniacie konferencję? Czy prowadze
nie obrad on‑line to błogosławieństwo, 
czy…?

– W nowej rzeczywistości musimy 
odnaleźć się wszyscy, dlatego ze wzglę‑
du na bezpieczeństwo zdecydowaliśmy 
się przeprowadzić konferencję w formie 
on‑line. Na pewno wadą jest ograniczo‑
na możliwość interakcji oraz nawiązy‑
wania znajomości pomiędzy uczestni‑
kami. Z drugiej strony Internet daje nam 
dziś cały szereg możliwości komunika‑
cji i promocji, który staraliśmy się w peł‑
ni wykorzystać. Dużym plusem organiza‑
cji konferencji on‑line jest większa licz‑
ba uczestników spoza Lublina, a na tym 
nam szczególnie zależało. 

Bardzo byśmy pragnęli, aby słowa 
bohaterów powieści „Dżuma” Alberta 
Camusa: „Miejmy jednak, mimo wszyst‑
ko, nadzieję, że epidemia nie potrwa dłu‑
go” szybko się ziściły w naszych czasach 
i byśmy mogli powrócić do organizowa‑
nia konferencji w stacjonarnym trybie.

Pokrzywkę można skutecznie leczyć 
Dermatologicznej	 –	Pokrzywkowej, 
oczywiście po uprzedniej rejestra‑
cji. Poradnia prowadzona jest przez 
wybitnych specjalistów prof. Joannę 
Bartosińską oraz adiunkta Bartłomieja	
Wawrzyckiego, który jest także aler‑
gologiem. 

– Naszym celem jest przeprowa‑
dzanie diagnostyki pokrzywki zgodnie 
z aktualnymi standardami europejski‑
mi, wdrażanie nowoczesnych metod te‑
rapeutycznych oraz wspieranie chorych 
i ich rodzin poprzez edukację i organi‑
zowanie akcji prozdrowotnych dotyczą‑
cych pokrzywki. W myśl dewizy przy‑
świecającej Międzynarodowemu Dniu 
Pokrzywki – „Never give up! You’re 
not alone!” zachęcamy wszystkich cho‑
rych, zmagających się z tą uciążliwą 
chorobą, do zgłaszania się do Poradni 
Dermatologicznej – Pokrzywkowej 
SPSK1 w Lublinie.

Anna	Augustowska

powstaje masywny obrzęk okolic gar‑
dła i krtani, stanowi zagrożenie życia 
– wyjaśnia prof. Bartosińska.

W lubelskiej klinice prowadzona 
jest specjalistyczna diagnostyka i le‑
czenie chorych z pokrzywką przewle‑
kłą oraz badania naukowe w tym ob‑
szarze. Pacjenci mają dostęp do tera‑
pii biologicznych w przypadku stwier‑
dzonej nieskuteczności leków prze‑
ciwhistaminowych. Program leko‑
wy NFZ jest dostępny dla chorych od 
stycznia 2020 roku. – Pacjenci, któ‑
rzy są objęci tym programem, zwy‑
kle już po pierwszej serii leczenia 
uzyskują remisję choroby – dodaje 
prof. Bartosińska. Dodatkowo w ra‑
mach badań klinicznych pacjenci ma‑
ją dostęp do nowoczesnych leków bio‑
logicznych.

Specjalistyczna diagnostyka i le‑
czenie przewlekłej pokrzywki prowa‑
dzone są w sposób ciągły w Poradni	
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•	Chyba się nie mylę twierdząc, że pa
sja do chodzenia po górach pojawiła się 
dużo wcześniej niż pasja do medycyny?

– Trudno, aby było inaczej. Urodziłem 
się i wychowałem na Roztoczu, gdzie ty‑
le pięknych wzgórz, wąwozów i całkiem 
trudnych tras do pokonania. Warto się 
o tym przekonać wybierając się choćby 
w okolice Hoszni Ordynackiej. Od naj‑
młodszych lat wędrowaliśmy z rodzica‑
mi po bezdrożach Roztocza Zachodniego 
i bieszczadzkich dzikich szlakach. 
Pamiętam opuszczone sady i wioski 
Bojków i Łemków… Jeździliśmy też na 
Mazury, ale góry zawsze ciągnęły mnie 
bardziej. I tak zostało do dziś. Jak tylko 
mogę, to ruszam w góry. W tym roku by‑
łem już trzy razy i niewykluczone, że to 
nie ostatni raz w tym sezonie.

•	Nie dziwię się, w końcu jest Pan pro
fesjonalnym przewodnikiem górskim. 

– I to od ponad 45 lat! Już po maturze, 
będąc studentem drugiego roku Wydziału 
Lekarskiego lubelskiej AM, zapisałem 
się na kurs przewodnicki, organizowany 
przez Studenckie Koło Przewodników 
Beskidzkich. To był 1974 rok. I przez 
rok uczestniczyłem w zajęciach kursu. 

Fascynująca przygoda! Uczyłem się nie 
tylko topografii i nazw górskich pasm, ale 
także historii tych terenów, zdobywałem 
wiedzę o znajdujących się tu zabytkach 
i o mieszkańcach tych ziem. Oczywiście 
były też wyjazdy w góry, gdzie w prak‑
tyce sprawdzaliśmy nabyte umiejętności. 
Jednym z trudniejszych testów były noc‑
ne przejścia, a muszę dodać, że chodzili‑
śmy po praktycznie bezludnych terenach, 

gdzie można było liczyć tylko na siebie. 
Nie było przecież telefonów komórko‑
wych z GPS. Kurs był intensywny i nie 
było łatwo zdać egzamin końcowy. Mnie 
się udało za pierwszym razem – spośród 
30 osób, które zaczynały szkolenie, zda‑
ło 7 może 8.

•	I	zaczęło się?
– Oj tak! Zacząłem prowa‑

dzić grupy i organizować wypra‑
wy, co w tamtych latach wiązało 
się z wieloma, dziś już nieznany‑
mi, trudnościami. To były czasy, 
kiedy nie było lekkich, wygod‑
nych plecaków, małych śpiworów 
i karimat, czy też kurtek z gore‑
texu… że tylko to wymienię, bo 
o prowiancie nie warto wspomi‑
nać. Ciężkie buty Zawraty, plecak 
„tarnowski” (szyty na zamówie‑
nie w Tarnowie), czyli olbrzymi 
wór brezentowy z prymitywnym 
stelażem oraz kompas stanowiły 
podstawowe wyposażenie prze‑
wodnickie. Noclegi w stodołach 
i w namiotach. Terenem upraw‑

nień przewodnickich, jakie nabyłem po 
kursie, były Bieszczady i Beskid Niski, 
bardzo dzikie, mało zamieszkane tereny. 
Nawet teraz we wschodniej części Beskidu 
Niskiego wciąż można się zagubić. Przez 
lata prowadziłem tam obozy wędrowne, 
ale nie tylko. Były Karpaty rumuńskie; 
Tatry, Mała Fatra, Kaukaz, Dolomity, 
Czarnohora i Gorgany. Także trekking 
dookoła Annapurny, później Himalaje in‑
dyjskie – Ladakh i Zanskar. Szczególne 
wspomnienie łączy się z datą 13 grud‑
nia 1981 roku. Dzień wcześniej wyje‑
chaliśmy autokarem z Lublina i wieczo‑
rem przyjechaliśmy do Pętnej. Następnie 
piechotą w głębokim śniegu dotarliśmy 
do naszej chałupy w Banicy, gdzie przy 
ognisku obchodziliśmy 10‑lecie powsta‑
nia SKPB, zaś nowi przewodnicy otrzy‑
mali swoje blachy. Informacja o wprowa‑
dzeniu stanu wojennego dotarła do nas 
w niedzielę około południa. Ostatnie mo‑
je odkrycie to Madera i piękne góry i le‑
wady, które tam są. Chociaż zawsze naj‑
bliższy jest mi Beskid Niski – w każdej 
chwili jestem gotów tam jechać.

•	Jak Pan godził górskie wypady z pra
cą lekarza?

– Chyba powinienem odpowiedzieć 
najprościej: dla chcącego nic trudnego. 
A dokładnie rzecz ujmując – jak coś się 
robi z pasją, to naprawdę można wie‑
le pogodzić. Co prawda, kiedy zbliżała 

Lekarz z pasją www.medicus.lublin.pl

Góry są stale w moim życiu
z dr. n. med. Ryszardem Grzywną,  

kardiologiem, wieloletnim szefem Oddziału Kardiologii WSzS 
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie,  

wielbicielem i znawcą gór, przewodnikiem beskidzkim,  
rozmawia Anna Augustowska
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Góry są stale w moim życiu
się matura i konieczność podjęcia decy‑
zji o dalszej drodze, nie myślałem o me‑
dycynie, chociaż mój Tata był lekarzem. 
W liceum, „Zamoyu”, fascynowała mnie 
fizyka i matematyka, myślałem więc po‑
czątkowo o studiach na Politechnice 
Warszawskiej. Później wciągnęła mnie 
chemia, zdobyłem wyróżnienie na cen‑
tralnym etapie olimpiady z tego przed‑
miotu, co dawało mi prawo wstępu na kil‑
ka kierunków. I to wtedy wybrałem me‑
dycynę, która przecież jest bardzo zwią‑
zana z chemią. Chciałem zajmować się 
biochemią, może endokrynologią.

•	A	tymczasem pochłonęła Pana kar
diologia.

– Tak się złożyło, że w trakcie sta‑
żu podyplomowego trafiłem do Kliniki 
Kardiologii w PSK4 i szybko się przeko‑
nałem, że kardiologia to jest moja pasja. 

KPN wciąż działa, spotykamy się na raj‑
dach pielęgnując w ten sposób nasze wie‑
loletnie przyjaźnie.

•	W	 zeszłym roku Rada Lekarska 
w Lublinie jednomyślnie poparła wniosek 
o przyznanie Panu Lauru Medycznego 
jako wyrazu wielkiego uznania dla Pana 
jako lekarza i nauczyciela. I chyba nie
wielu szefów może usłyszeć od swych 
podwładnych, że oddział, którym Pan 
kierował, był ich drugim domem?

– Życzę tego wszystkim szefom – to 
prawdziwe ukoronowanie mojej pracy 
nie tylko jako lekarza, ale też przyjaciela 
wszystkich pracowników, z którymi pra‑
cowałem. To cieszy po prostu niezwykle. 
Pragnę podkreślić, że Oddział Kardiologii 
ruszył 25 lat temu i to, że dzisiaj jest waż‑
nym wysokospecjalistycznym ośrodkiem, 
gdzie wykonywana jest większość zabie‑
gów z zakresu kardiologii interwencyj‑
nej oraz elektroterapii, a także diagnosty‑
ki i leczenia rzadkich schorzeń krążenia 
płucnego, to zasługa całego, zaangażowa‑
nego i oddanego chorym zespołu. 

