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To już ósmy 
raz…

Już ósmy raz spotkali się w  Kazimierzu 
Dolnym nad Wisła pasjonaci fotografii. 
W  dniach 14‑19  września 2021 r. odbył się, 
organizowany przez Lubelską Izbę Lekarską 
przy wsparciu NIL, Ogólnopolski Plener 
Fotograficzny Lekarzy. Zajęcia odbywały się 
w  Domu Dziennikarza, a  mentorami w  tym 
roku byli Krzysztof Miller oraz Magdalena 
Wasiczek. Ponadto specjalne zaproszenie 
plenerowicze otrzymali na pokaz fotografii 
od dyrektora Kazimierskiego Ośrodka Kul‑
tury Maksa Skrzeczkowskiego. Nie obyło 
się też bez pokazu sprzętu fotograficznego 
i  akcesoriów partnera technologicznego 
pleneru firmy KDM foto z  Lublina. Wisienką 
na torcie było spotkanie w  gościnnych pro‑
gach „Kuncewiczówki” z  Mieczysławą Łazo‑
rek i  opowieść o  obrazach jej męża Jana 
Stanisława Łazorka, wystawianych aktualnie 
we wnętrzach domu‑muzeum. No a  poza 
tym po prostu fotografowanie i  wieczorne 
omawianie własnych prac z  udziałem, ale 
i  niejednokrotnie krytyczną oceną, „szefa 
pleneru” Darka Hankiewicza. Efekty prac 
warsztatowych będzie można zobaczyć na 
najbliższym wernisażu wystawy poplene‑
rowej, 13  listopada 2021 r. o  12.00 w Galerii 
Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy” w Lubli‑
nie w  Klubie Lekarza przy ul.  Chmielnej 4 

Tekst i zdjęcia: dh
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Żeby nie wyprowadzać z błędu hejterów różnej maści, którzy 
piszą, że doktorki to jeżdżą na urlopy w tropiki, spędziłem wczasy 
w tropikach. Nie w tych prawdziwych, bo w kraju europejskim. 
Tak jakby „Janusze i Grażynki” nie latali masowo do Egiptu i Tur-
cji. Ale oni chyba mogą, bo ciężko pracują, a „doktorki” nie. Ot, 
taka codzienna logika opluwania ludzi w Internecie.

Jak przystało na kraj europejski była w sieci hotelowej tele-
wizja polskojęzyczna. TVP 3 info. Poczułem się jak w młodo-
ści. Propaganda, że komuniści spaliliby się ze wstydu. Ale dużo 
relacji rządowych. Trafiłem na ogłaszanie przez Pana Premiera 
zmian podatkowych w ramach „Nowego Ładu”. Dobra perspek-
tywa, ulżenie najbiedniejszym. Wsłuchałem się dobrze w liczby, 

procenty. I już mi przestało być wesoło. Nie z powodu zmian. Kwota wolna od podat-
ku wyniesie 30 tysięcy złotych (2500 miesięcznie tzw. brutto). Obejmie ona 9 milio-
nów Polaków, a więc ¼ narodu (w tym 60‑70% emerytów i rencistów, ilu w tym leka-
rzy starego portfela?). Tyle osób żyje u nas w biedzie. I przez kolejne ekipy rządzące 
ci ludzie byli łupieni podatkami. Pan Premier powiedział również, że 90% społeczeń-
stwa nie odczuje, lub odczuje pozytywne skutki zmiany ordynacji podatkowej. Dokła-
dając do tego, że 6 tysięcy brutto jest granicą bogactwa, wieje grozą. 90% społeczeń-
stwa jest biedne. Gdzie się podziała klasa średnia, która powinna stanowić 80%. Po-
wiecie, że tyle nowych mieszkań, samochodów, ulica nie wygląda biednie. Ale bycie 
obywatelem nie polega na oszukiwaniu państwa, a na uczciwym bogaceniu się. 

W sobotę, 11 września, odbyła się największa manifestacja ochrony zdrowia. Wzię-
ło w niej udział ok. 40 tysięcy osób wg monitoringu miejskiego (wg policji ponad 
20 tysięcy). Powstało białe miasteczko. Ale nie tam, gdzie było zaplanowane, tylko 
nieco z boku. Zaplanowanego miejsca do tej pory pilnuje ok. 30‑40 policjantów. Cie-
kawe, za czyje pieniądze. Telewizja po 2‑3 dniach, w miarę spokojnej relacji, rozpo-
częła nagonkę i to tylko na lekarzy. Udział bierze 13 organizacji związkowych i sa-
morządowych. Ale prawie cały brud wylewa się na nas. To my jesteśmy wrogiem pu-
blicznym nr 1. Chciwi, pazerni, krezusi, motywowani przez wrogie siły polityczne, 
dążymy do obalenia rządu.

Pan Prezydent zaproponował rozmowy, ale sam wyjechał na Węgry. Z kim rozma-
wiać, z woźnym kancelarii? Komitet protestacyjny dąży do rozmowy z premierem, 
jako tym, który odpowiada za kraj. Ale premier nie. Minister zdrowia zwołał spotka-
nie w Centrum Dialogu, z kim? Z Solidarnością i OPZZ. Komitet protestacyjny repre-
zentuje 600 tysięcy pracowników, oni ok. 40 tysięcy. Nagonka nabrała takiego tempa, 
że doszło do tragedii. W sobotę, 18 września, popełnił samobójstwo starszy człowiek, 
znany w białym miasteczku. Był kilkakrotnie, przynosił czekoladki. Co się stało, nie 
wiadomo. TVP info podała, że znaleziono przy nim kopertę z listem. Tylko, że po-
szkodowany został dokładnie sprawdzony przy udzielaniu pomocy i nikt nie widział 
żadnej koperty. Bez komentarza. Miasteczko zawiesiło swoją działalność.

Aby nie eskalować agresji medialnej komitet zgodził się na rozmowy dwustronne 
z ministrem zdrowia. Wątpię, aby coś z tego wynikło. To on od samego początku był 
przeciwny rozmowom, zarzucał nam chciwość, z sufitu wziął koszty 100 miliardów 
złotych, chociaż dzień wcześniej było to 16,5 miliarda. Protest nie jest o podwyżki 
pensji. Domagamy się wzrostu dofinansowania publicznej ochrony zdrowia. Urealnie-
nia kosztów leczenia. Doprowadzenia systemu do pełnej funkcjonalności. 

Nie żądamy wiele.
Chcemy bezpieczeństwa chorych i pracowników ochrony zdrowia.
Chcemy szacunku oraz ochrony dla białego personelu i jego pracy.

Leszek	Buk
prezes	LIL

lbuk@oil.lublin.pl, tel. 601 800 779

Wybory IX kadencji
Szanowni Koleżanki i Koledzy
Kolejny etap wyborów delegatów 

na zjazd na okres IX kadencji to gło‑
sowanie	w	rejonach	wyborczych. Za-
sadniczo odbędzie się korespondencyj-
nie. Otrzymacie materiały do domu 
pocztą. Określony będzie termin wy-
słania karty do głosowania oraz nie-
zbędne procedury, aby głos był waż-
ny. Wyznaczone zostaną też terminy do 
głosowania w rejonach wyborczych.

Zachęcam koleżanki i kolegów do 
wzięcia udziału w głosowaniu.

Przewodnicząca		
Okręgowej	Komisji	Wyborczej	

Maria	Dura
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Dyplomy i w… drogę
W niedzielę, 19 września, w nowej i imponującej hali wido-

wiskowo‑sportowej przy ulicy W. Chodźki 15 w Lublinie od-
była się uroczystość wręczenia dyplomów 295 absolwentom 
Wydziału	Lekarskiego	Uniwersytetu	Medycznego. Absol-
wenci Wydziału	Lekarsko‑Dentystycznego	UM	– 189 osób 
– odebrali dyplomy ukończenia studiów tydzień później, w so-
botę, 25 września. 

Tradycyjnie lubelski samorząd lekarski honoruje absolwen-
tów, którzy otrzymali celujące oceny na dyplomie. Najlepszym 
absolwentom dyplomy i upominki wręczali prezes	LIL	Leszek	
Buk, sekretarz	ORL	Monika	Bojarska‑Łoś i zastępcy	pre‑
zesa	ORL	Grzegorz	Pietras	i	Jacek	Szkutnik.

Na Wydziale Lekarskim takie wyniki osiągnęło siedem osób: 
Klaudia Szumna (4,9); Dariusz Chojęta (4,83); Justyna Podgór-
ska‑Grzechnik (4,81); Patryk Jasielski (4,77); Dominika Sereda 
(4,77); Blanka Świerczyńska (4,77) i Michał Sekuła (4,76).

Prymusi Wydziału Lekarsko‑Dentystycznego (6 osób), to: 
Magdalena Krakowiak (4,65); Maciej Ciastoń (4,59); Katarzy-
na Sarecka‑Ciastoń (4,55); Wioletta Podniesińska (4,54); Julia 
Sierosławska (4,53) i Aleksandra Kurek (4,51).

Podziękowań czas
„Lubelskie dla Medyków” – to gala, która odbyła się w so-

botę, 18 września, w Centrum Spotkania Kultur. Wydarze-
nie było okazją do wyrażenia pracownikom wszystkich służb 
medycznych podziękowań za ciężką i ofiarną pracę w czasie 
pandemii. Uhonorowano 109 medyków i 49 placówek me-
dycznych z naszego województwa, a także trzy firmy, które 
realizowały innowacyjne projekty unijne z zakresu medycyny 
– wszyscy nagrodzeni w czasie walki z COVIDEM‑19 byli 
liderami i uczestnikami tzw. projektów covidowych. Łącz-
nie na przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID‑19 dla 
naszego województwa przekazano 77 mln zł. 

Nagrody trafiły do lekarzy, pielęgniarek, ratowników me-
dycznych, dyrektorów szpitali (pełna lista nagrodzonych 
w wydaniu internetowym). Najwyższe samorządowe odzna-
czenie w regionie – Odznakę Honorową „Zasłużony dla Wo-
jewództwa Lubelskiego” – otrzymał prof.	Krzysztof	Toma‑
siewicz, szef Kliniki Chorób Zakaźnych SPSK1 w Lublinie 
(28 sierpnia prof. Tomasiewicz otrzymał tytuł Ambasadora 
Województwa Lubelskiego 2020 w kategorii osoba).

W gronie nagrodzonych znaleźli się też m.in. Barbara	
Hasiec, Małgorzata	Piasecka, Sławomir	Kiciak i Mate‑
usz	Szymański.	
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Po przepustkę do zawodu
Ponad 300 świeżo upieczonych lekarzy i lekarzy dentystów 

od 20 września zgłaszało się do siedziby LIL po Prawo wy-
konywania zawodu. Odbiór dokumentu w celu odbycia sta-
żu podyplomowego rozpoczął się 20 września 2021 r. i trwał 
do piątku, 24 września, codziennie w godz. 9.30‑14.00 w sie-
dzibie LIL (sala konferencyjna – parter).

Ze względu na obostrzenia oraz konieczność utrzymania 
dystansu społecznego odbiór dokumentów odbywał się wg 
porządku alfabetycznego.

Medyczki na medal 
Medale Prezydenta Miasta Lublin w sobotę, 4 września, 

odebrały wybitne lublinianki – kobiety, które wyróżniają się 
swoim zaangażowaniem, profesjonalizmem i kreatywnością. 
Kobiety, które działają na rzecz lokalnej społeczności.

Wśród dziewięciu pań, wyróżnionych w tym roku, znala-
zły się dwie lekarki: Barbara	Hasiec, kierująca Oddziałem 
Chorób Zakaźnych Dziecięcych w szpitalu im. Jana Bożego 
w Lublinie i Małgorzata	Piasecka, kierownik Oddziału Ane-
stezjologii i Intensywnej Terapii szpitala im. Kardynała Wy-
szyńskiego. Medalem Prezydenta uhonorowano także student-
kę IV roku medycyny na lubelskim UM Natalię	Kluz.

Prawnicy o prawie medycznym
Konferencja prawników izb lekarskich, którą zorganizowa-

ła Lubelska Izba Lekarska odbyła się w dniach 23‑25 września 
w Zamościu. Była poświęcona zmianom w przepisach, jakie 
ostatnio zostały wprowadzone przez polskiego ustawodawcę. 

Wykład inauguracyjny wygłosił dr hab. Leszek Bielecki, 
prof. UJK. 
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W dniu 15 września obradowała Okręgowa Rada Lekarska 
w Lublinie, częściowo w systemie hybrydowym. Obradom 
przewodniczył wiceprezes Lubelskiej Izby Lekarskiej	Grze‑
gorz	Pietras.

Informacje z działalności delegatur przedstawili ich prze-
wodniczący.

Delegatura Biała Podlaska

W ramach działalności statutowej m.in.: przyjmowano wpła-
ty składek, spłaty rat pożyczek, informowano lekarzy o zaległo-
ściach w opłacaniu składki na rzecz LIL, drukowano zaświad-
czenia o wpisie do rejestru oraz księgi rejestrowej. W razie po-
trzeby wysyłano lekarzom informacje oraz udzielano pomocy 
w zawieraniu ubezpieczeń obowiązkowych, a także dobrowol-
nych z tytułu wykonywania działalności zawodowej w 2021 r. 
Wnioski na dofinansowanie do OC, po wypełnieniu przez le-
karzy, przekazywano do LIL.

Prawie dwa lata oczekiwano na wycieczki i spotkania.	
W dniach 10‑18 lipca 2021 r. zorganizowano wycieczkę do Ru-
munii. Natomiast w okresie od 5 do 7 sierpnia 2021 r. zorgani-
zowano wycieczkę na trasie: Lublin–Lubartów–Radzyń Podla-
ski–Międzyrzec Podlaski–Łuków–Mikołajki–Gietrzwałd–Gier-
łoż–Olsztyn–Grunwald. Wyjazd zaplanowali lekarze seniorzy. 
W dniu	5 września 2021 r., w Klimkach k. Łukowa, odbyło się 
Jubileuszowe XX Spotkanie Lekarzy Seniorów. Planowany na 
czerwiec XXX Bal Lekarza nie odbył się z powodu ograniczeń 
w restauracjach.

Delegatura Chełm 

Prowadziliśmy akcję informacyjną dotyczącą zgłaszania 
kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarski IX 
kadencji.

W omawianym okresie na wieczny dyżur odeszło pięciu le-
karzy. Byli to: lek. Barbara Naumowicz‑Mozarska, lek. dent. 
Jadwiga Mazur, lek. Czesław Parol, lek. Czesław Olszewski, 
lek. Alicja Solarz. Natomiast w dniu 27.09.2021 r. lek. Mie-
czysław Miernicki z Chełma będzie obchodził piękny jubile-
usz – osiągnie wiek 100 lat.

Delegatura Zamość

W Delegaturze Zamojskiej LIL kontynuowano systematycz-
nie działalność statutową, m.in. przejęto dokumentację dwóch 
praktyk lekarskich, które zakończyły działalność, a następnie 
przekazano ją do przechowywania w archiwum LIL. Aktual-
nie prowadzona jest rekrutacja kandydatów na delegatów na 
Okręgowy Zjazd Lekarzy IX kadencji. W planowanym termi-
nie, w bardzo dobrych warunkach atmosferycznych, odbył się 
III Roztoczański Spływ Lekarzy. Przedstawicielka delegatury 
z ramienia LIL brała udział w konkursie na pielęgniarkę oddzia-
łową Oddziału Onkologii SP Szpitala Wojewódzkiego im. Pa-
pieża Jana Pawła II w Zamościu.

Delegatura Lublin

W tym roku podjęto decyzję o wydaniu dokumentów prawa 
wykonywania zawodu lekarza i prawa wykonywania zawodu 
lekarza dentysty w biurze LIL. Ze względu na panującą pande-
mię Covid‑19 w tym roku nie zorganizowano uroczystego wrę-
czania dyplomów. Poparto kandydaturę prof. Wojciecha Załuski 
na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie nefrologii. Podję-
to decyzje o pokryciu kosztów wynajmu autokaru oraz ubez-
pieczenia uczestników wycieczki organizowanej przez Komisję 

Z obrad ORL – wrzesień 2021 r. www.oil.lublin.pl

ds. Seniorów. Dofinansowano zakup biletów dla lekarzy senio-
rów na spektakl w Teatrze Muzycznym. Podjęto decyzję o przy-
znaniu świadczenia losowego lekarzowi, z przeznaczeniem na 
operację dziecka.

LIL prosi o zgłaszanie kandydatów do odznaczenia Meritus 
Pro Medicis, wraz z listem promocyjnym do dnia 31.10.2021 r. 
Wnioski należy nadsyłać na adres: sekretariat@oil.lublin.pl lub 
dostarczyć osobiście lub pocztą do sekretariatu LIL

Komisje problemowe ORL

Część komisji problemowych w omawianym okresie działa-
ła w ograniczonym zakresie nie tylko z powodu pandemii Co-
vid‑19, ale także ze względu na okres urlopowy.

Komisja	ds.	Seniorów
W dniu 10 lipca zorganizowano w Starym Gaju bardzo uda-

ny piknik dla 17 seniorów. W Teatrze Muzycznym seniorzy 
uczestniczyli w pięknym koncercie muzyki wiedeńskiej. Na-
tomiast martwi to, że dołączający do grupy seniorów lekarze, 
będący w większości w dobrym stanie zdrowia, słabo angażu-
ją się w działalność Komisji ds. Seniorów.

Komisja	Kształcenia	Medycznego
W okresie wakacyjnym nie było kursów szkoleniowych. 

Obecnie organizowany jest kurs stacjonarny z zakresu ratow-
nictwa medycznego. Komisja czyni starania o przywrócenie 
szkoleń stacjonarnych.

Komisja	Socjalno‑Bytowa
Wypłacono 48 świadczeń z tytułu urodzenia dziecka na su-

mę 48 tys. zł oraz 6 świadczeń pośmiertnych na sumę 13 680 zł. 
Z funduszu pomocowego wypłacono zapomogi dla 5 osób na 
sumę 8251 zł oraz 2 zapomogi losowe na sumę 5900 zł, w tym 
na operację ciężko chorego dziecka. 

Komisja	Etyki
Zaobserwowano, że w okresie pandemii, gdy zmniejszyła się 

liczba kontaktów pacjentów z lekarzami spadła liczba skarg na 
naszą grupę zawodową.

Komisja	ds.	Wykonywania	Zawodu
W ostatnim okresie komisja, w składzie pomniejszonym, spo-

tkała się 5 razy celem omówienia spraw lekarzy posiadających 
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dyplomy wydane poza UE, a którym minister zdrowia na wyko-
nywanie zawodu lekarza na obszarze RP i warunkowego prawa 
wykonywania zawodu pozwolił. Komisja rozpatrywała sprawy 
potwierdzenia ciągłości pracy w zawodzie poza granicami RP 
dla 4 lekarzy i 1 lekarza dentysty.

W okresie wakacyjnym pracownicy Rejestru Lekarzy przyj-
mowali wnioski od lekarzy i lekarzy dentystów rozpoczynają-
cych z dniem 1 października 2021 r. staż podyplomowy. Pod-
jęto uchwały w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du po odbytym stażu podyplomowym dla 256 lekarzy i 47 le-
karzy dentystów. Prawo wykonywania zawodu lekarza i Pra-
wo wykonywania zawodu lekarza dentysty będzie wydawane 
w siedzibie Lubelskiej Izby Lekarskiej. Szczegółowe informa-
cje znajdują się na stronie internetowej LIL. Zgodnie z dotych-
czasową tradycją przygotowano dla stażystów upominkową to-
rebkę z książką, pieczątką lekarską i praktycznymi wkładkami 
abonamentowymi.

Z listy członków LIL skreślono 9 lekarzy z powodu zgonu, 
18 lekarzy z powodu przeniesienia do innej Izby. Przygotowa-
no 14 świadczeń związanych z procedurą uznawania kwalifi-
kacji zawodowych w krajach UE.

