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Wspominać i pamiętać
Na lubelskich cmentarzach spoczywa wielu znamienitych
lekarzy i lekarzy dentystów. Ich groby – często już opuszczone
przez najbliższych, którzy także odeszli – nie zostają zapomniane dzięki corocznej akcji, jaką od lat organizuje lubelski
samorząd lekarski. Z okazji 1 Listopada lekarze Lubelskiej
Izby Lekarskiej zapalają znicze na grobach swoich zmarłych
Kolegów.
Tak też było i w tym roku.

Znicze i kwiaty w imieniu ORL złożyli: Monika Bojarska‑Łoś, Jacek Szkutnik i Leszek Kubicz. Tradycyjnie udali
się na groby lekarzy, którzy są pochowani na cmentarzu przy
ul. Lipowej w Lublinie. W tym roku staraniem LIL został
odczyszczony i zakonserwowany grób pediatry dr. Witolda
Klepackiego, który w latach 1928-1932 brał udział w pracach
Zarządu Izby Lekarskiej w Lublinie, a po wojnie tworzył klinikę chorób dziecięcych i był wieloletnim konsultantem wojewódzkim ds. pediatrii.

Członkowie Komisji ds. Lekarzy Seniorów także udali się
na groby lekarzy w całym regionie.
– Na zniczach, które palimy na grobach, umieszczamy
zawsze karteczki informujące o naszej akcji. To ważny symbol
pamięci o tych, którzy tworzyli lubelską medycynę – mówi
Elżbieta Kuszewska z Komisji Seniorów w LIL.
aa
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Wybory
I to na nich powinniśmy się skupić w najbliższym czasie.
Cieszy najwyższa od kilku kadencji liczba okręgów wyborczych, w których zgłoszeni zostali kandydaci na delegatów.
Teraz wszystko w naszych rękach.
Nie czekajmy z wysłaniem głosu, zróbmy to zaraz po otrzymaniu kopert do głosowania. Rozmawiajmy z Kolegami i dopingujmy ich do realizacji przynależnego im prawa wyborczego. Marzeniem moim jest, aby te wybory były już ważne po
części korespondencyjnej. Dla ospałych jak zwykle pozostaje
urna. Nie zmarnujmy tej aktywności, która została wyzwolona wieloma czynnikami.
Nie byłbym sobą, gdybym czegoś nie podrzucił. Otóż raptem władza zrezygnowała z kształcenia lekarzy w szkołach zawodowych. Najpierw bezprawnie dopisano
do skonsultowanej już ustawy możliwość zawodówek dla lekarzy, a potem po czytaniu w Sejmie równie bezprawnie usunięto zapis przed wysłaniem jej do komisji.
Jeżeli myślicie, że mamy wolne, to grubo się mylicie. Jest podejście do wyprowadzenia zawodu lekarza z grupy tzw. wolnych zawodów. W części podatkowej „nowego ładu” pozbawiono nas przywilejów przynależnych tej grupie. Ustawa jest już
w Senacie. Pan Marszałek, prof. Grodzki, obiecał poprawienie tego zapisu. Można liczyć na niego, Senat już kilkakrotnie zmieniał zapisy ustawowe, z czego część
poprawek przeszła przez Sejm. Miejmy nadzieję, że i tym razem.
A w Izbie próbujemy wrócić do normalności, odbywają się wernisaże, turnieje
szachowe. Oby tylko zaraza nas nie zmogła. Szczepcie się, COVID, grypa, pneumokoki. Przed nami znowu trudny okres. Mam nadzieję, że tym razem, bogatsi o doświadczenie i odpowiednio zabezpieczeni przejdziemy go łagodnie. Życzę Wam tego z całego serca.
Leszek Buk
prezes LIL
lbuk@oil.lublin.pl, tel. 601 800 779
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Wydarzenia

Z obrad ORL – październik 2021
W dniu 6 października 2021 r. obradowała Okręgowa Rada Lekarska Lubelskiej Izby Lekarskiej. ORL obradowała
częściowo w formie hybrydowej, ale zdecydowana większość członków Rady była
obecna na sali obrad. Obradom przewodniczył prezes ORL Leszek Buk.
Informacje z działalności delegatur
przedstawiali ich przewodniczący.