•	Rozmawiamy w środku wakacji, nie 
sposób nie poprosić o podpowiedź: gdzie 
by Pan radził ruszyć nam w góry, szcze
gólnie teraz, we wrześniu? Może Pana 
ulubioną trasą?

– Oczywiście Beskid Niski. Proponuję 
wycieczkę na najwyższy szczyt tego pa‑
sma, a mianowicie Lackową (997 m 
n.p.m.). Dłuższy wariant to start z Wyso‑
wej, nieco krótszy z Ropek. Pomimo że 

Dołączyłem do zespołu hemodynamicz‑
nego, którego szefem był śp. dr Waldemar 
Rumiński. I pracując tam zrozumiałem, że 
wróciłem do mojej ukochanej fizyki, bo to 
przecież podstawa tego działu. Zaczynał 
się właśnie złoty okres w kardiologii. Po 
latach razem z dr. Rumińskim tworzyli‑
śmy Oddział Kardiologii w szpitalu przy 
al. Kraśnickiej, gdzie pracowałem do 
emerytury, czyli do 30 lipca 2020 roku.

•	Ale nie porzucił Pan ani kardiolo
gii, ani gór?

– Oczywiście, że nie! Prowadzę ga‑
binet w Lublinie oraz w rodzinnym 
Frampolu. Góry są stale w moim życiu 
obecne i nie wyobrażam sobie, abym na‑
gle przestał ruszać na szlak. Właśnie szy‑
kujemy się do spotkania w Wetlinie z oka‑
zji 50‑lecia SKPB.

Poza tym muszę wspomnieć, że od 
30 lat jestem prezesem Koła Pracowników 
Nauki (KPN) PTTK. Ten skrót w pew‑
nych latach – koło powstało w 1983 ro‑
ku – miał mocną wymowę, bo kojarzył 
się z Konfederacją Polski Niepodległej. 

w nazwie tego pasma jest określenie 
„Niski”, naprawdę można się zmęczyć, 
szczególnie gdy deszcz zamienia ścież‑
ki w błotniste ślizgawki. Kolejny dzień 
proponuję spędzić w sąsiedniej dolinie 
Regietówki. Godzinna trasa zaprowadzi 
nas na Rotundę, gdzie znajduje się jeden 
z licznych cmentarzy z okresu Wielkiej 
Wojny, kolejny cmentarz znajdziemy 
na zboczach Jaworzynki. Kierując się 
na północ należy koniecznie zobaczyć 
piękne łemkowskie cerkwie w Swirtnem 
i Kwiatoniu. 
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Nerwowość chudych i gnuśność tłustych
Figura idealna to najlepsza rękojmia 

długowieczności, młodzieńczego wy‑
glądu, zdrowia, wesołości i powodze‑
nia w życiu. Tak twierdzi XIX‑wieczna 
działaczka ruchu kobiecego, która ra‑
dziła jak zdrowo schudnąć lub przytyć. 
Współcześni dietetycy stosują nadal jej 
metody.

wartościach odżywczych zwraca uwagę 
na witaminy, wówczas znane od zaled‑
wie kilku dekad. 

Poradnik Cecylii Walewskiej bazu‑
je po prostu na… skrupulatnym liczeniu 
kalorii, czyli czymś, co zalecają współ‑
cześni dietetycy.

– Rzeczą zasadniczą regulowania wagi 
naszym sposobem jest to, że nikt nie po‑
trzebuje się odchudzać przez dokuczliwe 
głodowanie, każdemu wolno jeść o każdej 
porze to, na co ma apetyt. Jedyny warunek 
przy odchudzaniu jest następujący: suma 
wartości kalorycznej dziennie spożytych 
potraw musi być niższą od faktycznego 
zapotrzebowania. Przy kuracji dotucza‑
jącej trzeba jeść ponad zapotrzebowanie 
– tłumaczy Derwid, czyli Walewska.

Waga idealna

Na zachowanych nielicznych zdję‑
ciach nie widać jaką miała figurę. Sądząc 
po biografii – była aresztowana przez wła‑
dze rosyjskie i zesłana do Kurska – raczej 
nie walczyła z nadwagą. 

Wyliczała, że organizm ludzki po‑
trzebuje, zależnie od wykonywanej pra‑
cy, oraz od swej idealnej wagi, od około 
1800 do 3500 „kaloryj”, a w wypadkach 
bardzo intensywnej pracy fizycznej nawet 
ponad 5000 „kaloryj” dziennie.

Kluczową sprawą było ustalenie tak 
zwanej wagi idealnej. W czasach, gdy 
ukazała się publikacja Walewskiej, po‑
jęcie BMI było świetnie znane. Belgijski 
astronom, matematyk i statystyk Lambert 
Quételet opracował ten wskaźnik dobre 
pół wieku wcześniej. Jednak autorka nie 
korzysta z tego rozwiązania proponując 
czytelnikowi inny sposób obliczania pra‑
widłowej wagi. 

150 na 50 

Zakłada, że osoba o wzroście 150 cm 
powinna ważyć dokładnie 50 kg, przy 
czym, jeśli chodzi o mężczyznę trzeba 
dodać 3‑5 proc. w zależności od silniej‑
szej budowy ciała. Za każdy dodatkowy 
centymetr do wagi idealnej dodaje się 
kilogram. Na przykład: pani ma 172 cm 
wzrostu. 150 cm to 50 kg. Różnica mię‑
dzy 172 a 150 wynosi 22, czyli do 50 kg 
dodajemy 22 razy 1 kg. Waga idealna dla 
tej przykładowej kobiety – 72 kg.

Przy zatrudnieniu siedzącym, oraz 
przy mniej lub więcej intensywnej pracy 
fizycznej, człowiek potrzebuje od 35 do 
45 „kaloryj” na jeden kilogram swej ide‑
alnej wagi. Przy równym zatrudnieniu 

i równej idealnej wadze, płeć męska zu‑
żywa około 5 proc. więcej kalorii niż 
żeńska.

By obliczyć, ile kalorii dziennie po‑
winna przyjmować pani z przykładu, wy‑
starczy jej wagę idealną 72 kg pomnożyć 
przez 35 kalorii „zapotrzebowania” co da 
2520 kalorii. 

Co ma zrobić nasza przykładowa ko‑
bieta, jeśli waży 80 kg i marzy o ideal‑
nej sylwetce? 

– Należy obniżyć wartość kaloryczną 
dziennych potraw, spożywając dziennie 
mniej, niż organizm do swej pracy po‑
trzebuje. Przez to zmusimy go do pobra‑
nia brakującej ilości kaloryj ze swej natu‑
ralnej rezerwy, to jest z nagromadzonego 
tłuszczu – tłumaczy Walewska. Trudno stwierdzić, co skłoniło 73‑letnią 

wówczas Cecylię Walewską do opubliko‑
wania książeczki „Ach schudnąć!! Ale… 
bez wysiłku. Łatwa metoda: Jak schud‑
nąć lub przytyć, czyli Idealna figura 
XXgo wieku”. Publikacja ukazała się 
w Poznaniu w 1932 roku, a autorka skryła 
się pod jednym ze swoich pseudonimów 
Derwid. Może tematyka walki o idealną 
sylwetkę, diet i dbania o zdrowie nie by‑
ła Walewskiej obca z powodu pracy w re‑
dakcji czasopisma kobiecego „Bluszcz”, 
z którym związała się na 27 lat.

Licz i bilansuj 

Odchudzanie, zgodnie z jej publika‑
cją, miało być mniej uciążliwe niż dra‑
końskie metody polecane przez innych 
specjalistów. Dziś, kiedy na opakowaniu 
każdego produktu spożywczego mamy 
informację o jego kaloryczności, lektura 
„Ach schudnąć!!” nie przynosi odkryw‑
czych porad. Ale niemal wiek temu zale‑
cenia autorki były czymś oryginalnym. 
Zwłaszcza że pisząc o jedzeniu i jego 
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Uprzedza, że zaoszczędzenie 600 kalo‑
rii dziennie jest mało zauważalne, ale ty‑
siąca i więcej bardzo uciążliwe i stanow‑
czo, z uwagi na zdrowie, niedopuszczalne. 
Radzi wystrzegać się głodzenia.

Nie pij, nie popijaj

– Każdy nieomal lekarz podkreśli to 
twierdzenie, że liczba ludzi, którzy przez 
radykalne, a zupełnie zbyteczne, kuracje 
głodowe, zastosowane celem odchudze‑
nia się, zepsuli sobie doszczętnie zdrowie, 
sięga tysięcy – zauważa autorka. I podpo‑
wiada, że intensywne ćwiczenia gimna‑
styczne pożerają kalorie – 15 minut ćwi‑
czeń zużyje 250 kalorii. 

Zaleca, by czytelnicy dla kontroli wa‑
żyli się co osiem albo chociaż co czter‑
naście dni. Ostrzega, że dużo kalorii ma‑
ją napoje alkoholowe. Za istotne uwa‑
ża wystrzeganie się szkodliwego, niedo‑
statecznego gryzienia potraw i spłuki‑
wania takiego pokarmu napojami. Ciążą 
one w żołądku i wywołują szkodliwe za‑
burzenia. 

Tłumaczy, że warstwy niepotrzebnego 
tłuszczu uciskają serce i inne organy we‑
wnętrzne, powodują astmę, bicie serca, 
choroby wątroby, inklinację do paraliżu. 
Powołuje się na statystykę długowiecz‑
ności – ludzie tłuści nie dochodzą prawie 
nigdy do poważnej starości.

Marek Derwid miał kaprys?

Ona sama zmarła w 1940 roku ma‑
jąc 81 lat a za sobą bardzo pracowite ży‑
cie. Już jako 17‑latka zaczęła zarabiać 
ucząc muzyki. Kształciła się w konser‑
watorium i na Latającym Uniwersytecie. 
Prowadziła tajne nauczanie oraz szkoły 
wieczorowe dla pracownic. Publikowała 
w wielu czasopismach jako Colonna, 
Marek Derwid i Sulika. Wskazywała na 
szereg kulturowych i religijnych barier 
uniemożliwiających kobietom osiągnię‑
cie równości. Powtarzała za Olympią de 
Gouges, że jeżeli kobiecie przysługu‑
je prawo do szafotu, to tym samym win‑
na zdobyć i prawo do trybuny. Działała 
w Związku Równouprawnienia Kobiet 
Polskich.

Wśród kilku publikacji, dotyczących 
emancypacji, praw kobiet i beletrysty‑
ki „Ach schudnąć!! Ale… bez wysiłku. 
Łatwa metoda: Jak schudnąć lub przy‑
tyć, czyli Idealna figura XX‑go wieku” 
jest w twórczości Walewskiej ewene‑
mentem.