Komisja	Młodych	Lekarzy
W związku z licznymi atakami hejterów na lekarzy, a zwłasz-

cza młodych lekarzy, komisja zorganizuje akcję plakatową pod 
hasłem „Wyleczyć Nienawiść”. Hejt jest szczególnie nasilony 
obecnie. Jest to związane z akcją protestacyjną pracowników 
ochrony zdrowia oraz promowaniem przez lekarzy szczepień 
przeciwko Covid‑19, bo nowa fala zakażeń nadchodzi.

Komisja	ds.	Rekreacji	i	Sportu
Pomimo trudnych warunków związanych z pandemią Co-

vid‑19, zorganizowano liczące się zawody sportowe w naszym 
regionie lub uczestniczono w organizacji imprez poza nim jak: 
Mistrzostwa Izb Lekarskich w Kolarstwie Szosowym, Mistrzo-
stwa w Strzelectwie Myśliwskim, Mistrzostwa w Tenisie Ziem-
nym, Mistrzostwa Żeglarskie oraz Spływ Roztoczański.

Firma „Studio R‑ka”, która drukuje Medicusa w wysokim 
standardzie graficznym i we wzajemnej bardzo dobrej współ-
pracy z Redakcją powiadomiła, że znacznie wzrosły koszty pa-
pieru i ceny druku, co zmusza do urealnienia kosztów wydruku 
każdego egzemplarza pisma. Okręgowa Rada Lekarska wysłu-
chała rzeczowych argumentów p. J. Kaczorowskiego i podjęła 
decyzję, upoważniającą Prezydium ORL do urealnienia kosz-
tów wydruku każdego nowego numeru Medicusa. 

Uchwały ORL

1. Okręgowa Rada Lekarska zwołuje XLII Sprawozdawczo–
Wyborczy Zjazd Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekar-
skiej w dniu 26 marca 2022 r. Miejsce obrad: Collegium Ma-
ius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ul. Jaczewskie-
go 4.

2. Okręgowa Rada Lekarska powołuje Zespół Organizacyj-
ny XLII Sprawozdawczo‑Wyborczego Okręgowego Zjazdu 
Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej w składzie 
członkowie: Barbara Hasiec, Elżbieta Kuszewska, Wioletta 
Szafrańska‑Kocuń. Ww. członkowie spośród siebie wybio-
rą przewodniczącego zespołu.

Do zadań zespołu należy:
1. Opracowanie projektu programu zjazdu.
2. Przygotowanie zakresu (wykazu) materiałów na zjazd.
3. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem przygotowań do 

zjazdu.
Jerzy	Jakubowicz

Lekarze i auta
Deszczowa i zimna pogoda nie odstraszyła uczestników 

II Pikniku Motoryzacyjnego Lubelskiej Izby Lekarskiej. 
W niedzielę, 19 września, spotkali się w Ośrodku Doskona-
lenia Techniki Jazdy WORD 
Komisja	Młodych	Lekarzy	Lubelskiej Izby Lekarskiej 

w Lublinie po raz drugi zaprosiła lekarzy na Piknik Moto-
ryzacyjny. Wydarzenie zorganizowane na terenie Ośrod-
ka Doskonalenia Techniki Jazdy WORD przy ul. Grygo-
wej 32 zgromadziło kilkadziesiąt osób.

Organizatorzy zapraszali na test z prawa jazdy z nagro-
dami, latanie bokiem trolejem i symulatorem dachowa-
nia oraz zapewnili możliwość wypróbowania samochodów 
marki BMW.

aa
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z dr n. med. Barbarą Hasiec,  
lekarzem kierującym Oddziałem Chorób Zakaźnych Dziecięcych 

w szpitalu im. Jana Bożego w Lublinie,  
rozmawia Anna Augustowska

Nieszczepione będą chorować 

•	Od czerwca wszystkie nastolatki, któ-
re ukończyły 12. rok życia mogą skorzy-
stać ze szczepień przeciwko COvid‑19, 
ale odzew jest dość mizerny. Tymczasem 
ruszyły szkoły… Jak Pani Doktor oce-
nia tę sytuację?

– Zgodnie z opublikowanym komuni-
katem ministra zdrowia, szczepienia prze-
ciw COVID‑19 w Narodowym Programie 
Szczepień w grupie wiekowej 12‑18 lat 
są wykonywane przy użyciu szczepionek 
w schemacie dwudawkowym: Comirna-
ty (Pfizer‑BioNTech) rekomendowany 
odstęp 21 dni oraz Spikevax (Moderna) 
– 28 dni. Rozpoczęcie nauki w szkołach, 
powrót z wakacji, kontakty dzieci z wie-
lu środowisk to doskonały sposób na roz-
przestrzenianie się zakażeń dróg oddecho-
wych grypy, RSV, COVID‑19 i wielu in-
nych wirusów dróg oddechowych. 

•	Jaka jest rola dzieci w wieku od 
12 do 18 lat w zwalczaniu pandemii?

– Poziom zaszczepienia wśród Polaków 
przeciw COVID‑19, a szczególnie grupy 
12‑18 lat jest dość słaby, co nie pozwala 

dzieci przechodzi zachorowanie bardzo ła-
godnie. Przy ogólnej niechęci do szczepień 
i unikaniu wykonywania testów na obec-
ność koronawirusa SARS‑CoV‑2, może 
się okazać że w otoczeniu dziecka trochę 
przeziębionego ktoś nagle trafi do szpitala, 
może na OIT lub umrze. W tej chwili ma-
my wzrost zakażeń wirusem RSV u dzieci, 
który powoduje ciężkie zapalenia oskrzeli-
ków i płuc, szczególnie u niemowląt. Jeśli 
na to nałoży się COVID‑19…

•	Jak bardzo dzieci są podatne na 
COVID‑19? Do oddziału, którym Pani 
Doktor kieruje trafiają nawet niemow-
lęta z COVID‑19.

– Dzieci w każdym wieku są tak samo 
podatne na COVID‑19 jak dorośli. Te naj-
młodsze najczęściej zakażają się od rodzi-
ców, często nieszczepionych, którzy nie 
skorzystali z takiej formy profilaktyki. 
Czwarta fala pandemii już pokazuje, że 
do szpitali z powodu ciężkiego przebiegu 
COVID‑19 trafiają głównie nieszczepie-
ni, oraz ci, którzy nie wytworzyli odpor-
ności po szczepieniu z powodu ciężkich 
chorób w wyniku leczenia, w których do-
szło do zaburzeń odporności. 

•	Co z bezpieczeństwem jedynej jak 
dotąd szczepionki zatwierdzonej dla dzie-
ci i młodzieży? Rodzice reagują bardzo 
emocjonalnie…

…Ten wirus naprawdę 
mocno wyniszcza. Duże 
problemy mam z pamię-
cią i koncentracją – co-
kolwiek czytam, to mam 
wrażenie, że jest to napi-
sane w jakimś obcym ję-
zyku i zupełnie nic nie ro-
zumiem;…wczoraj po raz 

kolejny zapomniałam kodu do domofo-
nu; myląc cyfry dwukrotnie uruchomi-
łam alarm; zamiast kartą debetową, pró-
bowałam zapłacić przy użyciu dowodu 
osobistego – to fragmenty e‑maila, któ-
ry otrzymałem od jednej ze swoich pa-
cjentek – studentki medycyny. Dziew-
czyna w miarę łagodnie przechorowa-
ła COVID‑19, a wystąpienie objawów, 
które opisuje, poprzedzone było całko-
witą utratą węchu i smaku. Tzw. mgła 
pocovidowa pojawiła się kilkanaście 
dni później i dramatycznie pogorszyła 
jakość jej życia. 

Ze zjawiskiem mgły mózgowej ma-
my do czynienia u pacjentów, któ-
rzy mają już za sobą typowe objawy 

COVID‑19, takie jak kaszel, duszność 
i gorączka. Skargi osób z utrzymują-
cą się mgłą mózgową dotyczą zaburzeń 
funkcji ośrodkowego układu nerwowe-
go. To znaczne pogorszenie lub utrata pa-
mięci, problemy z doborem właściwych 
słów podczas rozmowy oraz zaburzenia 
koncentracji uwagi. Większość z tych 
osób nie miała udokumentowanego uda-
ru, ani zdiagnozowanej infekcji mózgu, 
czy choćby napadów padaczki. Dominu-
ją u nich utrzymujące się już tygodnia-
mi, oporne na stosowane leczenie – za-
burzenia poznawcze. U niektórych osób 
w przebiegu COVID‑19 może dochodzić 
do udarów mózgu, w związku z czym mo-
gą towarzyszyć im swoiste neurologicz-
ne deficyty. Jednak są osoby, które mają 
„mgłę mózgową” o dużym nasileniu, nie-
proporcjonalnym do samej choroby, któ-
rą przebyli łagodnie. Nie można wyklu-
czyć, że przyczyną tego może być nie‑
współmierna	aktywacja	układu	odpor‑
nościowego. 

Autorzy artykułu opublikowane-
go w „Journal	 of	 Infection” opisali 

Mgła pocovidowa
utrzymujące się co najmniej przez trzy 
miesiące po wypisaniu ze szpitala obja-
wy, takie jak utrata pamięci, czy zaburze-
nia koncentracji. Objawy te występowały 
u około 30% badanych osób. Co bardziej 
niepokoi – występowały one nie tylko 
wśród hospitalizowanych osób, ale rów-
nież wśród tych, które łagodnie przebyły 
chorobę, ale najczęściej wystąpiły u nich 
objawy sugerujące zajęcie przez wirusa 
zmysłów smaku i węchu, a więc pewne-
go rodzaju wrót prowadzących do wnętrza 
centralnego układu nerwowego. 

Wirus SARS‑CoV‑2 w przeciwień-
stwie do wirusa grypy posiada zdolność 
przenikania do komórek układu nerwo-
wego, które może uszkadzać, choć me-
chanizmy te nie zostały jeszcze dokładnie 
poznane. Może indukować reakcję z au-
toagresji, prowadząc do powstania swo-
istych autoprzeciwciał. Neurolodzy biją 
na alarm, przestrzegając nas przed moż‑
liwością	powstania	kolejnej	fali	–	tym	
razem	demencji, rozpoznawanej w co-
raz młodszym wieku. Ludzie stają się 
apatyczni, spowolnieni, mają problemy 

na uzyskanie odporności grupowej. Powo-
duje to nie tylko, że dzieci w tej grupie bę-
dą chorować na COVID‑19, ale także bę-
dą przenosić zakażenie na osoby starsze 
w otoczeniu i te z zaburzeniami odporno-
ści, które nie odpowiedziały na szczepie-
nie i wreszcie na młodsze dzieci poniżej 
12 roku życia, w tym niemowlęta. Część 
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Nieszczepione będą chorować 

Mgła pocovidowa

– Rodzice, którzy się nie szczepią, 
nie zaszczepią swoich dzieci. Informa-
cje o skuteczności i bezpieczeństwie da-
nego produktu leczniczego zawiera cha-
rakterystyka produktu leczniczego i jest 
powszechnie dostępna. Jest też coraz 
więcej prac opublikowanych w nauko-
wych czasopismach medycznych, bada-
jących skuteczność kliniczną i bezpie-
czeństwo szczepionek mRNA u nastolat-
ków. Podam przykład jednej z prac – ba-
danie wykonano na grupie 1273 nasto-
latków w wieku 12‑17 lat w porównaniu 
z placebo. Szczepienie wykonano prepa-
ratem mRNA (Spikevax) i okazało się, 
że znacznie zmniejsza się ryzyko zacho-
rowania objawowego na COVID‑19 po-
twierdzone laboratoryjnie po 2 dawkach 
– 92,7%, zmniejsza ryzyko zakażenia 
SARS‑CoV‑2 – 69,8%, w tym zakaże-
nia bezobjawowego – 59,5%. Szczepion-
kę cechuje również korzystny profil bez-
pieczeństwa. Zdarzenia niepożądane, któ-
re uznano za prawdopodobnie związane 
z podaniem szczepionki w ciągu 28 dni po 
podaniu pierwszej i drugiej dawki wystą-
piły odpowiednio u 12,6% i u 5,8% – naj-
częściej obserwowano powiększenie wę-
złów chłonnych po stronie wstrzyknięcia 
(4,3%) i ból głowy (2,4%). Nie odnoto-
wano żadnego zgonu. W ciągu 7 dni po 
szczepieniu obserwowano u części dzie-
ci niewielkie objawy miejscowe: ból, 

obrzęk, zaczerwienienie i ogólne zmęcze-
nie, bóle głowy, mięśni i stawów. Zazwy-
czaj miały one charakter łagodny i ustę-
powały w ciągu 4 dni 

•	Czy będą szczepienia dla młodszych 
dzieci?

– Na całym świecie trwają szczepie-
nia dzieci powyżej 12 roku życia. Gru-
pa 12‑17 lat jest najmłodszą, dla której 
Europejska Agencja Leków zatwierdzi-
ła szczepionkę przeciw COVID‑19. Na-
ukowcy prowadzą intensywne badania 
kliniczne, aby sprawdzić szczepionki 
w niższych grupach wiekowych. Do bada-
nia firmy Pfizer włączono ok. 4600 dzie-
ci w wieku 5‑11 lat, 2‑5 lat i 6 mies.‑2 la-
ta życia. Do badania firmy Moderna włą-
czono 6700 dzieci w wieku od 6 miesię-
cy do 11 lat. Nie wiemy, kiedy będą opu-
blikowane wyniki badań. 

•	Jak łączyć szczepienia np. przeciw-
ko grypie, dla dziewcząt przeciwko HPV 
ze szczepieniami przeciwko COVID‑19? 
Znam sytuacje, kiedy lekarze odradzają 
ich kumulację.

– Lekarzy obowiązuje zawsze charak-
terystyka produktu leczniczego. W przy-
padku szczepionek mRNA jest tam też za-
warta pełna informacja o leku. W tej in-
formacji podano, że nie przeprowadzo-
no badań dotyczących jednoczesnego 

podawania produktu z innymi szczepion-
kami. Nie można więc w chwili obec-
nej łączyć szczepionki przeciwko CO-
VID‑19 z innymi szczepionkami. Moż-
na zastosować szczepionkę zabitą – gry-
pa, HPV można podać 2 tygodnie po za-
kończeniu cyklu szczepień przeciw CO-
VID‑19.

•	Czy, aby chronić dzieci, nie wystar-
czy zaszczepić dorosłych?

– Nie ma grup chronionych, epidemia 
dotyczy każdego z nas. Tylko wspólnym 
odpowiedzialnym działaniem każdego 
z nas możemy sobie z tym problemem 
poradzić. Pamiętajmy, że część dzieci, 
szczególnie z grup ryzyka, choruje cięż-
ko. Może rzadziej są hospitalizowane 
i nie umierają z powodu koronawirusa, 
ale właśnie to u dzieci występuje PIMS 
– wieloukładowy zespół zapalny, na który 
zapada jedno na tysiąc dzieci. U co dzie-
siątego pacjenta występuje zespól poco-
vidowy, który objawia się zaburzeniami 
emocjonalnymi, problemami z koncen-
tracją, snem, zmęczeniem i zmniejszoną 
wydolnością fizyczną, które utrzymują się 
miesiącami i przede wszystkim nieznane 
są inne długoterminowe skutki uboczne. 
Najmłodsze dzieci powinno się szczepić 
dla ochronny ich samych. Poczekajmy 
na zalecenia Rady Medycznej przy Mi-
nistrze Zdrowia.

z przypomnieniem sobie nazw na co 
dzień używanych przedmiotów. Sprawia-
ją wrażenie bycia bezradnymi, nie potra-
fią się skoncentrować. Niestety zjawisko 
to, podobnie jak w całej populacji, za-
czyna być niepokojąco powszechne tak-
że wśród lekarzy. 

Oto kilka przykładów: „Mam poważ-
ny problem z zapamiętaniem nazw leków, 
które kiedyś na co dzień stosowałam. Za-
sada skojarzeń zupełnie się nie sprawdza. 

Co gorsza, kiedy zastanawiam się, jak 
działa dany lek, pojawia się czarna „koro-
nadziura” w głowie. Ratuję się wyjściem 
do toalety, a w kieszeni fartucha mam 
małe kompendium leków.”; „Kiedy rano 
przychodzę do pracy, uciekają mi gdzieś 
imiona moich współpracowników, a prze-
cież z częścią z nich pracuję już prawie 
dwadzieścia lat”; „Przestałem rozpozna-
wać twarze, w tym twarze moich pacjen-
tów, osób, które u mnie wielokrotnie by-
wały – o czym świadczą ich bogate histo-
rie choroby”; „Mam problem z doborem 
odpowiednich słów. Utrudnia mi to kon-
takt z członkami rodzin chorych, którzy 
patrzą na mnie w jakiś taki dziwny i nie-
ufny sposób”. 

Jak leczyć mgłę mózgową po przeby-
tym COVID‑19? 

Amerykańscy neurolodzy proponu-
ją podejście podobne do tego, jakie sto-
suje się w przypadku leczenia pacjentów 
po urazach głowy. Ważna jest odpowied-
nia ilość snu oraz unikanie wszystkiego, 
co może być potencjalnie niebezpieczne, 
np. palenie tytoniu, alkohol. Obecnie nie 

ma dowodów na to, że mentalna mgła 
jest trwała, więc wskazany jest opty-
mizm, że z czasem nastąpi powrót do 
zdrowia. Najlepiej starać się powoli wra-
cać do normalnej rutyny. Oczywiście 
wśród zaleceń znajdują się – zdrowy styl 
życia, wykonywanie ćwiczeń fizycznych 
i gimnastyka umysłu, czyli np. rozwią-
zywanie krzyżówek. Dieta powinna być 
zbliżona składem do diety śródziemno-
morskiej. Powinniśmy zrezygnować ze 
spożywania używek, takich jak alko-
hol i papierosy. Nie zaszkodzi dodatko-
wa suplementacja witaminowo‑mineral-
na, z naciskiem na witaminy z grupy B. 
Część lekarzy stosuje leki z grupy no-
otropowych. Warto udzielać się społecz-
nie. Takie działania nie tylko korzystnie 
wpływają na nasz nastrój, ale także zmu-
szają nas do myślenia i planowania, co 
ma zbawienny wpływ na funkcjonowa-
nie naszego mózgu. Ważne jest, abyśmy 
mieli jakieś hobby, angażujące nas i da-
jące poczucie szczęścia. 

Marek	Derkacz	
marekderkacz@interia.pl 
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•	Klinika, którą Pan Profesor kieru-
je, znalazła się w prestiżowym gronie 
europejskich liderów w raporcie podsu-
mowującym wpływ pandemii na efek-
tywność leczenia AMD. Jak to możli-
we, że pandemia nie pogorszyła wyni-
ków leczenia?

– To prawda, nasza klinika znalazła 
się w czołówce analizy porównawczej, 
która wykazała, że lubelska placówka 
należy do najprężniejszych ośrodków 

Leczenie AMD musi być ważne
z prof. Robertem Rejdakiem,  

kierownikiem Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej  
na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie,  

prezesem Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich,  
rozmawia Anna Augustowska

oraz procedur medycznych wykonanych 
podczas pandemii COVID‑19. Były to 
dane z ośrodków	okulistycznych,	ma‑
jących	siedziby	w	Ankarze,	Zurychu,	
Trieście,	Madrycie,	Moskwie	 i	Lubli‑
nie. Te ośrodki to totalna czołówka i zara-
zem ośrodki referencyjne dla danego kraju 
i do tego bardzo renomowane. Nie ukry-
wam, że to prawdziwa duma znaleźć się 
wśród nich. Cieszymy się, że nasze wy-
niki wypadły bardzo dobrze i uplasowa-

ły się w czołówce europej-
skiej, jeśli chodzi o utrzy-
manie widzenia u pacjen-
tów, częstość wizyt i iniek-
cji, czyli wszystkie wskaź-
niki, które warunkują pra-
widłowe leczenie AMD. 
Lublin był zaproszony do 
tego badania ze względu 
na to, że ja, reprezentu-
jąc Polskę, działam już od 
2 lat w grupie EuroCov‑
Cat. Dzięki temu stałem 
się jednym ze współauto-
rów tej publikacji w „Jo-
urnal of Clinical Medicine” 
pt. „Wpływ pandemii CO-
VID‑19 na ostrość wzro-
ku pacjentów z wysiękową 
postacią AMD w Europie”. 
Jako jedyny ekspert EU-
ROCOVCAT z Polski zo-
stałem poproszony o nasze 
wyniki z Lublina. EURO-
COVCAT zajmuje się do-

stosowywaniem norm i rekomendacji dla 
okulistyki europejskiej w warunkach CO-
VID‑19. Jednocześnie oceniamy wpływ 
pandemii na poziom świadczeń i wyniki 
leczenia w okulistyce w Europie. 