Janka	Kowalska	

Dzień z pracy lekarza POZ

Piątek
Wakacje za nami. Koniec odpoczyn‑

ku. Pandemia trwa i końca nie widać. 
Ludzie już całkiem podzieleni, dotąd 
dzieliła nas polityka, teraz także stosu‑
nek do szczepień. Kilka dni temu przy‑
biegł do przychodni tatuś z awantu‑
rą, że bez jego zgody zaszczepiliśmy 
dziecko, a on ma przecież prawa rodzi‑
cielskie i się nie zgadza. Tłumaczyłam, 
że matka dziecka podpisała ankietę i że 
nie ma wymogu podpisów obojga rodzi‑
ców i dziecka już odszczepić się nie da. 
Nakrzyczał na nas, że zrobi z nami po‑
rządek i że szczepimy tylko dlatego, że 
nam płacą. Zapytałam, czy on pracuje za 
darmo, ale stwierdził, że to nie to samo, 
bo my jesteśmy „służba zdrowia”. 

jest doskonała me‑
toda kontaktu z pa‑
cjentami i trudno administracyjnie wy‑
znaczać, kiedy wolno, a kiedy nie wol‑
no realizować porady przez telefon. 
Musi to wynikać ze zdrowego rozsąd‑
ku lekarza i w wielu wypadkach pacjen‑
ta. Interpretacja badań laboratoryjnych 
i obrazowych (wyniki wracają on‑line) 
bardzo rzadko wymaga wizyty osobistej, 
kontynuacja leczenia czy jego modyfi‑
kacja też w większości wypadków nie 
wymagają przychodzenia do przychod‑
ni, tym bardziej że za chwilę będziemy 
mieli następną falę pandemii. 

Od 1 lipca mamy EDM i teore‑
tycznie dostęp do informacji o stanie 
zdrowia pacjenta przez platformę P1. 
Teoretycznie, bo część szpitali i przy‑
chodni, a szczególnie gabinety prywat‑
ne, wcale nie udostępniają danych. Nie 
ma podglądu elektronicznego i nie ma 
na papierze. Czyli nie ma nic. Wielu pa‑
cjentów np. z powikłaniami po przecho‑
rowaniu COVIDA wraca do nas i pró‑
buje wytłumaczyć, co powiedział lekarz 
np. w gabinecie prywatnym. Chory nie 
zawsze dobrze zapamięta, co ma dalej 
robić i gdzie się udać. Bardzo brakuje 
współpracy i przekazu informacji mię‑
dzy nami. Nie brakuje natomiast „zle‑
ceń dla lekarza rodzinnego”. Ciekawa 
jestem, jak zareagowałby na przykład 
ortopeda, gdyby lekarz rodzinny zle‑
cił mu wykonanie u pacjenta rezonansu 
stawu kolanowego na cito? Kardiolog, 
któremu zlecimy wykonanie tomografii 
serca? Przyjąłby zlecenie, czy się trosz‑
kę zdziwił? (my mamy zlecenia wyko‑
nania kontrolnych badań laboratoryj‑
nych, zdjęć RTG, różnych USG po kil‑
ka dziennie).

Tymczasem zlecać cokolwiek powin‑
niśmy tylko sobie lub swojemu perso‑
nelowi, a nie innemu lekarzowi, jest to 
niezgodne z żadnymi przepisami pra‑
wa a wywołuje konflikty między nami 
i między lekarzem i pacjentami.

Ostatnio do Rzecznika Praw Pacjenta 
trafiła skarga na lekarza rodzinnego, że 
nie wypisał leków pacjentowi, zleco‑
nych na wizycie u kardiologa, bo kar‑
diolog nie miał czasu. Wypisanie re‑
cept na zalecane leki jest częścią wizy‑
ty. Co to było? Brak szacunku do kolegi? 
Zlecanie swojej pracy innym bez żadne‑
go uzasadnienia? Moja praca ważniejsza 
niż twoja? Nie wiem, jak to tłumaczyć, 
ale chyba po prostu się nie da. 

Wioletta	Szafrańska‑Kocuń

Dzisiaj już od rana same skargi. Pani 
nie zgadza się na to, że proponujemy jej 
termin szczepienia na COVID za 3 dni, 
bo ona sobie życzy dzisiaj i to jej prawo. 
Poinformowałam, że jak przyprowadzi 
jeszcze 5 osób to otworzymy ampułkę 
i ją zaszczepimy. Obrażona, obiecując 
skargę do NFZ, wyszła.

Kolejna awantura o teleporady. 
Minister zarządził, że chore dzieci do 
trzeciego roku życia mogą być przyj‑
mowane tylko osobiście. Szkoda, że 
nie zrozumiała tego matka, która dzisiaj 
dzwoniła, życząc sobie teleporady dla 
dwuletniego dziecka z infekcją. Matka 
z tych rozsądnych, wie na co dziecko 
reaguje i kiedy musi przyjść osobiście. 
I co zrobić? Koleżanka napisała leki, 
opiekę nad dzieckiem, wszystko wpisała 
w dokumentację i zobaczymy, co dalej. 
Przez niezrozumiałe dla mnie decyzje 
ministra i atmosferę, która została stwo‑
rzona wokół teleporad, wylano dziecko 
z kąpielą. W bardzo wielu wypadkach to 
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Pamiętnik znaleziony w szpitalnej szafce
Nasz szoł powszedni www.medicus.lublin.pl

(serial prawie codzienny)

2 sierpnia
I znowu szpital. Tym razem urologia 

z powodu dolegliwości ze strony nerek. 
Obu. Okazało się, że właśnie w obu mam 
jakieś kamienie. Dostałem kroplówkę, bó‑
le zelżały a lekarz poinformował mnie, że 
być może te kamienie przy wsparciu leko‑
wym same się wydalą, albo mi je specjal‑
ną metodą rozkruszą. Boję się i tego roz‑
kruszania, ale i samowydalania też, żeby 
pisuaru szpitalnego nie potłuc. Okazało 
się, że niepotrzebnie się obawiałem, bo 
dla kontroli mam obowiązkowo korzystać 
tylko z kaczki. Trudno, jakoś trafię. 

4 sierpnia

Trafiam, ale nerwowo, bo nawet w szpi‑
talu człowiek nie ma spokoju od tej poli‑
tyki. Wszystko przez tę szpitalną, chyba 
wybiórczo dobraną programowo telewi‑
zję. Słuchając tych wieści i patrząc na ten 
nasz aktualny polityczny światek, a raczej 
półświatek, człowiek dochodzi do wnio‑
sku, że coraz łatwiej w nim natknąć się na 
kogoś przy wódce, niż przywódcę!

10 sierpnia

Dolegliwości mam niewielkie, ale na 
razie nic mi się jakoś nie wydala i wner‑
wia mnie to coraz bardziej. Dodatkowo 
wczoraj w telewizorze zobaczyłem pro‑
gram „Matura to bzdura”, w którym mło‑
dzi ludzie w ulicznej sondzie wyryw‑
kowo odpytywani byli z ogólnych bie‑
żących wiadomości. Musiałem zrewi‑
dować swój dotychczasowy zasób wie‑
dzy, gdy dowiedziałem się na przykład, 
że „Mamry” to areszty, „Big Ben” to ro‑
dzaj muzyki młodzieżowej, „Aborygeni” 
to muzułmańscy rdzenni mieszkańcy 
Afryki, Beldzy, Holendrowie i Finczycy 
to członkowie Unii Europejskiej, Moskwa 
leży nad Odrą, Warszawa ma dwa tysią‑
ce mieszkańców, najbliższa planeta Ziemi 
to Słońce i jeszcze paru innych nowości. 
Cóż, świat się zmienia. Intelektualnie też 
i chyba czas nadążać za aktualnymi wia‑
domościami, bo wychodzi na to, że nasza 
matura to bzdura i minione zacofanie. 

14 sierpnia

Chyba nie z tego powodu, ale w oświa‑
cie jednak zapowiadają się daleko idą‑
ce zmiany dzięki dalekowzroczności 

Jesienna rozkosz owocowo‑warzywna
Jesień za pasem, owo‑

ców mamy w bród i posta‑
nowiłem zaproponować 
wspomnienie dzieciń‑
stwa, czyli ciasto jabłko‑
wo‑rabarbarowe. Chyba 
każdy w dzieciństwie bie‑
gał do ogrodu, by ukrad‑
kiem wyciąć czerwienie‑

jącą łodygę rabarbaru i gdzieś w ką‑
ciku schrupać ją maczając w cukier‑
niczce „buchniętej” ze stołu w kuchni. 
Kwaśność co prawda wykrzywiała gę‑
bę, ale smak i słodycz tamtych chwil 
pozostają na zawsze w pamięci. O jabł‑
kach, zwłaszcza tych jeszcze kwaśnych 
i niedojrzałych, ale bosko chrupiących, 
mówić nie muszę.

No właśnie, ale co to jest właści‑
wie ten rabarbar? Owoc czy warzywo? 
Rabarbar, czyli inaczej rzewień – to by‑
lina, która jest… warzywem. W kuchni 
zastosowanie znalazły części liści, na‑
zywane ogonkami liściowymi. Idźmy 
więc za ciosem. A co to są wobec te‑
go byliny? Byliny (po łacinie Herba 
perennis) to rośliny zielne żyjące dłu‑
żej niż dwa lata i mające niezdrewniałe 
części nadziemne, zwykle wielokrotnie 

wydające nasiona bądź zarodniki. Byliny 
wraz z krzewinkami, krzewami i drze‑
wami określane są mianem roślin wie‑
loletnich. O ile w botanice termin byli‑
na stosowany jest z reguły jedynie ja‑
ko element charakterystyki roślin, o ty‑
le w ogrodnictwie stanowi jedną z waż‑
niejszych grup klasyfikacyjnych roślin 
ozdobnych. Z roślin sadowniczych naj‑
popularniejszymi bylinami uprawia‑
nymi w Polsce są, uwaga… truskawka 
i poziomka, natomiast na świecie ba‑
nan i ananas. Ale wróćmy do rabarbaru. 
Ma on charakterystyczny kwaskowa‑
ty, cierpki smak i jest koloru różowego, 
czerwonego lub zielonego. Oczywiście 
im czerwieńszy rabarbar, tym słodszy 
jego smak. Pamiętajmy o tym wybie‑
rając na straganie nasze „ogonki liścio‑
we”, bo tym właśnie są łodygi sprzeda‑
wane na targu bądź ścinane we własnym 
ogrodzie. Właśnie ze względu na walo‑
ry smakowe mogą pojawiać się wątpli‑
wości, czy rabarbar jest na pewno wa‑
rzywem. Ale to zagadnienie zostawmy 
filozofom kuchni. Drugim składnikiem 
do ciasta będą oczywiście jabłka, najle‑
piej kwaśne i twarde. Gatunek do wybo‑
ru pozostawiam Wam. 

Składniki: 

• 0,5 kg rabarbaru
• 0,5 kg jabłek 
• 5 jaj
• 1¼ szklanka cukru
• ⅔ szklanki oleju 
• 1¾ szklanki mąki pszennej
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia
• 1 łyżeczka cukru wanilinowego.
• ⅔ łyżeczki sody oczyszczonej
• ½ łyżeczki cynamonu
• ½ łyżeczki masła klarowanego. 

Wykonanie: 

Jajka, mąkę i szklankę cukru wraz z proszkiem do pieczenia i sodą połączyć, 
dobrze wymieszać i stopniowo dodawać olej, stale mieszając do połączenia skład‑
ników. Dodać cukier wanilinowy. Na patelnię położyć masło klarowane, wsypać 
pół łyżeczki cynamonu, ¼ szklanki cukru do obranych i pokrojonych w ósemki bez 
gniazd nasiennych jabłek. Smażyć na patelni mieszając, aż lekko zaczną się karme‑
lizować. Pozostawić do lekkiego wystudzenia. Do ciepłych jabłek dodać pokrojo‑
ny w kostkę i umyty rabarbar. Na wysmarowaną masłem lub wyłożoną papierem 
do pieczenia tortownicę wyłożyć 2/3 ciasta. Ułożyć jabłka z rabarbarem (w wersji 
dla dorosłych można je skropić rumem), przykryć pozostałą częścią ciasta i piec 
w rozgrzanym do 180 st. piekarniki ok. 45‑50 minut. Podawać najlepiej na ciepło 
z bitą śmietaną lub cukrem pudrem z dodatkiem mielonego kardamonu.

Smacznego!
Dariusz	Hankiewicz	
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mijaniu się, żeby rurki nam się nie po‑
plątały, bo mogłoby być nieco śmiesznie. 
Kaczkę oczywiście oddałem. 

24 sierpnia

Dzwoniła ciotka. Oczywiście powie‑
działem jej o tych moich rozbitych ka‑
mieniach i że wszystko jest w porządku. 
Ucieszyła się i podobno kamień spadł jej 
z serca. I tak na kamieniu zrodziła nam się 
rodzinna rozmowa. Sugestia czy co?

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

(serial prawie codzienny)

póki jeszcze można, zanim w te reformy 
lecznictwo zostanie ubrane. Po prostu 
służba zdrowia w reformach to może być 
wesoły widok, ale widoki na przyszłość 
raczej niewesołe. Chyba żeby decyzją od‑
górną obok reform powstały Medyczne 
Spółki Skarbu Państwa, w których upra‑
wiający medyczne zawody członkowie 
rodzin uprzywilejowanych decydentów 
mieliby stuprocentowe szanse oraz wi‑
doki na awanse i profity znane już z in‑
nych spółek tegoż Skarbu. Reszta będzie 
miała reformy. 

30 sierpnia

Sąsiad narzeka, że chyba powoli staje‑
my się trefnisiem Europy i świata. Nie 

sądzę. Znaczy nie sądzę, że powoli. 

2 września

Rano było trochę spokoju do‑
póki sąsiad ukradkiem nie wrzucił 

dwóch złotych i znowu nastała tele‑
wizja. I znowu ten obciach, afery, kom‑

promitacje i coraz to nowe, coraz głupsze 
pomysły na arenie i krajowej, i między‑
narodowej. Tylko czekać, jak nam gre‑
mium członkowskie po głosowaniu poka‑
że środkowym palcem wyjście z tej, zda‑
niem podobno naszej większości, obmier‑
złej pod wieloma względami (z wyjątkiem 
oczywiście dopłat, które nam się po pro‑
stu należały i należą) Unii Europejskiej. 
A to chyba niedaleka przyszłość. I na ko‑
go będziemy wtedy narzekali? Bo prze‑
cież na kogoś lub na coś musimy!

4 września

Prezes Rady Ministrów ostatnio ofi‑
cjalnie oznajmił, że wbrew obiegowym 
plotkom finanse państwa są w znako‑
mitym stanie. Nie oznajmił tylko które‑
go państwa. 

10 września

Podobno wykruszyłem się całkowicie. 
Dzisiaj miałem robione USG i tak wy‑
szło. Jeszcze tylko dla pewności dwa dni 
z cewnikiem i chyba do domu. Cieszę się 
i mam przykład, że wykruszenie to nie za‑
wsze negatyw, chociaż patrząc w telewi‑
zor niektórym bym tego życzył. I to jak 
najszybciej. 

Irosław	Szymański

obecnego ministra. Jasne ma być czego 
uczyć, czego absolutnie, co jest dla ucznia 
ważne, a co zbędne i tak punkt po punk‑
cie aż człowiekowi włosy dęba stają, gdy 
o tym słyszy. Zagrożeni zawodową ba‑
nicją będą dyrektorzy, którzy zechcą, by 
w ich szkołach uczono tego, czego się po‑
winno, a nie tego, czego z odgórnego na‑
kazu będzie się musiało. Chyba tam w gó‑
rze przydałaby się chociaż częściowo era 
Oświecenia. I to szybko. 

16 sierpnia

Trochę przymusowo oglądam tę tele‑
wizję i nie mogę pojąć, skąd u nas 
nadal te wielkomocarstwowe am‑
bicje i zapędy, mimo że oneg‑
daj byliśmy już nawet jakiś czas 
Moczarstwem. Ale jak widać, nic 
nam to nie dało w kwestii zmia‑
ny megalomaniackiego, globalne‑
go myślenia przy nadal wysokiej nie‑
świadomości społecznej. Widocznie na 
to potrzeba czasu, którego chyba jednak 
mamy coraz mniej. 

18 sierpnia

Jak się okazuje leżenie w szpitalu 
sprzyja wspomnieniom. Sąsiad obok 
przyznał się, że bardzo mu brakuje wę‑
drówek po górach. Zaczął opowiadać, 
że lubił iść szlakiem, podziwiać wido‑
ki, zatrzymać się na polanie, polać, łyk‑
nąć, odpocząć i znowu na szlak. I zno‑
wu widoki, potem przerwa na polanie, 
polanie, łyknięcie, odsapnięcie i znowu 
na szlak. No, muszę przyznać, że gdy‑
by nie ten szlak to to mogłaby być bar‑
dzo interesująca i przyjemna forma rekre‑
acji. Drugi sąsiad też przyznał się a pro‑
pos, że w szpitalu najbardziej odczuwa 
brak ulubionego swojego kota i piwa. 
Pomyślałem, że do niego najbardziej by 
pasowało stare powiedzenie „PIJEM, AŻ 
SIĘ OKOCIM!”. 

20 sierpnia

Niestety, mimo lekowych ponagleń ka‑
mienie nie chciały mnie opuścić i zrobio‑
no mi te mikrokamieniołomy. Nie było 
źle. Teraz chodzę z dużego kalibru cew‑
nikiem, żeby ten urobek, czyli to kruszy‑
wo, się wydalił. Sąsiad obok mnie też ma 
cewnik, on nosi go bardziej z lewej, ja 
z prawej strony i musimy uważać przy 

25 sierpnia

Niestety, nie mogę bez strachu oglą‑
dać tych telewizyjnych głupot, a zwłasz‑
cza rządowej publicystyki. Najbardziej 
mnie nurtują na każdym kroku te jasno, 
bez owijania w bawełnę, ogłaszane de‑
klaracje dostojników (a może raczej od‑
stojników), że wszyscy oni pragną nasze‑
go dobra, jakby swojego, już zagarnięte‑
go, jeszcze im było za mało. A przecież 
każdy, nawet głupi, by się tego domy‑
ślił. Ale widocznie chodzi o to, żeby nie 
było niespodzianki i żeby każdy z nota‑
bli po fakcie mógł powiedzieć – „A nie 
mówiłem?”. 

28 sierpnia

Po ostatnich protestach personelu me‑
dycznego mają wejść do użytku jakieś no‑
we reformy dla służby zdrowia. To po‑
ważne ostrzeżenie i próbujmy zdrowieć 
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MUZYCZNIE

TEATRALNIE

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/

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	 

prof. dr hab. med. Andrzej Matyja, 
•	 Prezes	Lubelskiej	Izby	Lekarskiej	 

dr Leszek Buk, 
•	 JM	Rektor	Uniwersytetu	Medycznego	w	Lublinie	 

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/

www.kultura.oil.lublin.pl

LITERACKOHłasko odnaleziony
Wystarczy tylko wymienić tytuły: „Pierwszy krok w chmurach”, 

„Piękni dwudziestoletni”, „Sonata marymoncka” czy „Palcie ryż każ‑
dego dnia”, aby wielbiciele twórczości Marka Hłaski zastrzygli usza‑
mi. I słusznie. Bo co jakiś czas, mimo ponad pięćdziesięciu lat od tra‑
gicznej śmierci pisarza (Hłasko zmarł w 1969 roku), wciąż na świa‑
tło dzienne wydobywane są jego nieznane teksty. Tak było na przy‑
kład w 2015 roku, kiedy Iskry wydały jego odnalezioną powieść 
pt. „Wilk” o życiu robotników z warszawskiego Marymontu przed 
II wojną światową.

Tak jest i teraz, kiedy do rąk czytelników trafia opowiadanie 
„Diabły w deszczu”. To być może ostatni niepublikowany tekst 

Marka Hłaski. Odnaleziony maszynopis powstał 
w języku angielskim, a na polski przełożył go Ju‑
liusz Pielichowski. 

Jakie były okoliczności odnalezienia opowiada‑
nia? Pisze o tym we wstępie do „Diabłów…” Rado‑
sław Młynarczyk. W kwietniu 1969 roku Marek Hła‑
sko wyleciał z USA do Tel Awiwu, by obserwować 
prace nad niemiecką ekranizacją swej powieści 
pt. „Wszyscy byli odwróceni”. W swym amerykań‑
skim mieszkaniu i w zaparkowanym pod budyn‑
kiem cadillacu, a także u dwóch znajomych miał 
zostawić porozrzucane prace, nieukończone opo‑
wiadania itd. Prawdopodobnie, bo z tej mitycznej 
spuścizny nie zachowało się nic. A jednak…

Teraz mamy szczęście, że możemy czerpać przyjemność z lektu‑
ry tego tekstu, o którym Młynarczyk pisze, że można go traktować 
„jako ostatni przedśmiertny zryw talentu Marka Hłaski”.

„Diabły w deszczu” to opowieść o rozliczeniach ze zbrodniarzami 
wojennymi. Los dziennikarza, który opisuje historie nazistowskich 
kapo po wojnie, splata się z życiem detektywa badającego sprawę 
tajemniczych samobójstw we Francji i w Niemczech. To tylko dwa 
główne wątki tej niewielkiej prozy. Zapewne inspiracją do napisania 
tego opowiadania były procesy załóg obozów koncentracyjnych, 
które na dobre ruszyły w latach 60. w Izraelu i w Niemczech, i które 
Hłasko obserwował naocznie. „Pisarz, podobnie jak Hannah Arent 
w »Eichmannie w Jerozolimie«, próbuje opracować studium winy 
i odpowiedzialności, konfrontując motywacje zbrodniarza z kon‑
kretnym wymierzaniem kary”, recenzuje Młynarczyk.