•	Dlaczego tak ważne jest leczenie 
AMD?

– Bo jedną z najgroźniejszych chorób 
oczu, związaną z wiekiem, jest właśnie 
wyrodnienie plamki żółtej (AMD ang. 
Age‑related Macular Degeneration). Do-
tyka przede wszystkim seniorów, a praw-
dopodobieństwo wystąpienia choroby 
wzrasta wraz z wiekiem. Zwykle ujaw-
nia się między 50. a 60. rokiem życia. 
Po 70. roku prawie 30 proc. osób jest już 
dotkniętych AMD. Ocenia się, że w Pol-
sce dzięki programowi lekowemu urato-
wano przed ślepotą nawet 50 tys. osób. 

W kraju zagrożonych z tego powodu jest 
120‑225 tys. osób, a w województwie lu-
belskim około 20 tys. pacjentów.

A leczenie AMD to wyścig z czasem. 
W zasadzie wszystkie schorzenia plam-
ki to wyścig z czasem – wczesna terapia 
i regularne leczenie, nieprzerywanie go. 
To warunkuje sukces kliniczny. Jeśli taki 
pacjent nie otrzyma w odpowiednim mo-
mencie pomocy, schorzenie może dopro-
wadzić do nieodwracalnej utraty wzro-
ku. W czasie pandemii wiele ośrodków 
– w zasadzie we wszystkich dziedzinach 
medycyny – znacząco ograniczyło kon-
takty z pacjentami. To fatalnie odbiło się 
zarówno na wczesnej diagnostyce, jak i na 
kontynuowaniu leczenia. Podobna sytu-
acja miała miejsce w przypadku scho-
rzeń oczu, bo wiele ośrodków odkłada-
ło planowane zabiegi i radykalnie ogra-
niczało ich ilość. 

•	Ale z raportu, o jakim pisze „Journal 
of Clinical Medicine” wynika, że Klinika 
Okulistyki Ogólnej SPSK 1 w Lublinie 
pomimo wprowadzanych przez pande-
mię ograniczeń i reżimów sanitarno‑epi-
demiologicznych, w tym lockdownu, nie 
zaprzestała leczenia. 

– To niewątpliwie sukces lekarzy na-
szej kliniki, którzy niezależnie od sytuacji 
pandemicznej oferowali i oferują pomoc 
na najwyższym, światowym poziomie. 
Pacjenci z AMD w naszej klinice prowa-
dzeni są bezpośrednio przez zespół leka-
rzy pod kierownictwem dr	hab.	Anny	
Matysik‑Woźniak. To też zasługa tego, 
że w Polsce od 2015 roku działa rządo-
wy program lekowy AMD. To dzięki nie-
mu mogliśmy nieprzerwanie leczyć pa-
cjentów, dotkniętych tym groźnym scho-
rzeniem. Bo bez systematycznych wizyt 
w szpitalu oraz iniekcji podawanych do 
ciała szklistego z preparatu anty‑VEGF 
wiele osób mogłoby stracić wzrok. Na 
szczęście zabiegi w AMD uznano za pil-
ne i pacjenci z tym schorzeniem byli sta-
le leczeni w całej Polsce w trybie pilnym, 
przyjeżdżali na iniekcje i wizyty kontro-
lne do szpitali.

Ukoronowaniem tego sukcesu jest 
przyznana przez Ministerstwo Zdrowia 
dotacja w wysokości ponad 32 mln zł, 
która pozwoli na przebudowę zabytko-
wego budynku przy ul. Chmielnej, w któ-
rym rozpocznie działalność pierwsze Eu‑
ropejskie	Centrum	Innowacyjnych	Te‑
rapii	Chorób	Plamki	Żółtej. Nowa in-
frastruktura, w ramach której powstanie 
centrum, poszerzy możliwości leczenia 
chorób plamki i umożliwi wykonywa-
nie procedur medycznych w nowocze-
snych i odpowiednio przystosowanych 
przestrzeniach

w Europie, zajmujących się leczeniem 
chorych z AMD. Porównywano wyniki 
leczenia sprzed i w czasie pandemii. Jak 
się okazało, lubelska klinika, mimo pan-
demii, leczyła uzyskując wyniki podobne 
do czasu przed pandemią. Nie ukrywam, 
że to nasz ogromny sukces, który uchronił 
wielu pacjentów przed utratą wzroku. Nie 
zamknęliśmy się mimo wielu obaw, jakie 
niósł ze sobą okres szczególnie pierwszej 
fali Covid‑19 i dzięki temu wszyscy nasi 
pacjenci byli leczeni bez przestoju.

•	Ostatnio na ten temat ukazał się arty-
kuł w renomowanym czasopiśmie nauko-
wym „Journal of Clinical Medicine”. 

– W tym artykule porównano dane 
z kilku ośrodków zajmujących się le-
czeniem okulistycznym – w tym plam-
ki żółtej. Zestawiono w nim liczbę wizyt 
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Europejskie Centrum Innowacyjnych Tera-
pii Chorób Plamki Żółtej już wkrótce powstanie 
w dawnym pałacu Chrzanowskich przy ul. Chmiel-
nej 1 – w którym do tej pory mieściła się jedna 
z klinik okulistycznych Szpitala Klinicznego 
nr 1 w Lublinie. 

W poniedziałek 13 września odbyło się uroczy-
ste przekazanie dotacji, jaką Ministerstwo Zdro-
wia przyznało na remont i gruntowną moderniza-
cję obiektu. To ponad 32,5 mln zł dofinansowa-
nia. Symboliczny czek na tę kwotę przekazał wi-
ceminister zdrowia Sławomir Gadomski, który 
przybył do Lublina. 

– Dzięki tym pieniądzom powstanie nowo-
czesne centrum terapii i diagnostyki, w którym 
będą mieściły się dwie sale operacyjne – mówi 
prof.	Robert	Rejdak, kierownik Kliniki Okuli-
styki Ogólnej SPSK 1 w Lublinie. Aż 12 mln zł 
z przyznanej kwoty zostanie przeznaczonych na 
aparaturę i wyposażenie centrum, w którym le-
czenie będzie prowadzone głównie w trybie jed-
nodniowym, ambulatoryjnym. Dzięki temu podwoimy liczbę 
pacjentów – z obecnych 400 do nawet tysiąca. W październiku 
zacznie się realizacja programu lekowego dla pacjentów z cu-
krzycowym obrzękiem plamki, który będziemy mogli prowa-
dzić i rozwijać także dzięki temu remontowi.

Idea powstania Europejskiego Centrum Innowacyjnych Tera-
pii Chorób Plamki Żółtej zrodziła się około 3 lat temu, po kon-
sultacjach z podobnymi ośrodkami w Szwajcarii, Niemczech 

Miliony dotacji na Europejskie Centrum Leczenia Chorób Plamki Żółtej

i USA. Szpital podjął wtedy starania o pozyskanie funduszy 
pierwotnie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a następ-
nie – z sukcesem – bezpośrednio z Ministerstwa Zdrowia. No-
wa infrastruktura, w ramach której powstanie centrum, posze-
rzy możliwości leczenia chorób plamki i umożliwi wykonywa-
nie procedur medycznych w nowoczesnych i odpowiednio przy-
stosowanych przestrzeniach. Będzie to także miejsce, w którym 
będą się kształcić przyszli lekarze. aa

Stymulator serca światowej klasy
Pracownia Elektroterapii i Elektrofizjologii Oddziału Kar-

diologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lubli-
nie poszerza swoje portfolio. W pracowni elektroterapii we 
wrześniu odbył się pierwszy udany zabieg implantacji najbar-
dziej zaawansowanego stymulatora serca, jakie obecnie sto-
suje się na świecie. To bardzo nowoczesna technologia, opi-
sywana dopiero w ostatnich latach. 

– W Polsce jesteśmy prawdopodobnie jednym z zaledwie 
kilku ośrodków, które wykonują takie zabiegi – informuje 
dr n. med. Piotr Błaszczak, Kierownik Oddziału Kardiologii 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kar-
dynała Wyszyńskiego w Lublinie.

Oddział od kilku miesięcy oferuje innowacyjne zabiegi im-
plantacji stymulatorów serca z wykorzystaniem fizjologicznej 
stymulacji pęczka Hisa i jego lewej odno-
gi, a od niedawna również układów z funk-
cją stymulacji resynchronizującej przy uży-
ciu najnowszej techniki LOT‑CRT. – W od-
różnieniu od klasycznej stymulacji resyn-
chronizującej, w zabiegach nowego ty-
pu do stymulacji komorowej poza standar-
dową elektrodą implantowaną do zatoki 
wieńcowej, wykorzystywana jest dodatko-
wa elektroda wszczepiana w okolicę pęcz-
ka Hisa (HOT‑CRT) lub jego lewej odnogi 
(LOT‑CRT). Pozwala to na dalszą optymali-
zację synchronii skurczu lewej komory i do-
datkowo zwiększa szansę pacjentów z nie-
wydolnością serca na odzyskanie sprawno-
ści – wyjaśnia Denysiuk. 

W lipcu tego roku, na kongresie Heart Rhythm Society 
w Bostonie, prof. Marek Jastrzębski zaprezentował w ramach 
„Late‑Breaking Science” wyniki międzynarodowych badań, 
które potwierdzają skuteczność tej techniki. Praca została jed-
noczasowo opublikowana w prestiżowym piśmie „Heart Rhy-
thm”. – Śledzimy na bieżąco najnowsze doniesienia naukowe, 
zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie podobnego zabiegu 
również w naszym ośrodku. Zabieg wykonał dr n. med. Mar-
cin Szczasny wraz z Zespołem. Kolejne zabiegi mają odbyć 
się w najbliższym czasie. 

Obecnie jesteśmy jedynym oddziałem w województwie lu-
belskim oraz jednym z nielicznych ośrodków w Polsce, które 
oferują te najbardziej zaawansowane zabiegi z zakresu elek-
troterapii. aa
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•	W	 czasie wakacji w szpitalu przy 
ul. Jaczewskiego w Lublinie zorganizo-
wano Tydzień Walki z Akromegalią. Z ja-
kiego powodu – czy chorych przybywa?

– Powód był jeden i najważniejszy: aby 
te osoby trafiły jak najszybciej pod opiekę 
endokrynologiczną, zostały zdiagnozo-
wane i rozpoczęły leczenie, pomimo ogra-
niczeń pandemicznych i długich kolejek 
w poradniach specja-
listycznych. Bo nie-
rozpoznana, czy nie-
leczona akromegalia 
może skrócić życie 
nawet o 10 lat, a do 
najczęstszych przy-
czyn zgonów takich 
pacjentów należą 
powikłania ze strony 
układu krążenia, od-
dechowego oraz no-
wotwory. Ponieważ 
choroba nie daje na-
tychmiastowych ob-
jawów, a rozwija się 
zwykle podstępnie 
i przewlekle, to zmia-
ny chorobowe są czę-
sto bagatelizowane 
przez samych pacjen-
tów, którzy składają je na karb przepra-
cowania i postępującego wieku. Dlatego 
tak dużą rolę może odegrać rodzina, zna-
jomi, koledzy z pracy czy też lekarze ro-
dzinni, bo wciąż trafiają do nas pacjenci 
z bardzo zaawansowaną chorobą.

•	Co powinno w takim razie zaniepo-
koić, zwrócić uwagę lekarzy, do których 
te osoby mogą trafić czasem z całkiem 
innego powodu?

– Pierwszym, bardzo charakterystycz-
nym objawem są powiększone dłonie 
i stopy. Pacjenci zauważają, że nagle nie 
mogą założyć obrączki albo muszą kupo-
wać większe buty. Warto więc o to pytać, 
kiedy nabieramy podejrzenia, że to począ-
tek akromegalii. Ponadto pojawia się po-
grubienie rysów twarzy, powiększanie no-
sa, uszu, ust, czy żuchwy. Dodatkowym 
i często występującym objawem akrome-
galii jest wzmożona potliwość, nie tylko 
w miejscach typowych. Ważnym symp-
tomem akromegalii, szczególnie u cho-
rych z dużym guzem przysadki, jest ból 

głowy i zaburzenia widzenia wywołane 
uciskiem guza na nerw wzrokowy. Póź-
niej u chorych pojawiają się także obja-
wy mniej specyficzne, jak ogólne zmę-
czenie, uczucie osłabienia. A kiedy roz-
wój choroby jest zaawansowany, to po-
jawiają się powikłania ze strony różnych 
układów i narządów. 

•	A	jakie powikła-
nia powoduje nie-
leczona akromega-
lia?

– Jest ich bar-
dzo wiele – przede 
wszystkim te powi-
kłania pogarszają co-
dzienny komfort ży-
cia, ale też skracają 
życie chorych. Naj-
częstszą przyczy-
ną przedwczesnych 
zgonów pacjentów 
z akromegalią są cho-
roby układu serco-
wo‑naczyniowego, 
jak nadciśnienie tęt-
nicze, kardiomiopa-
tia przerostowa, za-
burzenia rytmu ser-

ca oraz udary mózgu.
Występuje także skłonność do rozro-

stów nowotworowych, bowiem nadmiar 
insulinopodobnych czynników wzrostu 
stymuluje niekontrolowany rozrost róż-
nych tkanek doprowadzając też do rozro-
stów złośliwych. Rak jelita grubego jest 
najczęstszym nowotworem złośliwym, 
który występuje u pacjentów z akrome-
galią, obok raka tarczycy czy raka pro-
staty u mężczyzn. 

Kolejne powikłania związane są z ukła-
dem oddechowym, ponieważ dochodzi do 
przerostu tkanek miękkich górnych dróg 
oddechowych, a także języka, co induku-
je objawy obturacyjnego bezdechu senne-
go i upośledzoną drożność górnych dróg 
oddechowych. Bezdech nocny i perma-
nentny stan niewyspania chorych powo-
duje przewlekłe zmęczenie, bóle głowy, 
gorszą koncentrację i zasypianie w trak-
cie dnia. 

Występują także, niezależnie od wieku, 
liczne zmiany zwyrodnieniowo‑wytwór-
cze układu kostno‑stawowego. W wyniku 

przerostu chrząstek i kości bardzo wcze-
śnie u chorych pojawiają się bóle kost-
no‑stawowe i ograniczenia ruchomości 
w stawach.

Kolejne powikłania dotyczą obwodo-
wego układu nerwowego, bowiem do-
chodzi do zaburzenia o typie neuropa-
tii nerwu pośrodkowego w wyniku ze-
społu cieśni nadgarstka (zmiany zapal-
ne, obrzęk, pogrubienia i przerost więza-
dła poprzecznego powoduje niedokrwie-
nie i ucisk nerwu pośrodkowego w kana-
le nadgarstka). Pacjenci odczuwają bóle 
i parestezje palców rąk z ograniczeniem 
precyzyjnych ruchów ręki. 

Zaburzenia metaboliczne są również 
częste i związane z insulinoopornością 
oraz hiperinsulinizmem, ponieważ hor-
mon wzrostu działa antagonistycznie do 
insuliny, co przejawia się różnymi sta-
nami przedcukrzycowymi, aż do jaw-
nej cukrzycy. 

Najczęstsze zaburzenia endokrynne 
wynikają z nadmiaru wydzielania prolak-
tyny (hiperprolaktynemia), która często 
towarzyszy wydzielaniu hormonu wzro-
stu, stąd u kobiet występują zaburzenia 
miesiączkowania, a u mężczyzn spadek 
libido, zaburzenia potencji i ginekoma-
stia, czyli powiększenie się gruczołów 
piersiowych. 

•	Wobec tego, co jest przyczyną tej 
choroby?

– Choroba ta jest najczęściej związa-
na z obecnością guza przysadki mózgo-
wej, który powoduje nadmierne, autono-
miczne wydzielanie hormonu wzrostu, 
który z kolei stymuluje wątrobę do nad-
miernego wydzielania insulinopodob-
nych czynników wzrostu. U osób do-
rosłych dochodzi wówczas do rozrostu 
tkanek miękkich, kości i narządów we-
wnętrznych, a w konsekwencji do zmian 
wyglądu zewnętrznego i powikłań ogól-
noustrojowych. 

•	Leczenie jest trudne?
– Podstawową metodą leczenia jest 

operacyjne usunięcie guza, najlepiej na 
wczesnym etapie choroby, gdy guz jest 
niewielki (mikrogruczolak o średnicy 
<10 mm) i nie uszkadza struktur otacza-
jących. W przypadku makrogruczolaka 
konieczna staje się poprzedzająca ope-
rację farmakoterapia, która ma za zada-
nie obniżenie stężenia hormonu wzrostu 
oraz poprawę stanu klinicznego pacjen-
ta i zmniejszenie objętości guza. Podsta-
wę leczenia farmakologicznego stanowią 
długo działające analogi somatostatyny. 
Szybkie wdrożenie leczenia może zatrzy-
mać dalszy rozwój choroby, ale nie cof-
nie zmian, do których zdążyło już dojść. 

Akromegalia stale groźna
z prof. Beatą Matyjaszek‑Matuszek,  

specjalistką w zakresie chorób wewnętrznych i endokrynologii 
oraz konsultantem wojewódzkim w dziedzinie endokrynologii, 

kierownik Katedry i Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób 
Metabolicznych UM, SPSK4 w Lublinie,  

rozmawia Anna Augustowska



Dlatego wczesne zdiagnozo-
wanie akromegalii zwiększa 
skuteczność leczenia, wpły-
wa na zmniejszenie kosztów 
opieki systemowej nad cho-
rym i zwiększa szansę na po-
prawę długości i jakości ży-
cia pacjentów. Tymczasem 
w Polsce rozpoznanie akro-
megalii zajmuje średnio aż 
5‑10 lat i wciąż zwykle jest 
przypadkowe, bądź w fa-
zie rozwiniętych powikłań 
choroby.

•	A	na czym polega dia-
gnoza – czy jest skomplikowana? I kto 
może na nią skierować? – lekarz POZ 
czy tylko endokrynolog? 

– W przypadku pojawienia się cha-
rakterystycznych, niepokojących obja-
wów należy pomyśleć o takiej chorobie 
jak akromegalia i najlepiej zgłosić się do 
swojego lekarza rodzinnego, który w try‑
bie	przyśpieszonym	skieruje	do	endo‑
krynologa. Pierwszym badaniem prze-
siewowym, które pozwoli wykluczyć 

Akromegalia stale groźna

akromegalię, jest oznaczenie stężenia 
insulinopodobnego czynnika wzrostu 1 
(IGF‑1). 

•	Jak wygląda statystyka tej choro-
by?

– Statystyki od lat pozostają niezmien-
ne. Liczba chorych z akromegalią żyją-
cych w Polsce to ok. 2500 osób, a częstość 
u kobiet i mężczyzn jest porównywalna. Co 
roku rozpoznaje się 120‑150 przypadków 

tej choroby. Natomiast sza-
cuje się, że na świecie cho-
ruje około 70 osób na mi-
lion.

Katedra i Klinika En-
dokrynologii, Diabetolo-
gii i Chorób Metabolicz-
nych UM w Lublinie już od 
20 lat zajmuje się diagnozo-
waniem i leczeniem pacjen-
tów z akromegalią. Możli-
wości diagnostyczno‑lecz-
nicze naszego ośrodka są 
na wysokim, światowym 
poziomie, także w zakresie 
specjalistycznych progra-

mów lekowych z zastosowaniem inno-
wacyjnych, kosztownych substancji czyn-
nych, które nie są finansowane w ramach 
innych świadczeń gwarantowanych. Bo 
przecież akromegalię można dzisiaj sku-
tecznie leczyć. Obecnie pod opieką naszej 
kliniki i przyklinicznej Poradni Endokry-
nologicznej znajduje się około 80 pacjen-
tów z akromegalią, w różnych fazach cho-
roby, pochodzących głównie z wojewódz-
twa lubelskiego. 