Czyta się jednym tchem – nie tylko ze względu na objętość tek‑
stu.

Anna Augustowska
Marek Hłasko, „Diabły w deszczu”,  
Instytut Mikołowski im. Rafała Wojaczka, 2020 r. 

(oprac. jkg)

Monodram
Autor: Witold Gombrowicz, reżyseria, adaptacja, wykona‑

nie: Mikołaj Grabowski. Witold Gombrowicz to obok Bogusława 
Schaeffera oraz ks. Kitowicza najczęściej wystawiany przez Mi‑
kołaja Grabowskiego autor. Jego twórczość stanowi dla reżysera 
kluczowy łącznik między polskim sarmatyzmem a XX‑wieczną 
awangardą. Między dziełami genialnymi a literaturą drugorzęd‑
ną. Z pomocą Gombrowicza Grabowski komentuje rzeczywi‑
stość, kłóci się z Polakami, Polaków zaczepia i obraża. „Dzienni‑
ki” wg Witolda Gombrowicza 25 września o godz. 17 i 20 w Te‑
atrze Starym. Bilety 20‑60 zł.

Griot
Jeremy Pelt to wybitny amerykański trębacz młodego poko‑

lenia, uznany już za jednego z gigantów współczesnego jazzu. 
Muzyk wystąpi 29 września o godz. 18 w Teatrze Starym z kwin‑
tetem, którego filarami są pianista Victor Gould i wibrafonista 
Jalen Baker oraz: Jonathan Michel (kontrabas), Allan Mednard 
(perkusja). Artysta zaprezentuje materiał ze swojej najnowszej 
płyty „Griot”. Bilety 20‑80 zł.

Galeria Sztuki „Nieprofesjonalnej” U Lekarzy zaprasza na wy‑
stawę „Kuba i inni”. To portrety dzieci – w tym tytułowego Kuby 
– wykonane w technice pasteli. Autorką jest stomatolog Małgo‑
rzata Bochenko. Wystawę można oglądać do 15 października.

aa

Kuba  
i inni



Chór przed kamerą 
śpiewał

Kilka plenerów – obok sali w Lubelskiej 
Izbie Lekarskiej (gdzie w każdy poniedzia‑
łek odbywają się próby chóru), także Sta‑
re Miasto, Kaplica Trójcy Świętej na Zam‑
ku, pejzaż Kazimierza Dolnego z Mięćmie‑
rzem na pierwszym planie i lubelski skan‑
sen – w takiej scenerii trwały od połowy 
czerwca zdjęcia do teledysku, który przy‑
gotowuje działający przy Lubelskiej Izbie 
Lekarskiej chór Continuum.

– Przygotowaliśmy nasz pierwszy tele‑
dysk na Festiwal Chórów Lekarskich, który 
jest zaplanowany na 2023 rok i ma się od‑
być w Opolu. I wierzymy, że pandemia nam 
tej imprezy nie popsuje – mówi szefowa 
chóru Continuum Hanna Lekan. – Film 
ma pokazać nie tylko nasze możliwości 
muzyczne, ale być także pewnego ro‑
dzaju wizytówką Lubelszczyzny.

W chórze śpiewają 22 osoby, w znako‑
mitej większości lekarze i stomatolodzy. 
Nad wszystkim czuwa dyrygent Tadeusz 
Tuszowski i prof. Danuta Butryńska, pro‑
wadząca zajęcia z emisji głosu i ćwiczenia 
z rozśpiewania. Poziom jest wysoki, kon‑
certy w wykonaniu Continuum to praw‑
dziwa uczta dla melomanów. Na nagra‑
niu, które już wkrótce będzie do zobacze‑
nia na stronie Komisji Kultury LIL, usłyszy‑
my następujące utwory: Juana del Encina 
Fata la parte (Stare Miasto w Lublinie); Jó‑
zefa Świdera – Moją piosnkę (sł. Cyprian K. 
Norwid) – Mięćmierz; Sergiusza Rachma‑
ninowa – Bohorodice diewo, radujsia (skan‑
sen, cerkiew).

Chór wykonuje utwory religijne 
i świeckie kompozytorów polskich i za‑
granicznych, współczesnych i dawnych. 
Ma na swoim koncie dwie płyty: „Musi‑
ca Sacra” i „Gdy się Chrystus rodzi”. Doko‑
nania chóru doceniono i ostatnio został 
on członkiem Polskiego Związku Chórów 
i Orkiestr.

Więcej zdjęć z planu filmowego na 
stronie Komisji Kultury w zakładce Chór 
Continuum.

Anna Augustowska

Informacje o działalności chóru 
znajdują się na stronie  
Komisji Kultury LIL w zakładce  
Chór „Continuum”

https://kultura.oil.lublin.pl/kameralny-chor-continuum/
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Lekarzu!  
Aktualizuj swe dane
W związku z obowiązkiem prze‑

prowadzenia wy bo rów w samorzą‑
dzie lekarskim w 2022 r. zwracam 
się do koleżanek i kolegów lekarzy 
i lekarzy dentystów z prośbą o zak‑
tualizowanie swoich danych w re‑
jestrze Lubelskiej Izby Lekarskiej. 
Dotyczy to głównie miejsca zatrud‑
nienia, które traktujecie Państwo ja‑
ko podstawowe. Informacje te po‑
zwolą nam umieścić Państwa na‑
zwiska na właściwych listach rejo‑
nów wyborczych.

Przewodnicząca  
Okręgowej Komisji Wyborczej LIL 

Maria	Dura

Doktorze, uśmiechnij się… do pacjenta!Badania w „baraku”…

Lekarze listy piszą  medicus@oil.lublin.pl

Czy warto przypominać prawdy 
oczywiste? Długo nie pisałam na ła‑
mach Medicusa, ale teraz muszę za‑
brać głos: nie tylko warto, ale jest to 
konieczne! 

Everyday is a school day – jak 
mawiają Anglicy. Zacznę od prawd 
związanych z moją profesją, czyli re‑
habilitacją dzieci niepełnosprawnych. 
Znany autorytet w tej dziedzinie, kana‑
dyjski pediatra prof. Peter Rosenbaum 
twierdzi, że dobre samopoczucie rodzi‑
ców przekłada się na atmosferę w rodzi‑
nie, a ta stymuluje rozwój dziecka i po‑
stępy w jego rehabilitacji. To on jest au‑
torem definicji Family centred services 
(usługi skierowane na rodzinę), która 
radykalnie zmieniła kierunek naszej in‑
terwencji – po pierwsze wsparcie rodzi‑
ców, zwłaszcza matki (aby mogli dźwi‑
gać ciężar niepełnosprawności i opie‑
ki), po drugie interwencje terapeutyczne 
wobec dziecka. Kompleksowe wsparcie 
rodziny: dużo się o tym pisze w nauko‑
wych rozprawach, znacznie mniej czy‑
ni w rzeczywistości. Moja nauczyciel‑
ka medycyny i humanizmu, nieżyją‑
ca dr Zofia Kułakowska, uwiodła mnie 
pierwszymi słowami swojego wykładu 
o usprawnianiu dzieci z mózgowym po‑
rażeniem: szczęśliwa matka to szczęśli‑
we dziecko! Była wielką orędownicz‑
ką nieprzerzucania wszelkich obowiąz‑
ków terapeutycznych na rodziców, po‑
zostawiając im rolę „bezpiecznej przy‑
stani”, a nie „rodzica najlepszego tera‑
peuty”. Optowała za organizacją życia 
rodziny w sposób najbardziej zbliżony 
do naturalnego, włącznie z podjęciem 
satysfakcjonującej pracy przez matkę 
(choćby na część etatu) i pobytem dziec‑
ka w dziennej placówce przedszkolnej 
czy szkolnej. Aby zapobiec wypaleniu 
rodziców. Zadowolona, spokojna i wy‑
poczęta matka lepiej stymuluje prawi‑
dłowy rozwój każdego dziecka, nie tyl‑
ko niepełnosprawnego. A i mąż, i ro‑
dzeństwo też lepiej się mają. Tyle tytu‑
łem przydługiego wstępu, żeby czytel‑
nik nie myślał, że się na tym nie znam. 
Czy zatem stwierdzenie, że empatycz‑
ny lekarz lepiej wpływa na efekty lecze‑
nia pacjenta niż nieempatyczny nie jest 
zbyt śmiałe? Nie spotkałam się z wyni‑
kami badań naukowych w tym obsza‑
rze, ale ostatnio empirycznie jako pa‑
cjent przeżyłam (póķi co!) traumatycz‑
ny eksperyment.

Trafiłam do szpitala w poważnym 
stanie; z ciężkim bezdechem sennym 
(też warto o tym przypomnieć leka‑
rzom, że istnieje), nadciśnieniem etc. 

Punkty pobierania materiału do badań 
z założenia powinny umożliwiać odsiewa‑
nie osób zdrowych od chorych, a tym sa‑
mym ograniczać rozprzestrzenianie się pan‑
demii. Tymczasem to tam właśnie może do‑
chodzić do masowego przekazywania ko‑
ronawirusa innym! Ludzi, którzy z różnych 
względów nie zdecydowali się na przyjęcie 
warunkowo dopuszczonego do użycia pre‑
paratu szczepionki przeciwko COVID‑19, 
aby mogli wyjechać za granicę kieruje się 
na obowiązkowe testy RT PCR. Na te same 
testy decydują się lub kierowane są również 
osoby z podejrzeniem infekcji koronawiru‑
sem. Wszyscy trafiają wtedy do punktu po‑
bierania materiału do badań.

To, co zobaczyłem w jednym z nich wy‑
wołało we mnie dreszcz przerażenia. Czy to 
dzieje się naprawdę?! – zapytałem sam sie‑
bie. Pawilon, a właściwie coś na kształt wą‑
skiego baraku, służy do wykonywania testów 
RT PCR na obecność infekcji SARS‑CoV‑2. 
Testów, podczas których właściwie jedyną 
osobą czującą się bezpiecznie mogła być ta, 
która robiła wymaz, bo była ubrana w bez‑
pieczny „strój kosmonauty”. Co chwilę jed‑
na osoba opuszczała barakowóz, którego 
drzwi „przyozdabiała” groźnie brzmiąca 
karteczka: GABINET 7 – „POBIERANIE 
BADAŃ ZAKAŹNYCH” a na jego miej‑
sce wcho dził/a następny/a zdejmując z twa‑
rzy maseczkę, która zdawała się być ostatnią 
barierą, mogącą powstrzymać inwazję wiru‑
sów krążących w unoszącym się wokół ba‑
danych aerozolu. Barak obsługiwany przez 
ogólnopolską medyczną „sieciówkę” mógł 
być dla niektórych dosłownie okiem cyklo‑
nu, w którym osoby chore zakażają zdro‑
wych. W zamkniętych i niewystarczająco 
wentylowanych pomieszczeniach, a taki był 
z pewnością ten pawilon, choć bardziej przy‑
pominał „barak”. Barak, do którego w ciągu 
10 minut, jak policzyłem, weszło i wyszło aż 
14 pacjentów. Kilku z nich w trakcie pobie‑
rania materiału dosyć porządnie zakaszla‑
ło. Każdy z wchodzących zamykał za sobą 
drzwi, co jeszcze bardziej zwiększało ryzy‑
ko, że potencjalnie zakaźne kropelki z dróg 
oddechowych jego poprzedników, tańcząc 
w niezbyt dobrze wentylowanym pomiesz‑
czeniu, dosięgną dróg oddechowych swojej 
kolejnej ofiary. 

Od dawna zastanawiam się czy inżynier 
elektryk, a nawet doświadczony informa‑
tyk, a nie lekarz, to rzeczywiście właściwa 
osoba na stanowisku Głównego Inspektora 
Sanitarnego?! Kto poniesie odpowiedzial‑
ność za dotychczasowe kardynalne wręcz 
błędy? Pytanie z oczywistych względów wy‑
daje się być retoryczne. 

(imię	i	nazwisko		
do	wiadomości	redakcji)

I oczywiście otyłością. Tak, niestety 
znowu przytyłam, tym razem „pande‑
micznie” i stresowo. Przerażona ocze‑
kuję profesjonalnej pomocy, motywu‑
jącego wsparcia, poczucia bezpieczeń‑
stwa w szpitalu, ludzkiej empatii. A tu 
niemiłe zaskoczenie. Krótkie spojrze‑
nie znad papierów, jakby z obrzydze‑
niem (fe, gruba) i grubiańskie uwa‑
gi na temat mojej tuszy oraz – w do‑
myśle – bezmyślności. Pan Doktor 
Wszystkowiedzący bez badania pacjen‑
ta i analizy jego badań diagnostycznych 
wykazuje szczerą niechęć do komuni‑
kacji na temat proponowanego leczenia, 
mimo że jako pacjent mam do tego pra‑
wo, a dodatkowo jako lekarz o to proszę. 
Bezdyskusyjnie ordynuje mi nowe leki, 
z grubsza zamienniki moich, ale w in‑
nych dawkach, choć w szpitalu mam 
być 3 dni i zabrałam ze sobą swoje leki 
(do których wrócę po powrocie do do‑
mu). Ale nie ma dyskusji! Takim dokto‑
rem można dzieci straszyć, a dorosłym 
będzie się śnił w nocnych koszmarach. 
Szkoda, że procedura empatii do pacjen‑
ta i umiejętności komunikacji nie są do‑
datkowo punktowane przez NFZ. Wtedy 
ubodzy w te atrybuty medycy, zmusze‑
ni do podejścia profesjonalnego zgodnie 
z procedurami, przyoblekaliby – choćby 
sztuczny – uśmiech na usta i otwierali‑
by je do rozmowy z pacjentem. A ON 
BY W OCZACH ZDROWIAŁ! Niech 
się tak stanie, Amen.

Maria	Król
lekarz	chorób	wewnętrznych,	

specjalista	rehabilitacji
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Zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady 
Lekarskiej nr 27/14/VII z 5 września 2014 r. 
z dniem 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wszelkie zmiany mające wpływ na wy‑
sokość składki członkowskiej należy zgła‑
szać w izbie lekarskiej w terminie do 30 dni. 
Zmiany te skutkują od pierwszego dnia mie‑
siąca następującego po miesiącu, w którym 
ORL podjęła stosowną uchwalę.

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

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

Składki członkowskie w 2021 r.

Jerzy Henryk 
Górnicki  

(1952‑2020)
Niemal rok temu, 27.12.2020 r., od‑

szedł na zawsze lekarz medycyny Jerzy 
Górnicki.

Przez całe swoje życie 
związany był z Lublinem. 
Tutaj urodził się, skończył 
szkołę podstawową, Liceum 
Ogólnokształcące im. Unii 
Lubelskiej. Uzyskał dyplom 
lekarza medycyny po ukoń‑
czeniu studiów na Wydziale 
Lekarskim Akademii Medycznej 
w Lublinie. W Lublinie urodzili się 
Jego synowie i wnuczki.

Po ukończeniu studiów w 1977 roku 
i odbyciu stażu podyplomowego został 
słuchaczem Studiów Doktoranckich 
oraz rozpoczął specjalizację w zakre‑
sie otolaryngologii.

Swoje szkolenie zawodowe ukoń‑
czył uzyskując specjalizację I i II stop‑
nia w wybranej dziedzinie medycy‑
ny.

Pracę zawodową zaczynał w Klinice 
Otolaryngologii Państwowego Szpitala 
Klinicznego nr 4 w Lublinie, następ‑
nie pracował w Oddziale Laryngologii 
Szpitala Kolejowego, a od 1998 ro‑
ku, aż do przejścia na emeryturę, 
na stanowisku starszego asystenta 
w Oddziale Otolaryngologicznym 
Chirurgii Głowy i Szyi Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego im. Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie 
przy alei Kraśnickiej. 

Cieszył się szacunkiem i sympatią 
swoich koleżanek i kolegów. Chętnie 
dzielił się swoją wiedzą i doświadcze‑
niem z młodszymi lekarzami. Był lu‑
biany i szanowany przez pacjentów, 
których leczył. Zawsze można było li‑
czyć na Jego pomoc.

Prywatnie interesował się sportem, 
zwłaszcza piłką nożną, a także moto‑
ryzacją. Cechowało go duże poczu‑
cie humoru.

W pamięci kolegów i współpracow‑
ników pozostaje jako człowiek sumien‑
ny, pracowity i życzliwy.

Rodzina,	Koleżanki	i	Koledzy	

Wspomnienie45 lat z dyplomem lekarza
W dniach 18.06.2021‑20.06.2021 od‑

był się Zjazd Absolwentów Wydziału 
Lekarskiego Akademii Medycznej 
w Lublinie. Świętowaliśmy 45‑lecie uzy‑
skania dyplomu.

Spotkanie odbyło się tradycyjnie 
w Domu Pracy Twórczej w Kazimierzu 
Dolnym nad Wisłą.

Przyjechało 35 osób z całej Polski.
Radość była ogromna, że mogliśmy 

się uściskać, wszyscy byli już zaszczepie‑
ni. Rozmowom, wspomnieniom nie było 

końca, zarówno podczas uroczystej kola‑
cji, wycieczki eko‑busami do pobliskiej 
winnicy i Wąwozu Korzeniowego. Przy 
wieczornym ognisku muzyczną oprawę 
zapewnił nam nasz Starosta, na własnym 
profesjonalnym sprzęcie.

Nawet ponad 30‑stopniowe upały nie 
były w niczym przeszkodą. 

Przy pożegnaniu wszyscy zgodnie 
ustalili, że spotkamy się wcześniej niż 
za kolejne 5 lat.

Lek.	med.	Elżbieta	Walas‑Skrzat

LIL – oil.lublin.pl
Komisja Kształcenia Medycznego – kkm.oil.lublin.pl
Komisja Kultury ORL – www.kultura.oil.lublin.pl 
Komisja Rekreacji i Sportu – sport.oil.lublin.pl
Komisja Stomatologiczna –  
 stomatologia.oil.lublin.pl
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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. 

•	 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.

•	 SPZOZ	w	Kraśniku,	ul.	Chopina	13,	podejmie	
współpracę lub zatrudni lekarzy specjalistów 
w zakresie: ginekologii i położnictwa, radiologii 
i diagnostyki obrazowej, anestezjologii i inten‑
sywnej terapii, chorób wewnętrznych, kardio‑
logii. Oferujemy atrakcyjne warunki wynagro‑
dzenia. Warunki pracy do uzgodnienia. Tel. (81) 
825 13 66.

•	 Zamojski	Szpital	Niepubliczny	Sp.	z	o.o.	zatrud‑
ni lekarza specjalistę w zakresie pediatrii oraz 
lekarza kierującego Oddziałem Pediatrii. Ofe‑
rujemy atrakcyjne wynagrodzenie, bardzo do‑
bre warunki pracy, dodatkowe możliwości roz‑
woju i podnoszenia kwalifikacji. Zatrudnienie 
w dogodnej dla zainteresowanych formie (umo‑
wa o pracę, kontrakt). Tel. 84 677 50 21.

•	 1	Wojskowy	Szpital	Kliniczny	z	Polikliniką	SP	ZOZ	
w Lublinie zatrudni lekarza specjalistę w dzie‑
dzinie pulmonologii do konsultacji pulmonolo‑
gicznych. Warunki zatrudnienia i wynagrodze‑
nia do ustalenia. Tel. 261 183 298.

•	 SPZZOZ	 im.	Marszałka	 Józefa	 Piłsudskiego	
w Płońsku nawiąże współpracę z lekarzami do 
pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym na 
umowę o pracę lub kontrakt – na stanowisku ko‑
ordynatora oddziału oraz lekarza ‑ praca dzien‑
na, bądź dyżury. Tel. 23 662 39 89, tel. 23 661 38 
37 e‑mail.: sekretariat@szpitalplonsk.pl

•	 Zakład	Opieki	Zdrowotnej	w	Lubartowie,	ul.	Łą‑
kowa 20, zatrudni lekarza rodzinnego. Oferuje‑
my pracę w nowoczesnej przychodni, w miłej 
atmosferze. Korzystne warunki wynagrodze‑
nia. Tel. (81) 854 62 36.

•	 Przychodnia	Specjalistyczna	Hipoteczna	po‑
szukuje do pracy lekarzy specjalistów: ortope‑
da dziecięcy, reumatolog, dermatolog, pulmo‑
nolog dla dorosłych i dla dzieci, laryngolog dla 
dorosłych, radiolog (USG ogólne i przepływy). 
Tel. 81 532 61 80 lub drogą e‑mailową: hipotecz‑
na_4@wp.pl.

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

•	 SP	ZOZ	w	Świdniku	zatrudni	lekarza	anestezjo‑
loga na umowę o pracę lub umowę cywilno‑
prawną w Oddziale Anestezjologii i Intensyw‑
nej Terapii. Warunki umowy do uzgodnienia. 
Tel. 81/751 45 59.

•	 SP	ZOZ	w	Świdniku	zatrudni	lekarza	na	umowę	
o pracę lub umowę cywilnoprawną w Oddziale 
Chorób Wewnętrznych z Izbą Przyjęć. Warunki 
umowy do uzgodnienia. Tel. 81/751 45 59.