O nowych technologiach w e‑zdrowiu 
rozmawiano 8 września 2021 r. w Lubel-
skim Centrum Konferencyjnym, gdzie 
odbyła się międzynarodowa konferen-
cja dedykowana cyfrowemu zdrowiu 
– „LubTech‑Digital Health 2021”. 

Jak podkreślali organizatorzy wyda-
rzenia, skupieni wokół Klastra	Lubelska	
Medycyna, konferencja była skierowana 
do szerokiego grona interesariuszy zwią-
zanych z obszarem e‑zdrowia. Podczas 
jej trwania zaprezentowano najważniej-
sze instytucje tworzące system wsparcia 
dla innowacji w e‑zdrowiu. Konferencja 
był okazją dla osób zarządzających i in-
nowatorów do poznania instytucji klu-
czowych dla rozwoju systemu wsparcia 
w obszarze innowacji w e‑zdrowiu. 

W czasie towarzyszących konferen-
cji paneli poruszano m.in. następujące 
tematy: Innowacje w e‑zdrowiu – tren-
dy, cele, krajowy system wsparcia; Praw-
ne, ekonomiczno‑społeczne i etyczne 
bariery wdrażania innowacji w obsza-
rze e‑zdrowia oraz Znaczenie europej-
skich, krajowych i regionalnych ekosys-
temów innowacji.

Była to pierwsza z cyklu konferencji 
poświęconych nowym technologiom, 

która będzie realizowana pod wspól-
ną marką LubTech. W organizację kon-
ferencji włączyły się także firmy będą-
ce członkami klastra: Netrix Group sp. 
z o.o., Billennium sp. z o.o., Medisept sp. 
z o.o., Migam RKPK sp. z o.o. S.K.A.

Konferencja zgromadziła ponad 
30 panelistów z Polski, Belgii, Danii 
i Włoch. Eksperci związani z biznesem 
i środowiskiem naukowym, przedsta-
wiciele podmiotów leczniczych, admi-
nistracji rządowej i samorządowej oraz 
instytucji z otoczenia biznesu debato-
wali o aktualnych trendach w obszarze 
e‑zdrowia. Omówiono najważniejsze 

cele, realizowane i planowane projek-
ty, potencjalne źródła ich finansowania, 
oraz system wsparcia dla rozwoju in-
nowacji w tym obszarze. Wymiana do-
świadczeń w środowisku międzynarodo-
wym była również okazją do poszerze-
nia wiedzy w zakresie prawnych, spo-
łecznych i etycznych barier wdrażania 
innowacji w obszarze e‑zdrowia. 

W konferencji uczestniczyło ponad 
1100 odbiorców, stacjonarnie i on‑line.
Jednym	 z	 patronów	medialnych	

konferencji	był	Medicus	–	Miesięcz‑
nik	Lubelskiej	Izby	Lekarskiej

aa

Klaster Lubelska Medycyna

LubTech, czyli o e‑zdrowiu
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• Pacjenci uważają, że zabieg implan-
tologiczny jest bolesny i kosztowny.

– Wszczepienie implantu w optymal-
nych warunkach kostnych jest relatyw-
nie prostym i stosunkowo krótkim zabie-
giem chirurgicznym. Przygotowując wła-
ściwie dobrany do sytuacji klinicznej plan 
procedury, uwzględniający dobór średni-
cy i długości implantu na podstawie ba-
dania tomografii wolumetrycznej, któ-
ra według mnie powinna być każdorazo-
wo wykonana przed leczeniem, możemy 
przewidzieć, jak będzie przebiegał za-
bieg implantacji wszczepu. Zdecydowa-
nie większą precyzję leczenia oraz lepsze 
rokowanie można osiągnąć stosując sza-
blony chirurgiczne, dzięki którym zabie-
gi są minimalnie traumatyczne, przebie-
gają sprawniej i cechują się większą do-
kładnością pozycjonowania wprowadza-
nych wszczepów. Odpowiednio dobra-
ny środek do znieczulenia miejscowego 
oraz technika znieczulenia sprawiają, że 
procedura wprowadzenia implantu sto-
matologicznego jest całkowicie bezbo-
lesna. Z całą pewnością trzeba liczyć się 
z kosztami leczenia, które w porówna-
niu z innymi rodzajami uzupełnień prote-
tycznych mogą być wyższe, jednak są to 
metody leczenia, które obecnie uważane 
są za najnowocześniejsze. Warto w tym 
miejscu podkreślić, iż żaden etap lecze-
nia implantologicznego nie jest refundo-
wany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, 
podobnie jak w przypadku stałych uzu-
pełnień protetycznych, wykorzystujących 
zęby własne pacjenta, takich jak korony 
i mosty protetyczne.

• Jak przebiega kolejny etap zabie-
gu?

– Zakładając standardowy przebieg, 
kolejnym etapem leczenia jest założenie 
śruby gojącej. Zabieg ten wykonywany 
jest po 3‑4 miesiącach od założenia im-
plantu w kości żuchwy i 5‑6 miesiącach 
w kości szczęki. Zadaniem śruby gojącej, 
określanej przez niektórych jako gingiva-
former, jest ukształtowanie profilu tkanek 
miękkich dziąsła przed pobraniem wyci-
sku i wykonanie uzupełnienia protetycz-
nego wieńczącego cały proces leczenia. 
Jak wspomniałem wcześniej, w zależ-
ności od ustalonego planu postępowa-
nia terapeutycznego, może być to koro-
na lub most na implantach. W przypadku 

odbudowy całego łuku zębowego szczęki 
bądź żuchwy u osób bezzębnych, maksy-
malna liczba jednorazowo wszczepionych 
implantów wynosi zwykle od 6 do 8, ale 
nie ma ograniczenia maksymalnej licz-
by wszczepionych implantów podczas 
jednego zabiegu chirurgicznego. Więk-
szość procedur przeprowadzanych jest 
ambulatoryjnie w znieczuleniu miejsco-
wym. Istnieje możliwość wykonywania 

można: wszystkie schorzenia metabo-
liczne tkanki kostnej, w tym osteopo-
rozę, choroby związane z zaburzeniami 
krzepnięcia krwi, nieunormowaną cu-
krzycę oraz inne nieleczone i nieuregulo-
wane schorzenia metaboliczne, padaczkę, 
choroby nowotworowe, uzależnienia ma-
jące negatywny wpływ na przebieg lecze-
nia – alkoholizm, nikotynizm, narkoma-
nię. A do przeciwwskazań miejscowych 
zaliczyć trzeba: stany zapalne w plano-
wanym miejscu zabiegu, zbyt małą prze-
strzeń w okolicy planowanego implantu 
do umieszczenia go w tkance kostnej lub 
niewystarczającą na umieszczenie koro-
ny przyszłego zęba przestrzeń pomiędzy 
zębami, spowodowaną przechyleniem zę-
bów w kierunku luki, zły stan higieny ja-
my ustnej – ubytki próchnicowe, kamień 
nazębny, choroby dziąseł oraz przyzębia, 
bruksizm, czyli patologiczne tarcie zębów 
żuchwy o zęby szczęki występujące prze-
ważnie w nocy.

• Jaki jest okres rekonwalescencji po 
zabiegu?

– Zwykle to kilka dni i przebiega po-
dobnie do gojenia po nieskomplikowa-
nej ekstrakcji zęba. Natężenie bólu nale-
ży określić jako niewielkie lub umiarko-
wane. Może wystąpić nieznaczny obrzęk 
oraz dyskomfort. W tym okresie bardzo 
ważne jest ścisłe przestrzeganie przez pa-
cjenta zaleceń pozabiegowych, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem nasilonego reżi-
mu higieny jamy ustnej. W sytuacji, kiedy 
wykonywane są dodatkowe zabiegi rege-
neracyjne w obrębie tkanki kostnej, dys-
komfortowe odczucia pozabiegowe mo-
gą ulec nieznacznemu nasileniu. Najczę-
ściej manifestuje się to nieco większym 
obrzękiem, który zazwyczaj ustępuje po 
kilku dniach. Po tym czasie pacjent wraca 
do normalnego funkcjonowania. 

• Czy każdy gabinet stomatologiczny 
ma uprawnienia do wykonywania tego 
typu zabiegów?

– Polskie prawodawstwo nie ogranicza 
możliwości wykonywania określonych 
procedur praktykom stomatologicznym. 
Dotyczy to również implantologii. Wy-
magane jest posiadanie odpowiedniego 
sprzętu i wyposażenia. Według mnie naj-
ważniejszy jest odpowiedni zespół specja-
listów z zakresu chirurgii stomatologicz-
nej, szczękowo‑twarzowej, protetyki sto-
matologicznej a czasami periodontologii. 
Tylko interdyscyplinarne, wielospecjali-
styczne podejście do zagadnienia i do-
świadczenie kliniczne oraz aparatura po-
zwalają na osiągnięcie sukcesu terapeu-
tycznego, który w implantologii rozumia-
ny jest jako trwały i stabilny efekt odtwa-
rzający uzębienie pacjenta.

Implantologia – blaski i cienie
z prof. Mansurem Rahnama,  

kierownikiem Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, konsultantem krajowym 
w dziedzinie chirurgii stomatologicznej, prezesem Polskiego 

Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo‑Twarzowej, 
rozmawia Jerzy Jakubowicz

zabiegów implantologicznych w znieczu-
leniu ogólnym, jednakże nie jest to czę-
sta forma leczenia.

• W jakim przedziale wiekowym pa-
cjenta można zakładać implanty?

– Po zakończonym okresie wzrostu. 
Najczęściej jest to przedział wiekowy 
18‑21 lat. Jest to najniższa granica. Nie 
jest określona górna granica wieku pa-
cjenta dla leczenia implantologicznego. 
Wiek 60 lat stanowi negatywny czynnik 
rokowniczy w odniesieniu do powodze-
nia zabiegu. Oczywiście pacjenci w wie-
ku 60+ nie są dyskwalifikowani do lecze-
nia implantologicznego, jednak w takich 
przypadkach należy indywidualnie roz-
ważyć rokowania, uwzględniając kondy-
cję ogólnie zdrowotną tych osób.

• Czy są przeciwwskazania zdrowotne 
do zakładania implantów?

– Są i można je podzielić na ogól-
ne i miejscowe. Do ogólnych zaliczyć 
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•	Procedura „Niebieskiej Karty” to 
znane od 11 lat narzędzie, które powin-
no pomagać w przeciwdziałaniu prze-
mocy w rodzinie. Dlaczego dzisiaj o tym 
rozmawiamy?

– Ponieważ bardzo nam zależy, aby, 
tak jak słusznie pani zauważyła, znana 
od ponad 10 lat procedura była skutecznie 
używana przez wszystkich do tego zobo-
wiązanych literą prawa. Także m.in. przez 
lekarzy, na których – co pragnę podkre-
ślić – spoczywa ustawowy	obowiązek	
reagowania	w	 sytuacjach	uzasadnio‑
nego	podejrzenia	stosowania	przemo‑
cy	w	rodzinie.	Lekarze są osobami, któ-
re w naturalny sposób, z racji wykony-
wanego zawodu i autorytetu, mają bar-
dzo częsty kontakt z ofiarami przemocy.	
Często są także jedynymi osobami, któ-
re mogą pomóc ofierze przemocy – wła-
śnie wypełniając „Niebieską Kartę” for-
mularz A. 

•	To prawda, ale osoby poszkodowa-
ne niezbyt chętnie, nawet w gabinecie 
lekarza, chcą mówić o swoich doświad-
czeniach – zwykle ukrywają to mówiąc, 
że spadły ze schodów albo przewróciły 
się na chodniku itp. Co w takiej sytuacji 
może zrobić lekarz?

– Najważniejsze jest, aby lekarz zare-
agował. „Niebieska Karta” jest doskona-
łym do tego narzędziem, które po pierw-
sze należy wypełnić, kiedy pojawi się po-
dejrzenie zaistnienia przemocy w rodzi-
nie, a po drugie nie jest konieczna zgoda 
osoby, która jej uległa albo którą o to tyl-
ko podejrzewamy. I tu pojawia się bardzo 
ważny aspekt – czyli obowiązek zareago-
wania ciążący na funkcjonariuszach pu-
blicznych – a nimi są m.in. lekarze. Ten 
obowiązek wynika z Ustawy o przeciw-
działaniu przemocy w rodzinie (art. 9d 
i art. 12), a także z kodeksu postępowa-
nia karnego (art. 304).

•	Przypomnijmy tu czym jest „Niebie-
ska Karta”… 

– „Niebieska Karta” to ogół czyn-
ności podejmowanych i prowadzonych 
przez zespół osób będących przedstawi-
cielami jednostek organizacyjnych pomo-
cy społecznej (MOPR), gminnych komi-
sji rozwiązywania problemów alkoholo-
wych, policji, oświaty i ochrony	zdrowia, 
w związku z uzasadnionym podejrzeniem 
zaistnienia przemocy w rodzinie. Osobą 

wszczynającą procedurę może być: poli-
cjant, pracownik socjalny, lekarz,	pielę‑
gniarka,	ratownik	medyczny, położna, 
nauczyciel, psycholog szkolny, dyrektor 
szkoły – wówczas gdy prowadząc czyn-
ności służbowe czy zawodowe uzna, że 
mogła być stosowana przemoc. Wszczę‑
cie	polega	na	wypełnieniu	formularza	A	
„Niebieska	Karta”. 

Co istotne, nie jest, 
jak już mówiłem, po-
trzebna zgoda oso-
by podejrzewanej, że 
jest dotknięta przemo-
cą w rodzinie. Ofia-
ry często się wstydzą 
swojej sytuacji, a tak-
że boją się, że w odwe-
cie sprawca przemocy 
będzie jeszcze bardziej 
agresywny. 

Wypełniony formu-
larz A „Niebieska Kar-
ta” trafia do przewodniczącego Zespo-
łu Interdyscyplinarnego na ul. Głęboką 
11, gdzie powoływana jest grupa robo-
cza (grupa specjalistów) i opracowywa-
ny jest indywidualny plan pomocy dla 
tych osób. Oczywiście w posiedzeniu 
takiej grupy roboczej uczestniczy oso-
ba podejrzewana o doświadczanie prze-
mocy – tu potrzebna jest już współpraca, 
bo każda z osób otrzymuje indywidual-
ny plan pomocy, zawierający propozycje 
działań pomocowych. Na kolejne spotka-
nie wzywana jest też osoba, która jest po-
dejrzewana o stosowanie przemocy w ro-
dzinie. Efektem może być np. skierowa-
nie takiej osoby do gminnej komisji roz-
wiązywania problemów alkoholowych, 
jeśli np. okaże się, że występuje problem 
nadużywania alkoholu, itp. Najważniej-
sze jest to, że osoba podejrzewana o sto-
sowanie przemocy w rodzinie wie, że nie 
jest bezkarna, że znalazła się pod kontrolą 
i że możemy jej pomóc zmienić negatyw-
ną postawę, a ofiara przemocy w rodzinie 
– zwykle są to kobiety, dzieci, a także se-
niorzy – ma zapewnione wsparcie służb 
pomocowych. 

•	W	jaki sposób „Niebieska Karta” po-
winna do Państwa trafić?

– Jest kilka podstawowych zasad np.: 
formularz „NK” A można pobrać z In-
ternetu; należy go wypełnić ręcznie i do-
starczyć do nas osobiście lub wysyłając 
pocztą. Nie można tego wykonać mailo-
wo! Formularz musi zawierać m.in. w le-
wym górnym rogu pieczątkę podmio-
tu medycznego, w którym pracuje da-
ny lekarz, a na ostatniej stronie lekarz 
się podpisuje i oczywiście stawia swo-
ją pieczątkę.

Chcę także tutaj dodać, że lekarz, któ-
ry będzie zaproszony przez nas na posie-
dzenie grupy roboczej na temat wszczę-

tej procedury „NK”, nie	
łamie	tajemnicy	lekar‑
skiej. Co ważne dla me-
dyków – ta rozmowa, 
mając np. na uwadze stan 
epidemii, może się odbyć 
telefonicznie. I jeszcze 
jedno: wszczęcie proce-
dury „Niebieskiej Karty” 
nie jest jednoznaczne ze 
stwierdzeniem występo-
wania przemocy w danej 
rodzinie, czego się cza-
sem obawiają osoby po-
stronne. Wystarczy, że 

mamy uzasadnione podejrzenie stosowa-
nia przemocy w rodzinie. 

Jest jeszcze jedna kwestia, którą pra-
gnę podkreślić: lekarz ma ustawowy obo-
wiązek wydać bezpłatnie zaświadczenie 
o ustaleniu przyczyn i rodzaju uszko-
dzeń ciała, związanych z użyciem prze-
mocy w rodzinie. Nie należy odsyłać 
ofiary przemocy np. do zakładu medy-
cyny sądowej. 

•	Jak dużo zgłoszeń „Niebieskiej Kar-
ty” odbieracie Państwo w Lublinie?

– W	okresie od	1	stycznia	do	31	grud‑
nia	2020 r. do przewodniczącego zespo-
łu wpłynęło 746 formularzy „Niebieskich 
Kart – A”. 

W 2020 r. powołano 573 nowe grupy 
robocze, w ramach których odbyły się 
2564 posiedzenia. 

Procedurę „Niebieskiej Karty” reali-
zowano w 1022	przypadkach. Działa-
nia zostały zakończone w 616 rodzinach. 
442 spośród prowadzonych „Niebieskich 
Kart” stanowiło kontynuację działań 
z lat wcześniejszych, natomiast w 2020 r. 
wszczęto 580 nowych procedur. 

„Niebieska Karta” to ratunek!
z Adamem Mołdochem,  

przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego  
do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,  

zastępcą dyrektora Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie, 
rozmawia Anna Augustowska

Procedury „Niebieskiej Karty” wszczęte przez podmioty uprawnione
l.p. podmiot „Niebieskich Kart – A”
1 Policja 647
2 Oświata 2
3 Pomoc społeczna 92
4 Służba zdrowia 5
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Uroczyste otwarcie Kliniki Leczenia 
Chorób Zakaźnych odbyło się 13 wrze-
śnia w Instytucie Medycyny Wsi w Lubli-
nie. Nowa jednostka działa od pierwszych 
dni miesiąca i na 20 łóżkach, którymi dys-
ponuje, leczy już 12 pacjentów. 

– W IMW od lat działa Poradnia Cho-
rób Zakaźnych, nowo otwarta klinika 

Nowa klinika dla chorych zakaźnie
jest więc naturalną kontynuacją i dopeł-
nieniem jej działalności, a także odpo-
wiedzią na zapotrzebowanie pacjentów, 
którzy tu na miejscu będą mogli być ob-
jęci kompleksową pomocą: diagnostyką 
i specjalistycznym leczeniem – mówi kie-
rownik kliniki dr	hab.	Joanna	Krzow‑
ska‑Firych.

Nowa jednostka, której uruchomienie 
kosztowało ok. 9 mln zł, jest przeznaczo-
na dla chorych z chorobami infekcyjny-
mi m.in. z boreliozą, WZW typu C, tok-
soplazmozą a także z oczywistych powo-
dów z COVID‑19. 

– Jeśli pandemia się rozwinie i będzie 
taka potrzeba, to jesteśmy przygotowani 
na leczenie chorych z koronawirusem, na-
wet na wszystkich łóżkach – podkreśla za-
stępca dyrektora ds. medycznych Insty-
tutu Medycyny Wsi w Lublinie dr	Mag‑
dalena	Czarkowska dodając, że instytut 
ma stale łóżka covidowe. – Oddział przy-
stosowany jest do hospitalizacji pacjen-
tów wysoce zakaźnych, wymagających 
izolacji – dodała Czarkowska. Wojewo-
da lubelski Lech Sprawka, który uczestni-
czył w otwarciu Kliniki Leczenia Chorób 
Zakaźnych, wręczył pracownikom IMW 
medale z dyplomem za zaangażowanie 
w walkę z pandemią Covid‑19.