•	 SP	ZOZ	w	Świdniku	zatrudni	lekarza	specjalistę	
lub w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z re‑
habilitacji ogólnoustrojowej w Poradni Rehabi‑
litacyjnej w wymiarze 1/2 etatu. Warunki umo‑
wy do uzgodnienia. Tel. 81/751 45 59.

•	 NZOZ	Przychodnia	Lekarzy	Specjalistów	–	SP.	P.	
we Włodawie, zatrudni lekarza specjalistę gine‑
kologa, lekarza specjalistę laryngologa, lekarza 
specjalistę neurologa, lekarza specjalistę psy‑
chiatrę lub lekarzy w trakcie specjalizacji w ra‑
mach umowy z NFZ. Istnieje możliwość prywat‑
nych przyjęć. Tel. 729 941 974, 511 123 247.

•	 Sanatorium	Uzdrowiskowe	Rolnik	w	Nałęczo‑
wie zatrudni lekarza: specjalistę rehabilitacji 
medycznej lub w trakcie specjalizacji; balne‑
ologii i medycyny fizykalnej lub w trakcie spe‑
cjalizacji; internistę, kardiologa, po kursie bal‑
neologicznym. Forma zatrudnienia kontrakt 
lekarski. Wymiar czasu pracy do uzgodnienia. 
Tel. 606 272 821.

•	 SP	Szpital	Wojewódzki	im.	Jana	Bożego	w	Lu‑
blinie, ul. Biernackiego 9, 20‑089 Lublin, podej‑
mie współpracę lub zatrudni lekarzy specjali‑
stów oraz lekarzy w trakcie specjalizacji w za‑
kresie: neonatologii, anestezjologii i intensyw‑
nej terapii, radiologii i diagnostyki obrazowej.  
Warunki pracy do uzgodnienia. Kontakt: kata‑
rzyna.bill@janbozy.pl, tel. (81) 740 89 87.

•	 NZOZ	PMR	„VITA”	Sp.	 z	o.o.,	22‑200	Włodawa,	
ul. 1000‑lecia P.P. 13 zatrudni na stałe lekarza 
rodzinnego, internistę oraz nawiąże współpra‑
cę z lekarzami różnych specjalności. W NZOZ 
„VITA” istnieje możliwość tworzenia list aktyw‑
nych POZ (deklaracje wyboru lekarza) dla leka‑
rzy rodzinnych. Dowolna forma zatrudnienia, 
mieszkanie służbowe. Tel. 82 572 23 00 lub 513 
030 011, e‑mail nzozvita@europoczta.pl.

•	 NZOZ	„Melisa”	w	Lublinie,	ul.	Niepodległości	9,	
zatrudni lekarza rodzinnego do pracy w POZ. 
Tel. 604 997 611.

•	 NZOZ	„ESKULAP”	s.c.	w	Rejowcu	Fabrycznym,	
22‑170 Rejowiec Fabryczny, ul. Chełmska 99, pil‑
nie zatrudni lekarza do pracy w POZ. Komforto‑
we warunki pracy, satysfakcjonujące wynagro‑
dzenie, elastyczne godziny pracy. Tel. (82) 566 
31 80 lub 609 608 082, 603 048 200, 786 917 995. 
E‑mail: eskulap.rejowiec@wp.pl

•	 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, pediatrii, medycyny ratunko‑
wej. Oferujemy atrakcyjne warunki wynagro‑
dzenia Tel. (81) 825 13 66. 

•	 Samodzielny	Publiczny	Zakład	Opieki	Zdrowot‑
nej nr 1 w Bełżycach poszukuje: lekarza specjali‑
sty w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazo‑
wej. Forma współpracy, warunki pracy i wyna‑
grodzenia do uzgodnienia. Tel. (81) 516 29 24.

•	 Samodzielny	Publiczny	Zakład	Opieki	Zdrowot‑
nej w Gniewoszowie zatrudni lekarza o specjal‑
ności internista/medycyna rodzinna. Atrakcyjne 
wynagrodzenie oraz elastyczny czas pracy. For‑
ma zatrudnienia: umowa o pracę/umowa cywil‑
noprawna. Tel. (48) 621 50 03, w. 30

•	 Dwójka	lekarzy	w	trakcie	stażu	podyplomowe‑
go szuka dodatkowej pracy w roli asystenta le‑
karza lub sekretarki medycznej. Lublin i okoli‑
ce. Tel. 605 746 899. 

•	 NZOZ	„AniMED”	Ośrodek	Zdrowia	w	Urszulinie	
(ok.60 km od Lublina w kierunku Włodawy) po‑
dejmie współpracę ze specjalistą kardiologiem 
na zasadach komercyjnych, poza kontraktem 
z NFZ. Tel. : 608 315 587, 502 639 781.

•	 Zamojski	Szpital	Niepubliczny	Sp.	z	o.o.	zatrudni	
lekarza specjalistę w zakresie pediatrii, hemato‑
logii oraz lekarza kierującego Oddziałem Pedia‑
trii. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, bar‑
dzo dobre warunki pracy. Zatrudnienie w do‑
godnej dla zainteresowanych formie (umowa 
o pracę, kontrakt). Tel. 84 677 50 21.

•	 Przychodnia	POZ	w	Lublinie	zatrudni	lub	podej‑
mie współpracę z lekarzem rodzinnym, pedia‑
trą, dermatologiem Tel. 516 141 905.

•	 NZOZ	Surmed	w	Chełmie	zatrudni	lekarza	spe‑
cjalistę medycyny rodzinnej/chorób wewnętrz‑
nych/pediatrę lub lekarza w trakcie specjali‑
zacji. Warunki pracy do uzgodnienia. Tel. 697 
285 941.

•	 Centrum	Medyczne	„Juranda”	Janowski	i	Part‑
nerzy Lekarze w Lublinie, ul. Juranda 9, zatrud‑
ni specjalistów w zakresie dermatologii i laryn‑
gologii. Korzystne warunki pracy. Tel. 600 446 
541, (81) 525 95 03.

•	 Poszukujemy	do	pracy	lekarzy	psychiatrów	na	
oddziale i na dyżury, na dyżury na SOR i na Od‑
dział Neurologii i pediatrii. SPZOZ Radzyń Pod‑
laski. Tel. 83 413 22 72. 

•	 NZOZ	„Prof‑Med.”	Sp.	z	o.o.	w	Chełmie	zapra‑
sza do współpracy lekarzy specjalistów lub le‑
karzy w trakcie specjalizacji z zakresu pediatrii, 
medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych. 
Praca w ramach poradni POZ – oferta dostoso‑
wywana indywidualnie do lekarza. Tel. 600 990 
182 lub 604 405 581.

•	 NZOZ	Przychodnia	Lekarzy	Specjalistów	–	SP.	P.	
we Włodawie, zatrudni lekarza specjalistę gine‑
kologa, lekarza specjalistę laryngologa, lekarza 
specjalistę neurologa, lekarza specjalistę psy‑
chiatrę lub lekarzy w trakcie specjalizacji w ra‑
mach umowy z NFZ. Istnieje możliwość prywat‑
nych przyjęć. Lekarze Specjaliści D. Piróg, P. Pa‑
kuła ‑ Spółka Partnerska we Włodawie, Al. J. Pił‑
sudskiego 66.

•	 SP	ZOZ	w	Świdniku	zatrudni	lekarza	anestezjo‑
loga na umowę o pracę lub na umowę cywilno‑
prawną w Oddziale Anestezjologii i Intensyw‑
nej Terapii, lekarza radiologa lub lekarza w trak‑
cie specjalizacji z radiologii na umowę cywilno‑
prawną do wykonywania badań USG i opisywa‑
nia zdjęć RTG (praca po godz. 15.00 w niektóre 
dni tygodnia) oraz lekarza chirurga lub w trak‑
cie specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogól‑
nej w Oddziale Chirurgii Ogólnej. Warunki do 
uzgodnienia. Tel. 81 751 45 59. E‑mail: erogow‑
ska@spzozswidnik.pl

•	 NZOZ	w	Lubartowie	zatrudni	lekarza	–	najchęt‑
niej specjalistę medycyny rodzinnej, internistę 
lub w trakcie specjalizacji w Podstawowej Opie‑
ce Zdrowotnej w dowolnym wymiarze godzin. 
Tel. 600 109 273.

•	 Samodzielny	Publiczny	Zakład	Opieki	Zdrowot‑
nej w Parczewie poszukuje lekarzy do pracy na 
Oddziale Geriatrii. Normalna ordynacja tj. 8.00
‑15.00 z możliwością pełnienia dyżurów lekar‑
skich. Oferujemy: umowę cywilnoprawną (do 
uzgodnienia) Tel. (83) 355 21 04; e‑mail: dyr.lecz‑
nictwa@spzozparczew.pl 

•	 Prywatne	gabinety	medyczne	w	Puławach	za‑
trudnią: LEKARZA (również w trakcie specjaliza‑
cji) chirurga plastycznego; chirurga (mała chirur‑
gia), trichologa, medycyny estetycznej. Forma 
współpracy do uzgodnienia. Tel. 693 106 359.

Dentyści
•	 Zatrudnię	w	Chełmie	 lekarza	stomatologa	do	

pracy na umowę z NFZ i prywatnie. Do dyspo‑
zycji mieszkanie 52 mkw., mile widziane mał‑
żeństwo. Tel. 604 275 282.

•	 Zatrudnię	w	Chełmie	 lekarza	stomatologa	do	
pracy na umowę z NFZ i prywatnie. Gabinet 
położony w centrum miasta, dogodny dojazd. 
Tel. 604 275 282.

•	 Przychodnia	EMPATIA	w	Międzyrzecu	Podla‑
skim zatrudni lekarza STOMATOLOGA. Nowo‑
czesna przychodnia, elastyczne godziny pra‑
cy – pacjenci prywatni. Forma współpracy do 
uzgodnienia. Tel. 501 063 325.

•	 Zatrudnię	dentystę	na	umowę	z	NFZ	i	komercyj‑
nie. Atrakcyjne warunki do uzgodnienia. Tel. 509 
613 319. 

•	 Podejmiemy	współpracę	z	lekarzem	dentystą,	
stomatologiem. Prywatny, nowoczesny gabinet 
stomatologiczny w Lublinie. Tel. 607 669 584.

•	 Gabinet	 stomatologiczny	Awo‑dent	w	Puła‑
wach nawiąże współpracę z LEKARZEM DEN‑
TYSTĄ. Nowoczesny sprzęt, pełen grafik pacjen‑
tów prywatnych, korzystne warunki współpra‑
cy. Tel. 606 26 84 29, e‑mail:awo.dent.pulawy@
gmail.com 

•	 Clinica	al	Denti	Stomatologia	 i	 Implantologia	
poszukuje do współpracy lekarza ORTODON‑
TĘ i lekarza STOMATOLOGA. Pacjenci prywat‑
ni, mikroskop Zeiss, CBCT, skaner wewnątrzust‑
ny, rozwój zawodowy. Tel. 502 336 766. 