Klinika zajmuje się leczeniem cho-
rób zakaźnych odzwierzęcych zgod-
nie z profilem instytutu, gdzie pracu-
ją doświadczeni lekarze, specjalizują-
cy się m.in. w leczeniu tych chorób, 
w tym odkleszczowych. Nowa klinika 
wraz z izbą przyjęć powstała w ramach 
projektu „Centrum	boreliozy	i	 innych	

Bialska Onkologia otwarta oficjalnie 
Największa	w	ciągu	ostatnich	lat	in‑

westycja	 szpitala	w	Białej	Podlaskiej	
została	 uroczyście	 otwarta	 3	wrze‑
śnia	br.	Budowa	i	wyposażenie	ośrod‑
ka	Bialskiej	Onkologii	kosztowały	po‑
nad	60	milionów	złotych.
W	uroczystym	otwarciu	 placówki	

wziął	udział	wiceprezes	ORL	Grzegorz	
Pietras,	a	także	prof.	Marek	Hus, szef	

Kliniki	Hematoonkologii	i	Transplan‑
tacji	Szpiku	w	szpitalu	klinicznym	przy	
ul.	Staszica	w	Lublinie.	

–	Wizja i determinacja równa się suk-
ces. Mimo pandemii, mimo różnego ro-
dzaju przeciwności, mimo tego że ochro-
na zdrowia ma problemy finansowe, my 
udowodniliśmy, że tak nie jest do końca, 
że determinacja i cierpliwość są w stanie 
realizować każdą wizję i dzisiaj przedsta-
wiamy wizję, którą z determinacją wyko-
naliśmy – powiedział podczas piątkowej 
uroczystości dyrektor Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego w Białej Pod-
laskiej Adam Chodziński.

W Bialskiej Onkologii jest 54‑łóżkowy 
Oddział Onkologii Klinicznej, 25‑łóżkowy 
Oddział Hematologii, a także Ośrodek 
Chemioterapii Jednego Dnia, wyposa-
żony w 20 stanowisk. Jest poradnia on-
kologiczna i hematologiczna, pracownia 
leków cytostatycznych, pracownia endo-
skopowa, pracownie diagnostyki obrazo-
wej, w tym pracownia wyposażona m.in. 
w rezonans magnetyczny o natężeniu po-
la magnetycznego 3 tesli. 

Planowane jest jeszcze utworzenie la-
boratorium molekularnego i cytogene-
tycznego, a także banku tkanek, pracow-
ni PET‑CT i ośrodka radioterapii.

Przed inwestycją tutejszy Oddział On-
kologii Klinicznej liczył 25 łóżek, a He-
matologii – 9. 
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Kraśnik w rozbudowie

Nowa klinika dla chorych zakaźnie

chorób	 odzwierzęcych”. Koszt inwe-
stycji wyniósł niemal 9 mln zł, z czego 
7,8 mln zł to dofinansowanie z budże-
tu państwa, a wkład własny IMW stano-
wi 1,1 mln zł.

Oddział posiada 20 łóżek, które miesz-
czą się w 12 salach, głównie jedno‑ i dwu-
osobowych, o wysokim standardzie. 
Wszystkie sale mają własny węzeł sani-
tarny. Klinika dysponuje własnym zaple-
czem diagnostyczno‑zabiegowym.

Anna	Augustowska

Bialska Onkologia otwarta oficjalnie 
Piątkowa uroczy-

stość była oficjalnym 
otwarciem obiektu, 
bo w budynku Bialskiej 
Onkologii już 1 mar-
ca, jako pierwsze, roz-
poczęły przyjmowanie 
poradnie: onkologicz-
na, hematologiczna. 
Została tam także wte-
dy uruchomiona che-
mioterapia dzienna. 

Trzykondygnacyjny 
pawilon zaprojektował 
Piotr Trojniel, za kon-
strukcję odpowiadał 
Ryszard Suchora. 

Ich pracę docenili 
jurorzy konkursu DOM 

2020 o Kryształową Cegłę na najlepszą 
inwestycję budowlaną po obu stronach 
wschodniej granicy Unii Europejskiej. 
Bialska Onkologia zdobyła Kryształo-
wą Cegłę i zajęła I miejsce w kategorii 
„Obiekty Zdrowia”.

(oprac.	jkg)

Za 25 milionów złotych 
zostanie rozbudowany szpi-
tal w Kraśniku. Do obec-
nego budynku zostanie do-
budowany nowy pawilon, 
w którym znajdą się oddzia-
ły: ginekologiczny, położni-
czy oraz neonatologiczny.

– Liczę na to, że dużo 
lepsze bezpieczeństwo dla 
rodzących kobiet i zmiana 
podejścia naszego persone-
lu, która już następuje, spo-
wodują tak istotną różnicę 
w jakości usług oferowa-
nych osobom z terenu województwa i po-
za nim, że panie będą znacznie chętniej ro-
dziły w naszym szpitalu – mówił Michał	
Jedliński, dyrektor SPZOZ w Kraśniku.

Planowana inwestycja ma poprawić 
jakość funkcjonowania placówki, która 
zostanie przygotowana do przyjmowania 

nawet 400 porodów rocznie. Ma też za-
bezpieczyć zdrowie i życie rodzących 
kobiet i noworodków, zakażonych CO-
VID‑19.

Pawilon ma zostać oddany do użytku 
do końca marca 2023 roku. 

(jkg)

Był eksperyment na Czechowie
Każde osiedle na lubelskim Czecho-

wie będzie wyposażone w zespoły: le-
karz internista i lekarz pediatra, którzy 
będą przyjmować we własnych, od-
powiednio dużych mieszkaniach. Ta-
kie rewolucyjne zmiany szykowano… 
45 lat temu

Była druga połowa lat 70. ubiegłego 
wieku, właśnie powstawały pierwsze 
bloki na lubelskim Czechowie. Inwe-
stycja zaczęła się od osiedla „B” wów-
czas zwanego Łany a dziś Stanisława 
Moniuszki. Lokalna prasa informowa-
ła o pomyśle na przywrócenie tam, ale 
w unowocześnionej postaci, tradycji le-
karza domowego. Nowe osiedle mia-
ło być miejscem takiego eksperymen-
tu. Wzorem była warszawska Sadyba, 
gdzie działały gabinety internistyczne 
i stomatologiczne połączone z prywat-
nymi mieszkaniami. 

Każde osiedle Czechowa według no-
wego projektu miało być wyposażone 
w zespoły składające się z lekarza in-
ternisty i lekarza pediatry, przyjmują-
cych we własnych, odpowiednio du-
żych mieszkaniach. 

Pediatra miał mieć pod opieką oko-
ło 1000 dzieci. Zakładano, że zdrowe 
będzie przyjmował u siebie w domu, 
do chorych chodził z wizytą. Także co-
dziennie będzie miał kontakt z klinika-
mi Instytutu Pediatrii, a w przyszłości 
ze Szpitalem Wojewódzkim, gdzie nie 
tylko będzie rozszerzał swoją wiedzę 

medyczną, ale mogłby odwiedzać swo-
ich pacjentów i włączać się w leczenie. 

A internista? Planowano, że inter-
nista z Czechowa obejmie opieką oko-
ło 3000 osób mieszkających w pobli-
żu jego domu. Rano będzie przyjmo-
wał osoby niepracujące, następnie le-
karz pójdzie do szpitala, po powrocie 
z jego pomocy, przez trzy godziny bę-
dą mogli skorzystać ci, którzy pracują 
przed południem.

Oprócz zespołów widziano tu przy-
chodnię specjalistyczną z gabinetami: 
chirurgicznym, ginekologicznym, sto-
matologicznym, okulistycznym i der-
matologicznym. Planowano w niej też 
laboratorium analityczne. 

Autorzy artykułów w lubelskich ga-
zetach, które we wrześniu 1976 roku pi-
sały o eksperymencie, nie powoływa-
li się na źródła tych projektów ani nie 
wspominali o pomysłodawcy. 

Spółdzielnia „Czechów” opisująca 
swoją historię wspomina, że w połowie 
lat 80. ubiegłego wieku mieszkańców 
obsługiwało: osiem przychodni lekar-
skich w tym cztery pediatryczne i czte-
ry dla dorosłych z punktami analityczny-
mi i gabinetami zabiegowymi. Ponadto 
działały dwa gabinety stomatologiczne 
i poradnia psychologiczna. O lekarzach 
domowych ani słowa.
Gdyby	ktoś	 z	Państwa	 znał	 losy	

eksperymentu,	chętnie	je	poznamy.
(jkg)
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•	Pamięta Pan swój pierwszy rower?
– Pamiętam. Jak chyba większość dzie-

ciaków z PRL‑u dostałem go tradycyj-
nie jako prezent z okazji I Komunii. Ko-
larka – Sprint 2. I pamiętam, jak potem 
z kolegami urządzaliśmy wyścigi wo-
kół osiedla. 

Ta prawdziwa miłość do kolarstwa, 
chociaż po drodze były też inne dziedzi-
ny sportu – triatlon, piłka nożna, lekko-
atletyka – przyszła dużo później, dopie-
ro pod koniec studiów na Wydziale Le-
karskim ówczesnej Akademii Medycznej 
w Lublinie. Chociaż jest taka rodzinna 
opowieść, że urodziłem się w dniu, w któ-
rym najsłynniejszy polski kolarz, Ryszard 
Szurkowski, wygrał Wyścig Pokoju. Tro-
chę mnie to zaintrygowało i kiedyś spraw-
dziłem te daty. Faktycznie tak było. Może 
więc w jakiś tajemniczy sposób ta pasja 
mi się udzieliła? Kto to wie? Mama wspo-
mina, że jak przychodziłem na świat, to 
cały personel był zapatrzony w telewizor, 
gdzie relacjonowano ten wyścig. 

•	Trochę ta pasja w Panu dojrzewa-
ła?

– Tak się złożyło, że pod koniec mo-
ich studiów zaczęła się moda na rowery 
górskie. Wszyscy jeździli na „góralach”, 
składaki i kolarzówki poszły w kąt. Rowe-
ry górskie miały konstrukcję, która umoż-
liwiała poruszanie się w trudnym terenie. 
Też uległem tej modzie i wystartowałem 
w pierwszym wyścigu dla lekarzy, zor-
ganizowanym przez firmę Bayer w Kazi-
mierzu nad Wisłą, na wypożyczonym od 

Lekarz z pasją www.medicus.lublin.pl

Do pracy rowerem nie jeżdżę
z Krzysztofem Matrasem,  

psychiatrą i seksuologiem, pasjonatem kolarstwa szosowego, 
rozmawia Anna Augustowska

kuzyna „góralu”. Trasa, zgodnie z zasada-
mi, miała sporo wzniesień i zjazdów. Po 
kilku startach w wyścigach MTB razem 
z moim przyjacielem Mariuszem Trusem 
– także lekarzem LIL – wpadliśmy na 
pomysł, aby zorganizować wyścig 
szosowy dla lekarzy – i tak narodziły 
się Pierwsze Mistrzostwa Polski Le-
karzy w Kolarstwie Szosowym.

•	Które odbyły się w Pana 33 uro-
dziny!

– Zauważyła to Pani! Rzeczy-
wiście 17 maja 2003 r. o godzinie 
12.20, 80 zawodników otworzyło 
nowy rozdział w historii lekarskie-
go kolarstwa szosowego i wyruszy-
ło na trasę historycznego, pierwsze-
go wyścigu o mistrzostwo. Do prze-
jechania mieliśmy trzy pętle długo-
ści dwudziestu sześciu kilometrów. 
Na kresce najszybszy okazał się Mi-
chał Małysza z Lublina, który na fi-
niszu pokonał Roberta Nanowskie-
go z Opola i Tadeusza Bizewskiego 
z Pucka. Zwycięzca uzyskał na me-
cie średnią 38,3 km/h. 

•	i	od tego dnia, co roku od…
– Zaczęło się 18 lat temu – ale by-

ły przestoje, kiedy wyścig się nie odbył 
– rok temu z powodu pandemii i kilka 
lat wcześniej z przyczyn od nas niezależ-
nych. Generalnie mamy za sobą 17 edy-
cji mistrzostw. I wciąż nie mamy dość. 
Wśród zawodników są już dorosłe dzie-
ci lekarzy‑kolarzy, również uprawiające 

ten zawód i dzielące z nami tę samą pasję. 
Następuje wymiana pokoleniowa. A my 
wszyscy, od lat startujący w zawodach, 
staliśmy się jedną wielką rodziną. Two-
rzymy także Lekarską Grupę Kolarską, 
która jest grupą zaprzyjaźnionych osób 
(lekarzy i nie tylko) jeżdżących na rowe-
rach. To dla mnie wielka wartość i radość. 
Impreza cieszy się niesłabnącym zaintere-
sowaniem – 80‑120 zawodników stawia 

się gotowych do rywalizacji. Przyjeż-
dżają z całej Polski – kobiety i mężczyź-
ni w różnym wieku. Przez te lata, jak po-
liczyłem około 500 osób pojawiało się 
na mistrzostwach systematycznie. Naj-
starszym kolarzem jest dr Piotr Mikołaj-
czyk, laryngolog z Będzina; urodził się 
w 1940 roku i jest w doskonałej formie.

Od kilku lat w naszych mistrzostwach 
bierze udział też grupa osób niedosły-
szących.

Początkowo organizowaliśmy zawody 
w okolicach Lubartowa – tu pragnę wspo-
mnieć niezawodnego szefa Komisji Spor-
tu w LIL dr. Edwarda Wolińskiego, który 
był dla nas ogromnym wsparciem. Obec-
nie, już od lat, ścigamy się na trasie, która 
biegnie w okolicach Bychawy, a ostatnio 
start i meta są w Leśniczówce.

•	W	tym roku mistrzostwa odbyły się 
po raz 17. Pandemia nie zniechęciła za-
wodników?

– Nie zniechęciła, w zawodach uczest-
niczyły 92 osoby, w znakomitej więk-
szości byli to lekarze, ale też farmaceuci 
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Do pracy rowerem nie jeżdżę
i osoby spoza zawodów medycznych. 
Te popandemiczne zawody rozpoczęły 
się Jedenastą Czasówką Roberta (na pa-
miątkę nieżyjącego ich uczestnika Ro-
berta Nanowskiego, ortopedy i świetne-
go kolarza z Opola Lubelskiego). Kolej-
nego dnia kolarze wzięli udział w wyści-
gu ze startu wspólnego (były trzy katego-
rie – 1, 2 lub 3 okrążenia; każde okrążenie 
to dystans 38 km). W kategorii open wy-
grał zawodnik pochodzący z Zamościa, 
młody lekarz Jakub Szczerbiński. 

•	A	Pana najważniejsze sukcesy?
– Moje sukcesy? Raz stałem na naj-

wyższym podium MPLKS i kilka razy 
na niższych jego stopniach. Wygrywa-
łem też swoją kategorię, i nie tylko, startu-
jąc w kilkunastu edycjach Igrzysk Lekar-
skich w Zakopanem. A największym mo-
im sukcesem w lekarskim sporcie, było 
zdobycie 2. miejsca w łączonej klasyfika-
cji Mistrzostw Świata Lekarzy rozgrywa-
nych w 2010 r. w Zakopanem i… trzecie 
miejsce w sztafecie 4x100 metrów pod-
czas Medigames w Toskanii w 2006 ro-
ku. I jeszcze jeden sukces – syn, Jakub, 
też jeździ na szosie i startuje w triathlo-
nach [:)].

•	Medycyna też jest pasją?
– Moją pasją jest psychiatria. Świa-

domie wybrana specjalizacja w zasadzie 
już na początku studiów. Wychowałem 
się w lekarskim domu, tata reumatolog, 
mama pediatra, ale rodzice nigdy ani na 
mnie ani na siostrę nie wywierali żad-
nej presji, nie namawiali na medycynę, 
a i tak oboje jesteśmy lekarzami. Chyba 
po prostu chciałem pomagać ludziom… 
Innej motywacji nie znajduję. Przez wiele 

lat pracowałem w szpitalu neuropsychia-
trycznym w Lublinie, teraz to szpital 
w Łukowie. Mam też specjalizację z sek-
suologii, którą zrobiłem u prof. Zbignie-
wa Lwa‑Starowicza. Obydwie specjaliza-
cje pozwalają mi być biegłym sądowym, 
a pracy jest bardzo dużo.

•	Można to pogodzić z kolarstwem, 
które jest przecież sportem wymagają-
cym?

– Nie pracuję w poradni, co pozwala 
3‑4 razy w tygodniu wskoczyć na rower, 
choć raczej lepszym określeniem jest tre-
ning, bo nie są to luźne przejażdżki [:)]. 
To prawda, trening wymaga czasu. Nie 
ma przeproś. Jak chce się utrzymać for-
mę, powalczyć o miejsce na podium, to 
trzeba trenować, czyli przede wszystkim 
jeździć na rowerze, ale też chodzić na 
basen, a zimą siadać na trenażer rowero-
wy. Kiedy zaczynałem przygodę z kolar-
stwem sam sobie byłem trenerem, opie-
rałem się na sprowadzanych z USA pod-
ręcznikach itp. Teraz w zasadzie każdy 
z nas ma swego osobistego trenera, który 
rozpisuje nam treningi, motywuje do pra-
cy. Nie umiem już sobie wyobrazić życia 
bez tego rytmu. Warto, bo nawet jak zmę-
czenie jest bardzo duże, to satysfakcja na 
mecie, jaką się przeżywa, że dało się ra-
dę, że udało się pokonać swoją słabość, 
i kolegów [:)] rekompensuje wszystko. 
Nawet kontuzje nie zatrzymują – ja po-
łamałem już dwa obojczyki na rowerze, 
ale miałbym zrezygnować z tego powo-
du??? Nigdy! 

•	To do pracy też pędzi Pan rowe-
rem?

– Nie, mam za blisko do szpitala.

Okulistka fundatorką 
rzeźby Znikomka

Zamojska okulistka ufundowała rzeź‑
bę, która przedstawia bohatera wiersza 
Bolesława Leśmiana. To już piąta Leśmia‑
nowska postać, która pojawi się w prze‑
strzeni Zamościa

We wrześniu w Zamościu trwał festi‑
wal „Ulica Literacka”. Od kilku edycji wy‑
darzeniu towarzyszy odsłanianie rzeźb. 
To bohaterowie utworów Bolesława Le‑
śmiana, poety, który mieszkał tu między 
1922 a 1935 rokiem. Jest Bajdała z Rynku 
Wodnego, Srebroń z ul. Żeromskiego, Ga‑
dy z ul. Staszica i Skrzypek opętany z bra‑
my do parku Miejskiego. Teraz będzie Zni‑
komek, który trafi na schody Zamojskie‑
go Domu Kultury.

– Cieszę się, że będzie przed budyn‑
kiem, będzie zachęcał do przychodzenia 
i budowania swojego wnętrza – mówiła 
podczas sobotniego wieczoru Stanisła‑
wa Igras, fundatorka Znikomka.

To zamojska okulistka, która zdecy‑
dowała się na taki gest, bo jak tłumaczy‑
ła, dom kultury jest dla niej bardzo waż‑
nym miejscem. Jak wspominała, przyje‑
chała do Zamościa pod koniec 1976 roku. 
Miasto wówczas nie wyglądało najlepiej, 
ale gdy stwierdziła, że jest tu dom kultu‑
ry, orkiestra i kino, uznała, że nie jest tak 
źle. Uważa, że należy promować, co nasze 
i zdecydowała się na Leśmiana z uwagi na 
jego związek z Zamościem.

Fundatorka podczas uroczystości na‑
wiązała do okulistycznego aspektu przy‑
padku Znikomka, którego opis w wier‑
szu brzmi: 

„W cienistym istnień bezładzie Zniko-
mek błąka się skocznie./ Jedno ma oko błę-
kitne, a drugie – piwne, więc raczej/ Nie wi-
dzi świata tak samo, lecz każdym okiem 
– inaczej”.

(jkg)
Fot. Zamojski Dom Kultury

Symboliczne odsłonięcie rzeźby 
(doktor Stanisława Igras,  

druga od prawej).
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•	Pamięta Pani swoją pierwszą wizy-
tę u dentysty?

– Płakałam i chowałam się za spódni-
cą mamy. Potem zmieniłam stomatolo-
ga i gdy byłam starsza zrozumiałam, że 
to nie jest ktoś, kto chce mi zrobić krzyw-
dę, tylko pomóc.

•	Pani najmłodszy pacjent?
– Pojawienie się pierwszych zębów 

to jest dobry moment, żeby zacząć przy-
zwyczajać dziecko do wizyt, wtedy to się 
staje czymś normalnym. Pacjent cho-
dzi do stomatologa odkąd pamięta. Po-
tem, kiedy trzeba zrobić coś mało przy-
jemnego, jest już łatwiej. Pierwszy kon-
takt jest bardzo ważny, bo po złych do-
świadczeniach młody dorosły stara się 
unikać wizyt. 

Poświęcam dużo czasu na rozmowę 
z wszystkimi moimi pacjentami, ale dzie-
ci są dużo bardziej wymagające. Z dziec-
kiem w wieku 7‑8+ można się łatwiej do-
gadać niż z maluchem. Córka koleżanki 
bała się dentysty, po wizycie stwierdziła 
zachwycona, że już będzie chodziła tyl-
ko do mnie, „bo ja jej wszystko wytłuma-
czyłam”. Takie dzieci już współpracują. 
Z młodszymi jest trudniej, trzeba zejść 
do ich poziomu. Wygłupiamy się, bawi-
my. Muszę się z nimi zaprzyjaźnić i wte-
dy jestem w stanie coś zrobić. Pomaga mi 
moje macierzyństwo. Nic nie robię na si-
łę, bo to się zawsze źle kończy.

•	To już się wyjaśniło, skąd Pani zna 
cały wiersz Brzechwy o żabie. Z domu 
to Pani wyniosła!

– Znam dużo wierszy z własnego dzie-
ciństwa dzięki mamie i ze swoimi dzieć-
mi ćwiczyłam cały repertuar. Wiem, że 
na Facebooku pojawił się wpis o tym, jak 
w gabinecie recytuję wierszyk i zrobiło 
się zamieszanie. Dowiedziałam się o tym 
od szefowej. Miałam wtedy cudowną pa-
cjentkę, bardzo dzielną 5‑latkę. Przyszła 
wyleczyć dwa zęby, nie protestowała, ale 
ze stresu łzy jej leciały jak grochy. Żeby 
ją czymś zająć zaczęłam opowiadać hi-
storię żaby. Nie miałam pojęcia, że ktoś 
z naszych pacjentów to słyszał.

•	O co pytają mali pacjenci?
– Oglądamy narzędzia, wozimy się 

na fotelu do góry i na dół, sprawdzamy, 
gdzie leci woda, gdzie powietrze, jak coś 
warczy. Dzieci dostają strzykawkę, żeby 
zobaczyły jak działa. Wszystko to, co jest 
bezpieczne i czego można dotknąć.

•	Lepiej, gdy rodzic jest w gabinecie?
– Niektóre dzieci pewniej się czują 

na kolanach u mamy lub taty. Jedni ro-
dzice wychodzą, inni siedzą obok fote-
la. Źle, kiedy utrudniają zapewniając, że 
to w ogóle nie będzie bolało. A tu dziu-
ra na pół zęba. Nigdy nie można dziecka 
okłamywać. Uprzedzam, że to będzie nie-
przyjemne, mówię, że można ząbek po-
łożyć spać. One to rozumieją. Wtedy bu-
dujemy zaufanie. Ważna jest też współ-
praca rodzica z lekarzem, odpowiednie 
przygotowanie dziecka do wizyty w ga-
binecie, nieokłamywanie, niestraszenie. 
Odpowiednia postawa rodzica podczas 

w aucie i tak „na śpiocha”, bez mycia zę-
bów i kąpieli, trafiają do łóżeczka nie po-
winna się zdarzać. Uważam, że w szko-
łach rodzenia brakuje spotkania z higie-
nistką, która wyjaśni zasady higieny jamy 
ustnej. Powie, że dorosły oblizując dziec-
ku palce, łyżeczkę czy smoczek przeno-
si bakterie odpowiedzialne za próchnicę 
i choroby przyzębia. Ludzie to bagateli-
zują, nie wiedzą, że po coś te mleczaki są, 
z jakiegoś powodu wypadają w tej a nie 
innej kolejności.

•	Jest przecież tyle past w tak wielu 
smakach i szczoteczki, które świecą…

– Pasta nie musi być pyszna, bo wtedy 
dziecko uczy się wypluwać. Elektryczne 
szczoteczki są dobre, przyzwyczajają, że 
coś się w buzi kręci i warczy. Później, kie-
dy w gabinecie też coś warczy i się kręci, 
nie ma się czym przejmować.

•	 Na studiach 
przyszli stomatolo-
dzy uczą się pracy 
z dziećmi?

– Kończyłam 
studia w Warsza-
wie, miałam zaję-
cia z prof. Dorotą 
Olczak‑Kowalczyk, 
świetnym specjali-
stą, krajowym kon-
sultantem do spraw 
stomatologii dzie-
cięcej. Wtedy chy-
ba nawet zdecydo-
wałam, że nie będę 
leczyć zębów dzie-
ciom. Uznałam, że 

to bardzo trudny dział stomatologii i zde-
cydowanie niełatwi pacjenci. Zanim po-
szłam na stomatologię studiowałam ra-
townictwo medyczne, miałam zupełnie 
inne podejście do pacjentów niż moi ko-
ledzy po maturze. Ale po studiach zaczę-
łam pracować w gabinecie, gdzie w ra-
mach NFZ leczyliśmy pacjentów w bar-
dzo różnym wieku, w tym wiele dzieci. 
Bardzo to polubiłam, sama jestem zasko-
czona. Może dlatego, że nie jestem taką 
poważną panią doktor.

•	Wychodząc z gabinetu mówią, że jak 
będą duże to zostaną dentystą?

– Tak. Nawet moja córka mówi, że bę-
dzie. Bardzo dobrze, ja się cieszę, prze-
cież ktoś mi będzie musiał leczyć zęby 
na stare lata.

O funkcji poezji w stomatologii dziecięcej 
z Moniką Modestowicz‑Dobrowolską,  

lekarzem dentystą z Centrum Stomatologii Lardent w Lublinie,  
rozmawia Janka Kowalska

Monika Modestowicz‑Dobrowolska pochodzi z Warszawy, w Lublinie mieszka od siedmiu 
lat. Na grupie Widzialna ręka LUBLIN, którą obserwuje 15 tys. osób jedna z internautek na‑
pisała, że chce serdecznie pozdrowić młodą panią doktor stomatolog która mając malut‑
ką pacjentkę na fotelu, z pamięci walnęła jej wiersz Jana Brzechwy „Żaba”. Autorka postu 
stała przy rejestracji, słyszała i podziwiała. Odnalezienie pani doktor nie było trudne.

wizyty, ono nie może czuć, że rodzic sam 
boi się dentysty. Dziecko musi minimal-
nie współpracować, żeby można było na-
wiązać relację. Jeżeli dziecko nie współ-
pracuje, nie robię nic na siłę. Niestety, cu-
dotwórcą nie jestem.

•	Jak ocenia Pani stan zębów dzie-
ci?

– Niewiele jest takich, które mają 
wszystkie zdrowe. Zdarzają się kilku-
latki, które wszystkie zęby mają w ta-
kim stanie, że nie wiadomo od czego za-
cząć. Najlepiej zaproponować znieczule-
nie ogólne i wykonać całe leczenie pod-
czas jednej wizyty. Rodzice nie zdają so-
bie sprawy z tego, że cukier jest niemal 
we wszystkim, co jedzą dzieci. Sytuacja, 
gdy syn czy córka usypiają wieczorem 
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Lekarzy
III Roztoczański Spływ Kajakowy 

Lekarzy odbył się 11.09.21 r. W tym ro-
ku zainteresowanie było mniejsze i osta-
tecznie zgłosiło się 30 osób. 

Pogoda jak zwykle nas wspiera-
ła. Trasa przebiegła początkowo przez 

Biesiadowano, jak seniorom przystało…
XX	Jubileuszowe	Spotkanie	Leka‑

rzy	Seniorów	z	terenu	Lubelskiej	Izby	
Lekarskiej	Delegatury	w	Białej	Pod‑
laskiej,	odbyło	się	5	września	2021	r.,	
w	 lokalu	„Cardinal	Palace”	w	Klim‑
kach	k.	Łukowa.

Przy sprzyjającej, słonecznej pogo-
dzie, spotkanie rozpoczęło się „plenero-
wo”. Na miejscowym cmentarzu św. Ro-
cha, przed Krzyżem Katyńskim, wysłu-
chano krótkiej refleksji nt. zbrodni katyń-
skiej i okoliczności ustawienia tego krzy-
ża – symbolu pamięci katyńskiej, odmó-
wiono modlitwę w intencji pomordowa-
nych na Wschodzie i zapalono znicz. 

Następnie udaliśmy się do miejsco-
wości Ławki, gdzie przed obeliskiem 
poświęconym Kazimierzowi Lewickie-
mu – nestorowi pszczelarstwa w Polsce, 
który spędził w Ławkach wiele lat, wy-
słuchano informacji Zbigniewa Pasika 

o działalności tego wybitnego pszczela-
rza, który był twórcą pierwszego w Pol-
sce Muzeum Pszczelarstwa w Warsza-
wie oraz projektantem i wykonawcą no-
woczesnego wówczas ula dla pszczół 
typu „warszawskiego”, używanego do 

dziś. Był autorem licznych 
książek nt. pszczelarstwa 
oraz wydawcą czasopisma 
„Pszczelarz”. 

Stąd udano się już na 
miejsce przeznaczenia – do 
pięknego, stylowego „Car-
dinal Palace”, gdzie szam-
panem powitała wszystkich 
właścicielka lokalu Hanna 
Dulny, a kapela ludowa za-
grała „Sto lat”. Po tej cere-
monii rozpoczęła się bie-
siada, którą otworzył swo-
im powitaniem dr Jan Ha-
łabuda – przewodniczący 

teren Roztoczańskiego Parku Narodo-
wego, następnie przez zalew Rudka, 
park miejski w Zwierzyńcu, kończąc 
się wśród łąk w miejscowości Bagno. 
Trasa dość kręta ale bardzo malowni-
cza i bezpieczna.

Delegatury LIL w Białej Podlaskiej, przy-
bliżając okoliczności tego jubileuszowe-
go spotkania. 

Smaczne menu i piękna muzyka łu-
kowskiej kapeli „Szwagry”, sprzyjały we-
sołej atmosferze, która wyzwoliła spon-
taniczne tańce. Dodatkową rozrywką był 
występ ludowego Zespołu Śpiewacze-
go „Zalesianki” z Zalesia, który rozba-
wił uczestników spotkania śpiewem po-
pularnych ludowych piosenek oraz dow-
cipami. 

Spotkanie, w miłej atmosferze, trwało 
wiele godzin. Uczestniczyło w nim kilka-
dziesiąt osób, a gościem honorowym był 
dr Marek Stankiewicz z Małżonką, jako 
przedstawiciel LIL. 

Organizatorami spotkania byli: dr Jan 
Hałabuda oraz Joanna Masalska z LIL De-
legatury w Białej Podlaskiej i Zbigniew 
Pasik z Łukowa. 

Zbigniew	Pasik
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Pan doktor zaleca: ochędóstwo 
O zgubnym owijaniu dzieci w pa-

złotko. Jeszcze gorszych skutkach pra-
nia w potoku ubrań chorego na tyfus. 
Gdyby w czasach doktora Brzeziń-
skiego przyznawano nagrody za po-
pularyzację wiedzy z zakresu ochrony 
zdrowia, ten absolwent warszawskiej 
uczelni i praktykant paryskich klinik, 
byłby ich wielokrotnym laureatem

Jest rok 1908. W Krakowie skan-
dal, w Teatrze Miejskim Irena Sol-
ska osłonięta tylko tiulem i włosami 
gra w sztuce o lady Godivie. W Lon-
dynie 25 tys. sufrażystek demonstru-
je, żądając prawa głosu dla kobiet. 
W Boliwii giną dwaj bandyci – Butch 
Cassidy i Sundance Kid. A w War-
szawie uruchomiono pierwszą elek-
tryczną linię tramwajową i ukazała 
się 40‑stronicowa książeczka, w któ-
rej autor radził jak żyć. 

Żyjątka, czyli mikroby

Broszurka „Ochędóstwo jako głów-
ny warunek zdrowia” wprowadza w świat drobnych żyjątek, któ-
re znajdują się wszędzie. – Żyjątka te, czyli mikroby, są ogromnie 
żarłoczne i mogą się tylko tam mnożyć, gdzie mają dostateczną 
ilość pożywienia. W brudnej wodzie, w gnojówce, w brudnym 
garnku, na brudnym palcu pod paznogciem pożywienia nie bra-
kuje, bo właśnie brud to dla nich największy specjał – tłumaczy 
jak kilkulatkom doktor	Józef	Kalasanty	Brzeziński, wówczas 
40‑letni lekarz, praktykujący w Zawierciu.

– Gdyby nie było mikrobów, wszystkie ciała zmarłych ludzi 
i zwierząt od początku świata aż do dnia dzisiejszego leżałyby 
wyschnięte, ale nie zgniłyby; na powierzchni ziemi te ciała i ro-
śliny tworzyłyby olbrzymie stosy, zalegające wszystkie grun-
ta. Chociaż więc gnicie jest tak niemiłe dla naszego oka i no-
sa, jednak jest zjawiskiem dobroczynnem – obrazowo przed-
stawiał procesy zachodzące w przyrodzie. 

Na plus mikrobom przypisywał kiszenie kapusty i ogórków. 
By przejść do ich wad – działania chorobotwórczego – wymie-
niał tyfus, cholerę, ospę, szkarlatynę, suchoty. 

Część ciała żywego

Tłumaczył, że mikroby mogą przenikać przez skórę, płuca 
przy oddychaniu, przez żołądek wraz z wypitą wodą lub spo-
żytym pokarmem. – Tą czy ową drogą mikroby dostają się do 
krwi i wszelkiemi siłami starają się tam rozmnożyć i rozgospo-
darować. I biada temu człowiekowi, u którego zdołają tego do-
piąć. Krew ludzka nie jest zwyczajnym martwym płynem, jak 
woda, czy atrament. To część ciała żywego, sama żyjąca, jak 
mózg, mięśnie lub żołądek. Krew swemi siłami życiowemi bro-
ni się od tych napastników. Tylko gdy człowiek jest nadmier-
nie zmęczony pracą, przygnębiony smutkiem lub przeziębio-
ny, krew traci swoje siły obronne – pisze doktor, zapewne my-
śląc o swoich słabo wykształconych czytelnikach.

Zdaniem Józefa Brzezińskiego, najprostszym i najskutecz-
niejszym środkiem walki jest ochędóstwo, czyli utrzymywanie 
w czystości ciała, odzieży, mieszkania, sprzętów itd. 

Aniołki pomdlały
W rozdziale poświęconym myciu 

ciała przytacza zasłyszaną opowieść, 
która ma uzmysłowić mechanizm dzia-
łania skóry i to jak ważna jest jej czy-
stość. – Podczas pewnej uroczystości 
kościelnej wybrano kilkoro ładnych 
dzieci, które miały przedstawiać anioł-
ków i w tym celu oblepiono ich ciała 
złotym papierem. Najniespodziewaniej 
jednak, zanim uroczystość się zaczęła, 
dzieci pomdlały i musiano czemprędzej 
uwolnić je od nalepionego papieru dla 
uratowania od niechybnej śmierci – re-
lacjonuje i przechodzi do morału: Je-
żeli skóra pokryta jest grubą warstwą 
brudu, to, rzecz prosta nie może dobrze 
wydzielać potu i tłuszczu, a człowiek 
przez to jest bladym i słabym.

Plica polonica
Nie mieliśmy w czasach pana dok-

tora, który urodził się w 1868 roku 
a zmarł w 1937, dobrych notowań za granicą.

– Często się przytrafia, że gdy ludzie idą do Prus na zarobek, 
to żandarmi pruscy każą im się myć, a potem ich okadzają, ni-
by to dlatego, żeby choroby jakiej do Prus nie zawlekli. Gdyby 
w każdej gminie była kąpiel, gdzie każdy za parę groszy mógł-
by się porządnie wymyć, to byśmy takiego wstydu nie mieli 
– uważa propagując urządzanie takich miejsc gdzie tylko moż-
na. Wydatek szacował na kilkaset rubli, radząc natryski, a nie 
wanny czy kąpiel parową.

Gorzej, bo „chorobą polską” nazywano wówczas kołtun. 
– Według pojęć ludu naszego kołtun (plica polonica) jest cho-
robą ogólną: łamie on kości, rzuca się na wnętrze lub na oczy 
a wreszcie wchodzi we włosy. Jeżeli chory wyczeka rok i sześć 

Zawiercie z czasów gdy pracował w nim Józef Kalasanty Brzeziński. 
Na zdjęciu z 1912 roku prace przy utwardzaniu ulicy.
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niedziel i zdejmie plikę przy zachowaniu odpowied-
nich przepisów, na zawsze pozbywa się choroby. To-
też ludzie starają się przy różnych cierpieniach za-
puścić plikę we włosach, by pozbyć się choroby we-
wnętrznej. Wielu lekarzy, a szczególnie dr Dobrzycki 
z Warszawy, poświęciło wiele czasu i pracy na zba-
danie kołtuna i przekonali się, że to jeden z najszko-
dliwszych przesądów – zapewnia Brzeziński, zale-
cając codzienne używanie grzebienia i raz w tygo-
dniu mycie głowy.

O, matko

Duży nacisk kładzie na utrzymywanie w czysto-
ści ubrań i bielizny. Przestrzega przed kupowaniem 
odzieży z drugiej ręki, bo ich poprzedni właściciele 
mogli umrzeć na chorobę zakaźną. Podaje instrukcję, 
jak należy się zachowywać mając w domu osobę cho-
rą. Przytacza historię wsi, której mieszkańcy zaczęli 
chorować, bo korzystali z wody z potoku, w którym 
prano rzeczy chorych mieszkańców z miejscowości 
położonej wyżej. Ciekawe czy to kolejna lekarska hi-
storyjka dydaktyczna, czy faktycznie do czegoś takie-
go ponad sto lat temu dochodziło.

Brzeziński zaleca organizację w domach umywalni. 
Zapewne z własnego doświadczenia opowiada o wiel-
kim kłopocie, jaki robi lekarz przybyły do chorego, 
gdy chce umyć ręce. Trwają wówczas poszukiwania 
miski, mydła i ręcznika. Jako praktyk opisuje kobie-
ty szykujące się do porodu ubrane w najbrudniejsze 
rzeczy i korzystające z brudnej pościeli, bo „zaraz 
wszystko i tak się zabrudzi”. W ramach propagowa-
nia ochędóstwa nakazuje jak najwyższą dbałość o czy-
stość wokół przyszłych matek i noworodków.

Strzępki perkalu

Gdy ukazała się jego książeczka, od kilku już lat 
pracował jako lekarz fabryczny w Zakładach Towa-
rzystwa Akcyjnego Zawiercie, potem trafił do tam-
tejszego szpitala. Działał społecznie – PCK, harcer-
stwo, publikował, wygłaszał odczyty. Należał do to-
warzystw lekarskich a nawet był członkiem honoro-
wym Tymczasowej Rady Lekarskiej przy Minister-
stwie Spraw Wewnętrznych. 

I na koniec krótki poradnik z 1908 roku dla ska-
leczonych: dokładnie usunąć brud z najbliższego są-
siedztwa rany, czyli obmyć skaleczoną część ciała my-
dłem i ciepłą przegotowaną wodą. Po obmyciu skale-
czonej części ciała należy ranę opatrzyć. W tym celu 
bierzemy kilka strzępków białego płótna lub perkalu, 
gotujemy 10 minut w wodzie, aby je zupełnie uwolnić 
od mikrobów, czyli wyjałowić, i następnie po ostu-
dzeniu kładziemy na ranę i przymocowujemy banda-
żem. Taki opatrunek najzupełniej wystarcza i nie ma 
potrzeby używać doń różnych środków lekarskich, 
jak karbol, sublimat i t. p. O ile z małych ranek mo-
że powstać zastrzał, ropień lub róża, o tyle rany duże 
są nieraz przyczyną ogólnego zakażenia krwi, które 
niechybnie prowadzi do śmierci.