•	 Zatrudnię	lekarza	dentystę.	Zapraszam	do	kon‑
taktu przez www.miazga.com.pl
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reklam
a

Centrum Medyczne 
MEDICOS 

w Lublinie, ul. Onyksowa 12 
wynajmie

pomieszczenia na 
prowadzenie działalności 

medycznej.
Maksymalna powierzchnia  

do wynajęcia ok. 200 m2

tel. kontaktowy:  
601 989 998, 601 396 464,  

mail: cmmedicos@gmail.com

Pożyczki

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

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

•	 Zatrudnię	lekarza	stomatologa	ze	specjalizacją	
ze stomatologii zachowawczej z endodoncją 
lub stomatologii ogólnej w gabinecie w Lubli‑
nie, świadczącym usługi prywatnie i w ramach 
NFZ. Tel. 604 455 557.

•	 Zatrudnię	 lekarza	 stomatologa	w	gabinecie	
w Lublinie, świadczącym usługi prywatnie 
i w ramach NFZ. Tel. 604 455 557.

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

•	 Sieć	Gabinetów	Stomatologicznych	Smile	Insti‑
tute (Lubartów, Zwoleń, Chełm, Opole Lubel‑
skie, Janów, Poniatowa) podejmie współpracę 
z lekarzem protetykiem. Zapewniamy: nowo‑
czesny sprzęt (mikroskop, pantomograf, CBCT), 
pracę na 4 ręce z wykwalifikowanym persone‑
lem, możliwość rozwoju zawodowego, korzyst‑
ne warunki współpracy. Tel. 727 591 858, email: 
kontakt@smileinstitute.pl 

•	 LUXMED‑UZDROWISKO	NAŁĘCZÓW	nawiąże	
współpracę z lekarzem dentystą świadczącym 
usługi prywatnie i w ramach umowy z NFZ. Ofer‑
ta współpracy dotyczy naszych placówek w Na‑
łęczowie i Poniatowej. Tel. 602 407 672 lub ma‑
il: bok@luxmednaleczow.pl

•	 Stomatolog,	z	15‑letnim	doświadczeniem	zawo‑
dowym (stomatologia zachowawcza, endodon‑
cja, prosta chirurgia), szuka pracy na terenie Lu‑
blina. Bardzo chętnie założę własną działalność 
gospodarczą. Tel. 503 852 330, e‑mail agniesz‑
ka.czuk@outlook.com

•	 Zatrudnię	lekarza	dentystę	do	pracy	w	gabine‑
cie w okolicach Lublina, Tel.: 727 598 995. 

•	 Nawiąże	współpracę	z	lekarzem	stomatologiem	
w zakresie leczenia endodontycznego (praca 
pod mikroskopem), chirurga stomatologiczne‑
go (implanty) oraz ortodontę (nie wymagamy 
specjalizacji).Tel. 510 687 677.

•	 Gabinet	Stomatologiczny	w	Jabłonnie	koło	Lu‑
blina zatrudni lekarza stomatologa 2 dni w ty‑
godniu (poniedziałek 12.00‑18.00, środa 12.00
‑18.00) w ramach kontraktu z NFZ oraz prywat‑
nie. Tel. 600 166 089.

•	 Zatrudnię	 lekarza	 stomatologa	w	Prywatnej	
Poradni Stomatologicznej DENTICA, ul. Kazi‑
mierza Tumidajskiego 2, Lublin. Zgłoszenia 
proszę wysyłać na adres e‑mail: gabinet@den‑
tica.lublin.pl

•	 Poszukuję	lekarza	stomatologa	do	pracy	w	szkol‑
nym gabinecie stomatologicznym w ramach 
kontraktu z NFZ. Praca w Józefowie nad Wisłą, 
powiat opolski. Gabinet wyposażony. Tel. 536 
233 422.

•	 Prywatny	gabinet	 stomatologiczny	w	 Irlandii	
poszukuje do współpracy lekarza stomatolo‑
ga z min. 3‑letnim doświadczeniem w zawo‑
dzie oraz podstawową znajomością języka an‑
gielskiego, atrakcyjne warunki do uzgodnienia. 
Tel. +353871343482. 

•	 Nawiążę	współpracę	z	lekarzem	stomatologiem	
oraz ortodontą w prywatnym gabinecie stoma‑
tologicznym w Lublinie. Tel. 607 706 736.

Drobne

•	 SP	ZOZ	w	Adamowie,	powiat	Łuków,	wynajmie	
pomieszczenie na gabinet praktyki prywatnej. 
Tel. 608 501 899.

•	 Wynajmę	pomieszczenie	w	działającym	NZOZ	
pod gabinet okulistyczny na terenie całego wo‑
jewództwa. Możliwe różne formy współpracy. 
Tel. 533 778 897.

•	 Sprzedam	aparat	USG	Sonix	O	P	trzy	głowice	(li‑
niowa, convex, endovaginalna) producent Ka‑
nada – pierwszy właściciel, rok nabycia XII 2011 
‑ stan idealny. Aparat z certyfikatem, systema‑
tycznie serwisowany przez firmę krakowską. Ce‑
na do uzgodnienia. Tel. 603 172 421. 

•	 Wynajmę	gabinety	lekarskie	przy	ul.	Jana	Sawy,	
pełne zaplecze, komfortowe wyposażenie i wa‑
runki pracy. Warunki wynajmu do uzgodnieniu 
na miejscu. Tel. 791 519 319.

•	 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.

•	 Wynajmę	gabinet	 stomatologiczny	w	Lubli‑
nie przy ulicy Jutrzenki 10/34A na parterze. 
Tel. 600 286 969. Proszę o kontakt między go‑
dziną 20.00 a 21.00. 

•	 Sprzedam	stomatologiczną	 lampę	RTG	Best	
X DC, rok produkcji 2014, serwisowana, beza‑
waryjna, w pełni sprawna, stan b. dobry. Cena 
6900 zł do negocjacji. Tel. 691 650 350.

•	 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.

•	 Sprzedam	wyposażenie	gabinetu	stomatolo‑
gicznego. Tel. 606 300 571.

•	 Wynajmę	gabinet	 stomatologiczny	oraz	ga‑
binet kardiologiczny w pełni wyposażone 
(sprzęt oraz rejestracja) w działającym poz. 
Tel. 502 231 423.

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

•	 Sprzedam	unit	stomatologiczny	‑	Chirana	Smi‑
le 2012 r. cena 6000 zł. Makromed EXIMA MAX 
2020 r., cena 19200 zł. Tel. 504 081 928.

•	 Sprzedam	aparat	USG	Voluson	730	Pro	z	trzema	
głowicami ‑ endovag, convex, i 4D rok 2010 użyt‑
kowany tylko przez właściciela. Cena 30 000 zł. 
Tel. 604 798 286.

•	 Wynajmę	wyposażony	 i	gotowy	do	przyjmo‑
wania pacjentów gabinet stomatologiczny przy 
ul. Kościelnej 7 w Lublinie. Tel. 508 390 198.

•	 Sprzedam	w	pełni	sprawny	unit	stomatologicz‑
ny ekodent‑x z 2004 r. Tel. 601 324 290.

•	 Wynajmę	gabinet	 lekarski	w	centrum	Lublina	
(okolica placu Litewskiego). Gabinet działają‑
cy już od wielu lat, luksusowe warunki. Warun‑
ki wynajmu do uzgodnienia na miejscu. Tel. 792 
873 437, 603 873 437.

•	 Do	wynajęcia	 lokal	o	powierzchni	użytkowej	
15 mkw. na usługi medyczne (komercyjne), po‑
łożony w budynku dawnego Ośrodka Zdrowia 
w Stróży Kolonii koło Kraśnika. woj. lubelskie. 
Tel. 510 174 122.

•	 Sprzedam	 DERMATOSKOP	 DERMLITE	 FLU‑
ID II, stan bardzo dobry. Cena 700,00. Tel. 501 
176 954.

•	 Sprzedam	Autoklaw	MELAG	17.	Rok	produkcji	
2004. Stan bardzo dobry. Cena 700,00. Tel. 501 
176 954.

•	 Wynajmę	gabinet	 stomatologiczny	w	okolicy	
Rogatki Warszawskiej. Proszę o kontakt po 20 ‑ 
tel. 533 404 302.

•	 Sprzedam	wyposażenie	gabinetu	ginekologicz‑
nego: fotel ginekologiczny oraz kozetkę firmy 
Stolter, USG Aloka SSD‑3500 z dwoma głowica‑
mi (liniową i dopochwową), Lancetron GT‑300, 
lampę diagnostyczną FLH‑2. Tel. 604 420 490 lub 
e‑mail: oslawek@op.pl

•	 Sprzedam	aparat	USG	Voluson	730	Pro	z	trzema	
głowicami ‑ endovag, convex, i 4D rok 2010 użyt‑
kowany tylko przez właściciela. Serwisowany 
regularnie przez YAL. Możliwość sprawdzenia 
w serwisie. Cena 30 000 zł. Tel. 604 798 286.
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20‑079 Lublin, ul. Chmielna 4  
(siedziba Lubelskiej Izby Lekarskiej)
tel. 81 536 04 73, fax 81 536 04 70
e‑mail: medicus@oil.lublin.pl  
www.medicus.lublin.plmiesięcznik	Lubelskiej	Izby	Lekarskiej	

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

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

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

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

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

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

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

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

Biura w delegaturach
• delegatura Biała Podlaska:  

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

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

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

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

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

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

• kancelaria Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej:  
81 536‑04‑76, rzecznik@oil.lublin.pl

• księgowość: 81 536‑04‑71, 79  
kasa czynna w godzinach  
pracy LIL

• zwrot składek OC:  
81 536‑04‑71 (Lublin),  
ubezpieczenia@oil.lublin.pl

• refundacja kosztów szczepień: 
81 536‑04‑79 (Lublin),  
szczepienia@oil.lublin.pl

• kancelaria Okręgowego Sądu 
Lekarskiego: 81 536‑04‑77,  
sad@oil.lublin.pl

• biuro prawne:  
81 536‑04‑56, 81 536‑04‑50  
(porady po telefonicznym umówieniu)

Komisja 
Wykonywania 
Zawodu ORL 

w Lublinie
informuje

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

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

wodu w innym państwie
•	 rodzaju i stopnia posiadanej specja‑

lizacji/tytułu specjalisty i daty jej 
uzyskania

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

•	 rodzaju i daty uzyskania stopnia 
i tytułu naukowego

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

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

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

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

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

•	 informacji o ograniczeniach w wy‑
konywaniu zawodu lekarza

•	 informacji o zawieszeniu w wyko‑
nywaniu zawodu lekarza

•	 informacji o podjęciu wykonywania 
zawodu lekarza na terytorium RP

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

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

•	 adresu do korespondencji
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