Janka	Kowalska

Dzień z pracy lekarza POZ

Poniedziałek
Wybrałam się ostatnio do sklepu z odzieżą uży-

waną, koleżanka namawiała mnie od dawna, ale cią-
gle nie miałam czasu. Zaraz po wejściu usłyszałam głośne powitanie 
„PANI DOKTOR TU!”. Pacjentka zdziwiona i patrzy na mnie z ocze-
kiwaniem w oczach. Ponieważ ja nic nie mówię, to za chwilę słyszę 
komentarz: „Nie wiedziałam, że w tej służbie zdrowia aż tak źle, my-
ślałam, że te strajki to przesada”. Powiedziałam grzecznie do widze-
nia i wyszłam ze sklepu. Czasami mam wrażenie, że pacjenci są wszę-
dzie. Kilka miesięcy temu na SOR‑ze w szpitalu, gdzie trafiam z trochę 
uszkodzonym kolanem, usłyszałam to samo „Pani doktor tu?” i zdzi-
wienie, że lekarze też chorują. 

Chociaż bywają też sceny mniej żenujące, a bardziej śmieszne, kie-
dyś na deptaku podbiegła do mnie pacjentka z okrzykiem, że jest w cią-
ży. Kolega, który szedł obok, zbladł i zamilkł. Może myślał, że krzy-
czy do niego, nie pytałam. Ale scena była zabawna i do dzisiaj, jak się 
spotykamy to mam ją przed oczami. Pacjenci dzielą się z nami smut-
kami i radościami całej swojej rodziny, nie tylko problemami zdro-
wotnymi. Niekiedy samo wysłuchanie pomaga, szkoda tylko, że cza-
su jest zawsze za mało. W wakacje jest jeszcze szansa, ale jak przyj-
dzie jesień nie ma o tym mowy.

Zgłaszalność pacjentów jest ogromna. Przy wymianie centrali za-
montowaliśmy licznik połączeń telefonicznych. NFZ ciągle nas oskar-
ża, że nie odbieramy telefonów. Pytanie jak to robić, jeżeli w ponie-
działek prób połączeń było ponad 4 tysiące. W rejestracji mamy 4 apa-
raty telefoniczne – nie ma więcej ludzi do ich odbierania. To fizycz-
nie niewykonalne.

1 lipca wszedł obowiązkowy EDM, czyli wszystkie dane dotyczące 
leczenia pacjenta, wykonywanych badań, zleconych terapii MUSZĄ 
być za pośrednictwem platformy P1 udostępniane. Nie dotyczy to tyl-
ko usług finansowanych przez NFZ, ale także tego, co robimy w pry-
watnych gabinetach. Większość kolegów lekarzy nie ma o tym pojęcia, 
nikt nie informuje, ale też często sami uważamy, że nas to nie dotyczy. 
A warto sobie uświado-
mić, że nieznajomość 
prawa nie chroni nas 
przed konsekwencja-
mi jego nieprzestrzega-
nia. Dokumentacji nie 
udostępnia nawet je-
den z największych lu-
belskich szpitali, ale za 
chwilę dadzą radę i wte-
dy będzie można kontro-
lować tych małych bez 
przymykania oka.

Czas wrócić do rze-
czywistości i pracy. 
Dzwoni telefon, pani głośno krzyczy. Koleżanka była parę godzin 
wcześniej na wizycie domowej u mamy tej pani, pacjentka z kaszlem, 
temperaturą, nie mogła wyjść z domu. Lekarka wypisała skierowanie 
na test, a jak będzie test ujemny to skierowanie na RTG klatki piersio-
wej. Test został pobrany w domu i córka (dzwoni z Marsylii i się do-
dzwoniła!), życzy sobie natychmiastowego wykonania zdjęcia w do-
mu. Twierdzi, że na całym świecie to standard. Na koniec rozmowy 
pani krzyczy, że o naszym postępowaniu (a raczej jego braku) powia-
domi Komisję Europejską i oni się nami zajmą. Dziękuję za rozmo-
wę. Cóż innego mogę zrobić. Może pójdę jutro na grzyby, bo podob-
no jest wysyp. Ale raczej skończy się na tym, że kupię na targu, tak 
będzie bezpieczniej dla rodziny i dla mnie.

Wioletta	Szafrańska‑Kocuń
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4 października
Po trzech tygodniach cze-

kania na miejsce, od wczoraj 
wreszcie leżę. Tym razem na ob-
serwacji na gastrologii z podej-
rzeniem wrzodu na żołądku albo 
z czymś podobnym, bo podczas 
porady telefonicznej doktór nie 
mógł stwierdzić co jest (mimo że 
słuchawkę przy brzuchu trzyma-
łem, żeby słyszał jak mi burczy) 
i tylko dał numer e‑skierowania 
do szpitala. Eee – dobre i to, resz-
tę inni może zdiagnozują. Mam 
nadzieję. 

6 października

Miałem gastroskopię. Wrzo-
du nie mam, tylko jakiś nieżyt. 
To jeżeli nie żyt, to w końcu co 
mam? Pobrano mi przy okazji 
jakiś materiał z żołądka, pew-
nie resztki wczorajszego kapu-
śniaku, ale jeszcze nic nie wiado-
mo. Spokojny nie jestem, prze-
cież mogłem nie jeść, zwłasz-
cza że do wyboru był tylko ka-
puśniak. 

8 października

Telewizja potwierdza, że co-
raz bardziej zmierzamy ku wiel-
kości. Pamiętam, że niedawno 
na fali dyplomatycznych poty-
czek dowiedzieliśmy się z ust 
wysoko ustawionej urzędniczki 
państwowej, że „Tu jest Polska 
a nie Unia!”. No, może to taka 
planowana geograficzna zmia-
na dopieszczająca naszą naro-
dową megalomanię. W końcu 
jeśli może być Australia z Oce-
anią, to dlaczego nie może być 
Polska z Unią? 

9 października

Okazuje się, że mam jakieś za-
palenie w żołądku, czyli właśnie 
ten nieżyt. Będę brał leki, będę 
na diecie, trochę mnie poobser-
wują i ma być dobrze. Mam na-
dzieję, chociaż w jedynie słusz-
nej telewizji też tak ciągle mó-
wią i tam jakoś nie mam. 

Gallus roladus, czyli kurczak inaczej
Jesień w pełni. Czas więc na konkretne, acz nie za ciężkie jedzenie i to naj-

lepiej na ciepło. Kurczak jest sztandarowym mięsem, królującym w naszych 
domach. Nietłusty i pożywny. Szybki w obróbce termicznej. Ale może tym 
razem zamiast tradycyjnego kotleta de volaille, czy panierowanego kotleta 
z piersi, zaproponuję mniej czasochłonną modyfikację dania z kurczaka. A tak 
w ogóle to zastanawialiście się skąd ten kurczak właściwie jest? 

Według Darwina kura domowa pochodzi od kura bankiwa (Gallus gallus), 
żyjącego w stanie dzikim w dżunglach Indii i na Archipelagu Malajskim. Nie-
znana jest dokładna data udomowienia kur. Udowodniono, że udomowione 

kury utrzymywano w dolinie Indusu około 3000 lat p.n.e., skąd w wieku XV‑XVI p.n.e. 
dotarły do Egiptu, zaś w IX wieku p.n.e. przez Mezopotamię lub Persję do Europy. Kura 
(z łac. gallus gallus domesticus) jest najpowszechniejszym zwierzęciem domowym, wystę-
pującym na świecie. To symbol Francuzów czyli Gallów. I choć człowiek pierwotny pre-
ferował „większe chodzące mięso”, to ostatnie znaleziska sprzed 150 tys. lat wskazują już 
na zamiłowanie do jedzenia mięsa ptaków wśród ówczesnych ludzi. Najnowsze badania, 
dotyczące historii udomowienia kur wskazują, że proces ten mógł rozpocząć się już nawet 
około 10 tys. lat temu na terenach Tajlandii, Wietnamu i Azji Południowo‑Wschodniej. Na-
leży przy tym pamiętać, że mięso nie każdej kury może przypaść nam do gustu pod wzglę-
dem smaku. Faktem jest, że kupiony w zwykłym sklepie „nieekologiczny” kurczak sma-
kuje zupełnie inaczej niż „wolno biegająca” kurka ze wsi. Każda z ras posiada właściwe 
dla siebie walory smakowe. I nie łączcie tego z wszechobecnymi mitami o sztucznej pa-
szy używanej w hodowli i skażeniem antybiotykami czy hormonami wzrostu. To po prostu 
różnica gatunkowa. Uwaga – za kilogram sprowadzanego z Francji mięsa kapłona (wyka-
strowanego, specjalnie odżywianego koguta) trzeba było zapłacić koło 800‑900 zł. To po-
noć najdelikatniejsze mięso drobiowe na świecie. Wszystko jest jak zwykle kwestią gustu, 
więc wybierajmy to, co jest dla nas najsmaczniejsze. Tak czy inaczej mięso każdej kury 
jest bardzo wartościowym posiłkiem. No to do roboty 

Składniki:

• 1 podwójna pierś kurczaka (duża 
albo dwie mniejsze) 

• 4 jaja
• 400 g żółtego sera (najlepiej 

ostry w smaku np. salami)
• ½ szklanki majonezu
• 500 g pieczarek
• 1 cebula (średnia) 
• 1 łyżka masła klarowanego 
• 1 łyżeczka mielonej (dobrej) 

papryki słodkiej 
• 1 szczypta chili 
• Sól i pieprz do smaku. 

Wykonanie:
Ser trzemy na tarce o grubych oczkach, 

dodajemy całe jaja i majonez, pieprz do sma-
ku ok. ⅓ łyżeczki. Masę wylewamy na wyło-
żoną papierem do pieczenie foremkę (30x40) 
i pieczemy w piekarniku (góra/dół) w 170 st. 
C ok. 20 minut.

W tym czasie umyte pieczarki ścieramy 
na tarce o grubych oczkach. Cebulę kroimy 
w półpiórka, podsmażamy na łyżce masła 
klarowanego, na „szkliście” i dodajemy pie-
czarki. Mieszając smażymy, aż odparuje wo-
da z pieczarek. Na koniec solimy i pieprzy-
my do smaku.

Upieczone gorące ciasto serowe odwra-
camy papierem do góry i delikatnie ściąga-
my papier. Piersi rozbijamy jak na kotlety, 

oprószając na koniec wg uznania solą, pie-
przem, papryką i chili. Na wierzchu układa-
my podsmażone pieczarki z cebulką (może-
cie też dodać ulubione zioła np. czarnuszkę). 
Całość zwijamy w roladę i zawijamy w pa-
pier do pieczenia (dość ściśle). Wkładamy 
do piekarnika nagrzanego do 170 st. C (gó-
ra/dół) na około 30 minut. Roladę podajemy 
wg uznania pokrojoną w plastry, jako danie 
obiadowe na ciepło lub zimną przystawkę 
z marynatami. 

Smacznego!
Dariusz	Hankiewicz

PS Podziękowania dla Uli, która poczę-
stowała mnie takim przysmakiem 
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pewnie awansuje do wyższego sortu lojal-
nych obywateli. Reszcie raczej słodko nie 
będzie. Ale dalekowzroczność autora toastu 
– „Gorzka wódka!” należy podziwiać. 

20 października

Na wizycie lekarz zapytał sąsiada czy pi-
je. Ten odpowiedział, że owszem ale mało, 
rzadko, z niechęcią i dużym obrzydzeniem, 
dodatkowo krztusząc się. Tak czy owak jak 
by nie mówił to jednak istotny dla historii 

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

(serial prawie codzienny)

10 października
Podobno jednym z docelowych go-

spodarczych haseł inwestycyjnych 
obecnych władz są „DROGI”. I to się 
sprawdza, bo co artykuł to drogi i to co-
raz częściej. I jak tu wątpić w prawdę 
oficjalnych haseł?…

12 października

Kadra lekarska podobno maleje 
w szybkim tempie. Stąd najnowszy po-
mysł utworzenia nowego modelowego 
stanowiska – ASYSTENT CHIRUR-
GA. Potem pewnie już gładko pójdzie 
i w następnej kolejności będziemy mie-
li ASYSTENTA ASYSTENTA CHI-
RURGA, a przy jeszcze większym na-
wale wyczerpującej pracy może nawet 
CHIRURGA ASYSTENTA CHIRUR-
GA. Inne specjalności i zawody me-
dyczne też będą wzięte pod uwagę. Ileż 
to przybędzie nowych etatów do obsa-
dzenia. Oby tylko członków rodzin de-
cydentów nie zabrakło. 

14 października

Sąsiad spod okna powiedział, że bę-
dzie miał badane DNA. Nie zaskoczył 
nas. Bez badania sami poznamy, ja-
kie będziemy mieli wyniki, kiedy już 
to dno osiągniemy. A wygląda, że to 
już niedługo. 

16 października

W szpitalnej telewizji nadal zapew-
nienia, że dzięki obecnej gospodar-
czej strategii rządu ludzie w kraju sta-
ną wreszcie na nogi. I to jest bardzo 
możliwe, bo jeszcze tylko kilkakrotna 
podwyżka cen benzyny i tak się stanie. 
W końcu „CHODZONY” to nasza na-
rodowa tradycja i dzięki dalekowzrocz-
ności władzy mamy szansę kultywować 
ją niedługo na każdym kroku. 

18 października

Okazuje się, że jako naród spożywa-
my za dużo cukru, co jest bardzo nie-
zdrowe, więc profilaktycznie podnie-
sione będą ceny wszystkiego co słod-
kie, uświadamiając w ten sposób naro-
dowi przed czym odgórnie jego zdro-
wie będzie chronione. Cukrzyków się 

choroby element potwierdził, a wiadomo 
że wywiad, czyli rozmowa z pacjentem to 
podstawa trafnej diagnozy. 

21 października

Podobno w niedalekiej przyszłości przed 
nami nowe wybory. Po co? Przecież wyniki 
i skutki dotychczasowych już dobrze zna-
my i odczuwamy, więc w jakim celu grozić 
nam nowymi. A może rzecz w tym, żeby-
śmy jeszcze gruntowniej mogli przyzwycza-
ić się do tego, co wybiorą ci, których zno-
wu podobno demokratycznie jak poprzed-
nio wybierzemy. 

26 października

Jeszcze à propos picia – toż to historia 
ludzkiego rodzaju. Nic więc dziwnego, że 
w mediach bez przerwy doniesienia o ro-
snącej liczbie wypadków drogowych, bo 
kierowcy jeżdżą jak szaleni i coraz czę-
ściej po spożyciu. Nic nowego. To już by-
wało. Nasunęła mi się myśl, jakby wyglą-
dała w tym temacie relacja ze starożytnych 
czasów, na przykład jednego z patrycjuszy 

rzymskich, dostojnego Pijusa Winnicju-
sza, a mogłaby ona brzmieć prawie współ-
cześnie: – „Śpieszyłem się swoją lekty-
ką na uroczyste poleżenie u dostojnej Ani 
Xymenes, wstąpiłem tylko do Ajencjum 
Fryzjerium „Pod Jowiszem”, gdzie golą 
piorunem, potem szybko na moment do 
Wtrajana, z powrotem do lektyki i w dro-
gę. Na zakręcie nie zauważyłem, że mój 
prawodyszlowy zagapił się na jakąś we-
stalkę a na przeciwko inna lektyka. Zdą-
żyłem tylko krzyknąć „Mamma mijaj!”, 

ale za późno i zderzyliśmy się czołowo. 
Guzus czyli bambuła wyskoczył mi na 
czole jak mandarynka z Majorki i mu-
siałem potem zimny sandał przykładać. 
A w tamtej lektyce nieśli dostojnego 
Germanika, czyli przedtem Niemczy-
ka zanim sobie zmienił, który akurat 
wracał po uczcie u Brytanika Oliwiu-

sza. Głowę miał taką, że mu się 
w wieniec nie mieściła (mnie się 
mieściła), tragarze też na bo-
saka, żeby nie trzęsło – czy-
li normalnie, więc nie obyło 
się bez ekscesów, bo on się 
zrobił jak wulkan, czyli taki 
Wyzywiusz. Nie mogłem na-
wet zareagować, bo po pierw-

sze byłem scypion, nie afrykań-
ski tylko z nim byłem scypion, 

bo wieńce nam się zakuliły jeden za 
drugi, poza tym mnie przerzuciło do je-
go lektyki, więc jako nieproszony gość 
nie mogłem być arogantus, po trzecie on 
miał na czole dwa razy więcej ode mnie. 
Najgorzej, że pretorianów wezwano i jako 
sprawca musiałem zapłacić mandatus sto 
aureusów. I do Ani Xymenes na primum 
toastum się spóźniłem”. I tak by mogła 
wyglądać opowieść o starożytnej kraksie, 
bo czasy się zmieniają, ale historia lubi się 
powtarzać niezależnie od warunków dro-
gowych, tylko że teraz częściej. 

28 października

Podobno naczelną ideą działania władz 
jest coraz bardziej zmieniane prawodaw-
stwo, obsługujące każde krajowe przed-
siębiorstwo. I to biorstwo się bardziej od-
czuwa niż dawstwo, bo kto tylko może 
przedsiębrać to bierze, oczywiście zgod-
nie z danym i obowiązującym aktualnie 
prawem. Na lewo przy okazji to bior-
stwo równie często bywa. Po cichu i nie 
przed się. 

Irosław	Szymański
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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 października 2021 r.
Rozstrzygnięcie konkursu do 27 listopada 2021 r.
Wręczenie nagród laureatom 18 grudnia 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

W pastelowej krainie dzieciństwa
Ciepła, pogodna i radosna wystawa zagościła w Galerii Sztu‑

ki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy”. Od 4 września do 14 października 
2021 r. można tu oglądać wystawę malarstwa Małgorzaty Bochen‑
ko pt. „Kuba i inni”. 

Tym razem Autorka, która już po raz ósmy prezentuje tu swoje 
prace, na ścianach galerii przy ul. Chmielnej zawiesiła portrety dzie‑
ci. Są narysowane techniką pasteli w pogodnych, jasnych, wręcz 
słonecznych kolorach, często przedstawiające bohaterów obrazów 
w niebanalnych sytuacjach: dziewczynka skąpana w błocie czy „ma‑
ły rycerz” w garnku na głowie. Tytułowy Kuba to ukochany, kilkulet‑
ni kuzyn autorki, który stał się głównym ale nie jedynym modelem 
dr Bochenko. Na obrazach są też pozostali kuzyni, ich koledzy, a tak‑
że dzieci spoza tego kręgu. aa

Z pieśnią na ustach
Można też już się szykować na muzyczny piątek „U Lekarzy”, 

kiedy to będziemy śpiewać piosenki patriotyczne z Chórem 
„CONTINUUM”. Śpiewanie 5.11.2021 r., godz. 18.00, oczywiście 
przy Chmielnej 4. aa 

Jesienią uciec  
do Papui Nowej Gwinei

Już w sobotę 16.10.2021 r.  o godz. 12.00 przy Chmielnej 4 od‑
będzie się wernisaż wystawy fotografii „Papua Nowa Gwinea” – 
dr. Dariusza Tulei. 

Fotorelacja z wernisażu  
na stronie  

Komisji Kultury LIL:
kultura.oil.lublin.pl

Komisja Kultury zaprasza
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LITeRACKOKiedy pisarz gada z pisarzami
Philip Roth to dla znakomitej większości czytelników au-

tor skandalizującej – dodajmy lata temu – powieści pt. „Kom-
pleks Portnoya” (książka ukazała się w 1969 roku), a także cy-
klu książek, których bohaterem jest Natan Zuckerman, uwa-
żany za literackie alter ego pisarza.

Tymczasem krakowskie wydawnictwo Austeria zrobiło 
nam prawdziwy prezent. Właśnie ukazała się całkowicie inna 
książka tego nieżyjącego od 3 lat pisarza – to „Mistrzowie”, 
zbiór rozmów z innymi twórcami, jakie Roth przeprowadził 
spotykając się z największymi mistrzami pióra i jednym ma-
larzem. Długo musieliśmy czekać na tę pozycję, którą pisarz 
wydał w 2001 roku, ale było warto. Szczególne uznanie na-
leży się też autorom przekładu Oldze i Wojciechowi Kubiń-
skim. Warto tu wspomnieć, że oryginalny tytuł, „Shop Talk”, 
można by oddać jako „Branżowe gadanie”, co zapewne jest 
bliższe zamysłowi autora i sugeruje, że Roth rozmawia z kum-
plami po fachu.

„Takiej książki Rotha jeszcze nie mie-
liśmy. Powiedziałbym, że w ogóle ta-
kich książek trzeba szukać ze świecą: je-
den z największych mistrzów pióra roz-
mawia tu z innymi mistrzami i mistrzy-
niami. Który z wielkich prozaików go-
tów byłby oddać swoje nazwisko i po-
święcić czas innym autorom, było nie 
było, konkurentom w fachu?” – pyta Je-
rzy Jarniewicz jeden z recenzentów „Mi-
strzów”. I ma rację, a docenić to można 
tylko czytając napisane w sposób po pro-
stu wspaniały nie tylko same rozmowy, 
ale też szerokie wprowadzenia, jakie czyni Roth zanim uszczę-
śliwi nas rozmową z kolejnymi bohaterami. A jest tu dwóch 
noblistów, Bellow i Singer, są Primo Levi, Mary McCarthy, 
Milan Kundera, Bernard Malamud, by poprzestać na sześcior-
gu spośród dziecięciu (siedem rozmów i trzy szkice). To pi-
sarze, których Roth dobrze zna, bo ich nie tylko czyta, ale też 
ze sobą czy w sobie nosi. 

Ja oczywiście zaczęłam od przeczytania rozmowy z Iccho-
kiem Baszewisem Singerem, do którego Philip Roth w listopa-
dzie 1976 roku pojechał, aby porozmawiać o Bruno Schulzu. 
W tej rozmowie pada takie wspaniałe zdanie‑opinia Singera: 
„(…) im dłużej czytałem Schulza – (…) kiedy go czytałem, 
doszedłem do wniosku, że jest lepszy od Kafki”.

Anna	Augustowska

„Mistrzowie.	 Spotkania	 z	 twórcami”,	 Philip	Roth,	
przeł.	Olga	Kubińska,	Wojciech	Kubiński,	Austeria,	Kra‑
ków	2021.

(oprac. jkg)

Żyli i pracowali dla chorych
Sylwetki zmarłych lekarzy Lubelskiej Izby Lekarskiej opisuje 

w swej najnowszej książce niestrudzony badacz życiorysów tych, 
którzy „zrobili wszystko, by ratować ludzi” prof. Marian Markie‑
wicz, emerytowany kardiolog i autor książek.

W trzecim, najnowszym tomie, który właśnie został wydany 
przez LIL pt. „Sylwetki zmarłych lekarzy województwa lubel‑
skiego, wołyńskiego, poleskiego” Autor przedstawia 1263 le‑
karzy, którzy pracowali na tych terenach od czasów króla Stani‑
sława Poniatowskiego po czasy współczesne. Książka jest rodza‑
jem leksykonu, swoistej encyklopedii, składającej się z krótkich bio‑
gramów, czasem bardzo fragmentarycznych i niepełnych, ale, jak 
pisze prof. Markiewicz: „nawet krótka wzmianka świadczy o tym, 
że dany lekarz pracował na omawianym terenie i pomagał innym 
(…); to często jedyny dowód ich ciężkiej pracy”.

Przypomnijmy, że dzięki finansowemu wsparciu LIL wydano 
wcześniejsze pozycje prof. Mariana Markiewicza: w 2017 roku „Leka‑
rze” a w 2019 roku tom drugi pt. „Nauczyciele przyszłych lekarzy”.

aa

TEATRALNIEPeszek, Peszek i Krzanowska
Kolejne spektakle „Czarnego mnicha” w Teatrze Starym. 

Przedstawienie powstało na podstawie opowiadania Antonie‑
go Czechowa pod tym samym tytułem. Adaptacja i reżyseria: 
Błażej Peszek; obsada: Katarzyna Krzanowska, Błażej Peszek, 
Jan Peszek. Bohaterem opowiadania jest młody magister, do‑
brze zapowiadający się uczony Andrej Wasilicz Kowrin. Dręczy 
go ezoteryczna legenda o mnichu, którego miraż wędruje przez 
pustynię, okrąża całą Ziemię, jego obraz odbija się nawet w ko‑
smicznej pustce. Spektakle: 18 października o godz. 18; 20 i 21 
października o godz. 18 i 20. Bilety 20‑70 zł.  

NOC KSIĘGARŃSpringer nocą
22 października o godz. 18 w Księgarni Dosłownej w Cen‑

trum Kultury gościć będzie Filip Springer. Pisarz i fotograf. Au‑
tor wielu cykli reporterskich oraz książek, m.in. „Miedzianka. Hi‑
storia znikania”, „Wanna z kolumnadą”, „13 pięter”, „Miasto Archi‑
pelag”, „Źle urodzone”. Spotkanie jest w ramach ogólnopolskiej 
akcji Noc Księgarń. Wstęp wolny.

MUZYCZNIEBogdanowicz na Zaduszki 
29 października o godz. 19 w Lubelskiej Filharmonii koncert 

„Zaduszki Jazzowe. Mariusz Bogdanowicz i przyjaciele”. Trady‑
cja listopadowych koncertów kultywowana jest przez muzy‑
ków jazzowych w całej Polsce, w Lublinie Zaduszki Jazzowe bę‑
dą drugi raz. Wykonawcami będą: prof. Mariusz Bogdanowicz 
i jego przyjaciele.



MEDICUS 10/202126

Praca

Lekarze
•	 Alergologa,	dermatologa	i	endokrynologa	za‑

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

•	 Przychodnia	w	Międzyrzecu	Podlaskim	 za‑
trudni lekarzy specjalistów. Nowoczesna przy‑
chodnia, wysokiej klasy sprzęt, USG, korzyst‑
ne warunki wynagrodzenia, forma współpra‑
cy do uzgodnienia. Tel. 501 203 088, lub 501 
063 325.

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

•	 SPZOZ	w	Kraśniku,	ul.	Chopina	13,	podejmie	
współpracę lub zatrudni lekarzy specjalistów 
w zakresie: ginekologii i położnictwa, radio‑
logii i diagnostyki obrazowej, anestezjologii 
i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, 
kardiologii, pediatrii, medycyny ratunkowej. 
Oferujemy atrakcyjne warunki wynagrodze‑
nia. Warunki pracy do uzgodnienia. Tel. (81) 
825 13 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 opisy‑
wania zdjęć RTG (praca po godz. 15.00 w nie‑
które dni tygodnia) oraz lekarza chirurga lub 
w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii 
ogólnej w Oddziale Chirurgii Ogólnej. Warunki 
do uzgodnienia. Tel. 81 751 45 59; e‑mail: ero‑
gowska@spzozswidnik.pl

•	 Przychodnia	POZ	w	Lublinie	zatrudni	lub	po‑
dejmie współpracę z lekarzem rodzinnym, pe‑
diatrą, dermatologiem. Tel. 516 141 905.

•	 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	Zdro‑
wotnej w Parczewie poszukuje lekarzy do pra‑
cy na Oddziale Geriatrii. Normalna ordynacja 
tj. 8.00‑15.00 z możliwością pełnienia dyżurów 
lekarskich. Oferujemy: – umowę cywilnopraw‑
ną (do uzgodnienia). Kontakt e‑mail: dyr.lecz‑
nictwa@spzozparczew.pl Tel. (83) 355 21 04.

•	 Prywatne	gabinety	medyczne	w	Puławach	
zatrudnią: LEKARZY (również w trakcie spe‑
cjalizacji): chirurga plastycznego; chirurga 
(mała chirurgia); trichologa i medycyny este‑
tycznej. Forma współpracy do uzgodnienia. 
Tel. 693 106 359.

•	 Instytut	Medycyny	Wsi	im.	W.	Chodźki	w	Lubli‑
nie zatrudni lekarzy do pracy w Oddziale Kli‑
nicznym Chorób Zakaźnych oraz Oddziale Kli‑
nicznym Chorób Wewnętrznych. Oferty prosi‑
my składać na adres: imw@imw.lublin.pl lub na 
Kancelarii IMW, ul. Jaczewskiego 2, 20‑090 Lu‑
blin.

•	 SP	ZOZ	w	Świdniku	zatrudni	lekarzy	specjali‑
stów: endokrynologa, pulmonologa, chirur‑
ga i diabetologa do pracy w Poradni Specjali‑
stycznej. Warunki zatrudnienia do uzgodnie‑
nia. Atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. 81 751 45 
59; e‑mail: erogowska@spzozswidnik.pl

•	 Regionalne	Centrum	Krwiodawstwa	i	Krwio‑
lecznictwa zatrudni lekarzy do pracy w Od‑
działach Terenowych Puławy, Tomaszów Lu‑
belski, Kraśnik i Łuków oraz podczas tereno‑
wych akcji poboru krwi. Forma zatrudnienia: 
umowa o pracę – pełny etat lub część etatu 
lub kontrakt lub umowa cywilnoprawna (do 
uzgodnienia), atrakcyjne wynagrodzenie. 
Tel. (81) 532 62 76 i 77 w. 107, e‑mail: sekreta‑
riat@rckik.lublin.pl

•	 NZOZ	w	Poniatowej	zatrudni	 lekarza	 rodzin‑
nego lub pediatrę, ze specjalizacją lub w trak‑
cie, do pracy w POZ. Dogodne warunki pracy 
i płacy – do uzgodnienia. Tel. 501 086 886.

•	 NZOZ	Przychodnia	Lekarzy	Specjalistów	–	SP.	
P. we Włodawie, zatrudni lekarza specjalistę 
ginekologa, lekarza specjalistę laryngologa, 
lekarza specjalistę neurologa, lekarza specja‑
listę psychiatrę lub lekarzy w trakcie specjali‑
zacji w ramach umowy z NFZ. Istnieje możli‑
wość prywatnych przyjęć. NZOZ Przychodnia 
Lekarzy Specjalistów D. Piróg, P. Pakuła ‑ Spół‑
ka Partnerska we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 
66.

•	 NZOZ	Esculap	w	Puławach,	ul.	 Partyzantów	
43, nawiąże współpracę z neurologiem. Umo‑
wa o pracę lub cywilnoprawna. Praca w ra‑
mach NFZ i prywatnie. Zapraszam do kontak‑
tu, tel. 501 220 61.

•	 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.

•	 Fresenius	Nephrocare	Polska	Sp.	z	o.o.	poszu‑
kuje do współpracy lekarza w Ośrodku Dializ 
w Kraśniku. Opis stanowiska: opieka lekarska 
nad pacjentami stacji dializ. Oczekujemy: wy‑
kształcenia medycznego (specjalista chorób 
wewnętrznych II st./nefrolog/w trakcie specja‑
lizacji	z	nefrologii).	Oferujemy:	•	formę	zatrud‑
nienia wg preferencji: umowę o pracę, kontrakt 
lub	zlecenie,	 •	 stabilne	warunki	zatrudnienia	
i atrakcyjne wynagrodzenie. Zainteresowane 
osoby prosimy o nadsyłanie aplikacji (Cv) z za‑
mieszczeniem klauzuli o ochronie danych oso‑
bowych na adres e‑mail: daniel.nalborczyk@
fmc‑ag.com. Więcej informacji o firmie na na‑
szej stronie www.nephrocare.pl 

•	 NZOZ	w	Lublinie,	 ul.	Herberta,	 zatrudni	 le‑
karza rodzinnego w POZ ze specjalizacją lub 
w trakcie specjalizacji. Warunki pracy i płacy 
do uzgodnienia. Tel. 668 200 485.

•	 NZOZ	PLR	VITA‑Med	w	Lublinie,	ul.	 Jutrzen‑
ki 6, zatrudni, najchętniej – lekarza rodzinne‑
go na pełny etat, albo internistę lub lekarza 
w trakcie ww. specjalizacji. Tel. 668 343 182, 
506 230 992.

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.

•	 Nawiążę	współpracę	z	 lekarzem	stomatolo‑
giem oraz ortodontą w prywatnym gabine‑
cie stomatologicznym w Lublinie. Tel. 607 
706 736.

Centrum Medyczne 
MEDICOS 

w Lublinie, ul. Onyksowa 12 
zatrudni 

lekarza stomatologa 
specjalistę (lub w trakcie 

specjalizacji) z zakresu 
ortodoncji.

Kontrakt z NFZ i prywatnie.
Prosimy o kontakt na maila:  

cmmedicos@gmail.com  
tel. 601663122

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

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

•	 Gabinet	 stomatologiczny	Awo‑dent	w	Puła‑
wach nawiąże współpracę z lekarzem denty‑
stą. Nowoczesny sprzęt, pełen grafik pacjen‑
tów prywatnych, korzystne warunki współ‑
pracy. Tel. 606 268 429, e‑mail:awo.dent.pula‑
wy@gmail.com 

•	 Zatrudnię	lekarza	stomatologa	ze	specjaliza‑
cją ze stomatologii zachowawczej z endodon‑
cją lub stomatologii ogólnej w gabinecie w Lu‑
blinie, świadczącym usługi prywatnie i w ra‑
mach NFZ. Tel. 604 455 557.

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

•	 NZOZ	w	Kraśniku	nawiąże	współpracę	z	leka‑
rzem stomatologiem w ramach umowy z NFZ. 
Praca w gabinecie szkolnym i dodatkowo w ga‑
binecie ogólnostomatologicznym. Pacjenci 
prywatni i na NFZ. Tel. 502 365 615. 

•	 Gabinet	Stomatologiczny	 Idea‑dent	w	Lubli‑
nie poszukuje lekarza stomatologa. Pacjen‑
ci tylko prywatni, pełen zakres usług. Mile wi‑
dziane kilkuletnie doświadczenie zawodowe, 
w tym w dziedzinie stomatologii zachowaw‑
czej i endodoncji. Tel. 694 944 077, e‑mail: ga‑
binet@ideadent.lublin.pl

•	 NZOZ	DENTYSTA	zatrudni	 lek.	 stomatologa	
1‑2 dni w tygodniu w ośrodku zdrowia 12 km 
od Lublina. praca na NFZ i prywatnie. Tel. 603 
853 614.

•	 Prywatny	Gabinet	Stomatologiczny	Smile	Insti‑
tute w Lubartowie podejmie współpracę z le‑
karzem endodontą. Zapewniamy: nowocze‑
sny sprzęt (mikroskop, pantomograf, CBCT), 
pracę na 4 ręce z wykwalifikowanym perso‑
nelem, możliwość rozwoju zawodowego, ko‑
rzystne warunki współpracy. Tel. 727 591 858, 
e‑mail: kontakt@smileinstitute.pl

•	 Prywatny	gabinet	 stomatologiczny	w	Białej	
Podlaskiej zatrudni lekarza stomatologa. Ofe‑
rujemy atrakcyjne warunki pracy oraz wyna‑
grodzenie. Tel. 504 858 533. 

•	 Dla	dentystów	oferta	pracy	NFZ	i	komercja;	trzy	
nowocześnie wyposażone gabinety Brzesko, 
Wojnicz, Jurkow/malopolska/. Wynagrodze‑
nie nawet 10 tys. zł i kwartalna premia, wszyst‑
ko zależy od ilości dni i godzin. Tel. 604 093 
982 SMS, oddzwonię.

•	 Centrum	stomatologii	DENTAL‑MED	nawiąże	
współpracę z lekarzem stomatologiem. Ofe‑
rujemy:	 •	nowocześnie	wyposażony	gabinet	
RTG stomatologiczne, kamera wewnątrzust‑
na, system do znieczuleń komputerowych do‑
stępne w placówce, laser chirurgiczno‑stoma‑
tologiczny, mikroskop, skaner wewnątrzustny 
3D,	Pantomograf	z	cefalo,	aparat	do	sedacji;	•	
pracę zgodną z obowiązującymi procedurami, 
z	zachowaniem	zasad	bezpieczeństwa;	•	atrak‑
cyjne	wynagrodzenie;	•	grafik	pracy	dopasowa‑
ny indywidualnie do możliwości lekarza sto‑
matologa;	•	współpracę	z	 innymi	specjalista‑
mi, możliwość konsultacji oraz wymiany do‑
świadczeń;	 ‑	elastyczną	 formę	współpracy;	 •	
możliwość	rozwoju;	•	udział	w	licznych	kursach	
i	szkoleniach.	Oczekiwania:	•	dbałość	o	wyso‑
kie	standardy	medyczne	w	placówce;	•	profe‑
sjonalną opiekę stomatologiczną nad pacjen‑
tem;	•	prawo	wykonywania	zawodu;	•	umiejęt‑
ności, dzięki którym wykonywane usługi są na 
wysokim poziomie. Miejsce pracy w Rykach lub 
Puławach (20 min samochodem z Lublina). Pa‑
cjenci prywatni lub NFZ. Tel. 535 027 080.

•	 Nawiążemy	współpracę	z	lekarzem	stomatolo‑
giem na terenie Lublina. Osoby zainteresowa‑
ne prosimy o kontakt. Tel. + 48 607 669 584.

O
głoszenia drobne przyjm
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reklam
a

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. 

Drobne

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

•	 Sprzedam	aparat	USG	Sonix	O	P	trzy	głowice	
(liniowa,	convex,	endovaginalna),	producent	
Kanada – pierwszy właściciel, rok nabycia XII 
2011 ‑ stan idealny. Aparat z certyfikatem, sys‑
tematycznie serwisowany przez firmę krakow‑
ską. Cena do uzgodnienia. Tel. 603 172 421. 

•	 Wynajmę	gabinety	lekarskie	przy	ul.	Jana	Sa‑
wy, pełne zaplecze, komfortowe wyposażenie 
i warunki pracy. Warunki wynajmu do uzgod‑
nieniu na miejscu. Tel. 791 519 319. Do wyna‑
jęcia gabinet stomatologiczny w okolicy Ro‑
gatki Warszawskiej. Proszę o kontakt po 20.00, 
tel. 533 404 302. 

•	 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. 

Zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Le‑
karskiej 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 Lu‑

belskiej Izby Lekarskiej w Lublinie (zrzekł się 
prawa wykonywania zawodu lub został prze‑
niesiony do innej izby lekarskiej), począwszy 

od pierwszego dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym nastąpiło skreślenie,

c) złożył oświadczenie i wniosek, że nie 
osiąga przychodów z tytułu wykonywania za‑
wodu oraz ze źródeł przychodów wymienio‑
nych w przepisach o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (https://www.lexlege.pl/u
stawa‑o‑podatku‑dochodowym‑od‑osob‑fiz
ycznych/rozdzial‑2‑zrodla‑przychodow/14
78/), z wyłączeniem renty lub emerytury. 
Zwolnienie ma charakter czasowy. Przy‑
sługuje tylko i wyłącznie na bieżąco i na 
okres nieosiągania przychodów (poza ren‑
tą 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.

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

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

•	 Sprzedam	aparat	USG	Voluson	730	Pro	z	trze‑
ma	głowicami	 ‑	 endovag,	 convex,	 i	 4D	 rok	
2010 użytkowany tylko przez właściciela. Ser‑
wisowany regularnie przez YAL. Możliwość 
sprawdzenia w serwisie. Cena 30 000 zł. Tel. 604 
798 286.

•	 Odstąpię	wyposażony	gabinet	stomatologicz‑
ny w Kijanach. Tel. 535 831 973. 

•	 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.

•	 Wynajmę	1‑stanowiskowy	w	pełni	wyposażo‑
ny gabinet stomatologiczny w centrum Lubli‑
na. Tel. 501 346 931.

Zespół Radców Prawnych  
Lubelskiej Izby Lekarskiej

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

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

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

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

Ze względu na pandemię porady 
podczas dyżurów prosimy umawiać 
telefonicznie.

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