Delegatura Biała Podlaska

Nowy, ale hybrydowy rok akademicki
Uroczystość otwarcia hali widowiskowo‑sportowej towarzyszyła inauguracji
roku akademickiego 2021/2022 na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.
Uroczystość odbyła się 1 października 2021 roku i uczestniczyli w niej
m.in. minister zdrowia Adam Niedzielski i minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Wykład inauguracyjny
prof. dr. hab. Krzysztofa Jóźwiaka, kierownika Zakładu Biofarmacji: „Od podwójnej helisy DNA po kompleksy białek z cząsteczkami leków – postępy biologii strukturalnej”.
Czarnek przypomniał, że Ministerstwo Edukacji i Nauki w porozumieniu
z przedstawicielami środowiska akademickiego oraz Głównym Inspektoratem
Sanitarnym opracowało wytyczne dotyczące bezpiecznego funkcjonowania
uczelni. – Wracamy do pewnej normalności na uczelniach, stąd wytyczne i zalecenia, które są do stosowania w zależności od warunków uczelni – informował

minister Czarnek dodając, że podczas zajęć nie ma obowiązku noszenia maseczki.
Stosowanie ochrony ust i nosa jest zalecane w częściach wspólnych.
Minister Czarnek przekazał też symboliczny czek na kwotę 1 351 296,00 zł
na utrzymanie w Centrum Medycyny Doświadczalnej laboratorium do hodowli
i badań z wykorzystaniem larw oraz ryb
z gatunku danio pręgowany.
Minister zdrowia Niedzielski w swoim wystąpieniu zaapelował do przedstawicieli środowiska naukowego, aby, opierając się na rzetelnej wiedzy naukowej,
zdołali zmierzyć się z zaściankim, którego wyrazem jest brak zaufania do nauki
i autorytetów medycznych. – Szczepmy
się! – zakończył.
W uczelni w obecnym roku akademickim będzie kształcić się ponad 6,5 tys.
przyszłych medyków pod okiem prawie
1,4 tys. wykładowców.
Naukę na pierwszym roku studiów rozpoczęło ok. 1600 osób. 
aa

Komisja Kształcenia Medycznego LIL

Komunikacja perswazyjna
Komisja Kształcenia Medycznego LIL zaprasza lekarzy i lekarzy dentystów na kurs
medyczny: „Komunikacja perswazyjna” 20 listopada 2021 r., godzina 9.00. Centrum
Konferencyjne Etiuda w Lublinie, ul. Nałęczowska, Szerokie 123.
Więcej informacji:
https://kkm.oil.lublin.pl lub telefonicznie 81 5360487
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Działalność statutowa prowadzona jest
w pełnym zakresie m.in. drukowano zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności oraz księgi rejestrowe, udzielano
pomocy w zawieraniu ubezpieczeń obowiązkowych oraz dobrowolnych z tytułu wykonywania działalności medycznej
na 2021 r., drukowano wnioski na dofinansowanie do OC, przyjmowano wnioski na dofinansowania szczepień lekarzy i ich rodzin, oraz przyjmowano prawa wykonywania zawodu celem dokonania w LIL zmian w Rejestrze Prawa Wykonywania Zawodu. Staż podyplomowy
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej odbywać będzie
11 lekarzy stażystów. We wrześniu 30 lekarzy brało udział w wycieczce „Szlakiem
Kultur” Supraśl‑Tykocin.

Delegatura Chełm
16 września odbyło się posiedzenie Delegatury Chełmskiej poświęcone przede
wszystkim wyborom delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy IX kadencji Izb Lekarskich. Ustalono terminy, miejsca i godziny głosowania w rejonach wyborczych
tutejszej delegatury oraz składy komisji
dla naszych rejonów. 29 września wręczono dr. Mieczysławowi Miernickiemu
z okazji setnych urodzin list gratulacyjny
prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej oraz
świadczenie przyznane przez Prezydium
Okręgowej Rady Lekarskiej.

Delegatura Zamość
Ostatnie tygodnie zdominowane były
przez organizację wyborów na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy IX kadencji z delegatury zamojskiej. Udało się
pozyskać kandydatów z rejonów, w których dotychczas ich nie było, tj. ze Szpitala im. Jana Pawła II w Zamościu oraz
z powiatu tomaszowskiego. Nie udało się
pozyskać kandydatów z powiatu hrubieszowskiego. Ustalono miejsca i terminy wyborów stacjonarnych w rejonach
i składy komisji wyborczych. Przedstawiciele delegatury typowani są do organizowanych konkursów – aktualnie
na pielęgniarkę naczelną SP Szpitala

www.oil.lublin.pl
Komisja Młodych Lekarzy
Odbył się piknik motoryzacyjny. Pogoda była fatalna, ale sam piknik podobał się uczestnikom.
Komisja Wykonywania Zawodu
Podjęto uchwały: 1. Przyznano 1 lekarzowi i 2 lekarzom dentystom prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego; 2. Przyznano 33 lekarzom dentystom i 1 lekarzowi prawo wykonywania zawodu po odbyciu stażu podyplomowego; 3. Dla jednego lekarza podjęto uchwałę w sprawie
uznania kwalifikacji formalnych (dyplom
uzyskany na Słowacji); 4. Przygotowano 3 zaświadczenia związane z procedurą uznawania kwalifikacji zawodowych
w krajach UE.

Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Delegatura Lublin
Podjęto decyzję o wsparciu finansowym działań związanych z protestem
pracowników ochrony zdrowia – przekazano kwotę 10 tys. zł. Poparto kandydaturę prof. Janusza Stążki na stanowisko
konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiochirurgii. Prezydium pozytywnie rozpatrzyło wniosek przewodniczącego Komisji Socjalno‑Bytowej, o przyznanie świadczenia losowego Joannie Gąbka. W dniach 23‑25 września br. w Zamościu odbyło się, zorganizowane przez
LIL, Forum Radców Prawnych i Adwokatów Izb Lekarskich. Uczestnicy forum
z uznaniem ocenili poruszane wydarzenia. Pozytywnie rozpatrzono 5 wniosków
lekarzy o rozłożenie spłaty zaległych składek członkowskich. Ponowiono prośbę
o zgłaszanie kandydatów do odznaczenia Meritus Pro Medicis, do sekretariatu
LIL w terminie do 31.10.2021 r.

Komisje problemowe ORL
Komisja Socjalno‑Bytowa
Udzielono 14 zwrotnych pożyczek na
sumę 144 500 zł. Udzielono aż 27 świadczeń na sumę 27 000 zł z okazji urodzenia dziecka. Brawo dla Lekarzy i Lekarek!!! Gdyby przedstawiciele innych zawodów brali z nas przykład to nie groziłby Polsce spadek przyrostu naturalnego.
Przypominam, że podawane dane obejmują okres tylko jednego miesiąca. Wypłacono 4 świadczenia pośmiertne z powodu zgonu lekarza. Udzielono 2 zapomogi losowe na sumę 9000 zł.

Komisja Wyborcza
Kompletowane są stacjonarne komisje wyborcze w rejonach wyborczych,
które podadzą dni i lokale, w których będzie można oddać głos. Oczywiście głos
będzie można przekazać również drogą
pocztową.
Komisja Sportu i Rekreacji
W Kazimierzu Dolnym odbył się trzydniowy VII Turniej Szachowy Lekarzy
i Prawników w szachach błyskawicznych.
Komisja ds. Seniorów
Komisja ds. Seniorów zbiera się raz
w miesiącu, w ostatni czwartek miesiąca.
W czasie spotkania wygłaszane są ciekawe prelekcje przy kawie, herbacie i ciastku. Omawiamy sprawy bieżące, w tym
dotyczące wyboru delegatów. Prowadzimy zapisy na spektakl w Tetrze Muzycznym „3 razy E. Piaf”. W dniu 6.10.21 r.
dzięki naszej Izbie otrzymaliśmy trzecie szczepienie antycovidowe. Seniorzy
90‑latkowie zgodnie z kalendarzem dostają list gratulacyjny oraz gratyfikację
w wysokości 2000 zł. Następne nasze spotkanie będzie poświęcone lubelskiej poetce Julii Hartwig. Jak co roku p.o. przewodnicząca komisji – Elżbieta Kuszewska prosi o zakup zniczy na groby zmarłych, które będą roznoszone przez naszych seniorów.
Komisja Stomatologiczna
Lekarze dentyści nie chcą podpisywać
umów z NFZ, bo są to stawki sprzed 5 lat.
Nie rekompensują one wkładu pracy lekarza i użytych materiałów medycznych.
Komisja Stomatologiczna solidaryzuje się
ze stanowiskiem lekarzy dentystów.
MEDICUS 11/2021

Komisja Kształcenia Medycznego
Komisja skierowała na staż podyplomowy: 255 lekarzy medycyny oraz 52 lekarzy dentystów. Dla wszystkich stażystów zostały wydrukowane i wydane książeczki stażowe, ramowe programy, ankiety stażu podyplomowego oraz skierowania na staż. Obecnie komisja przygotowuje kolejną edycję kursu z bioetyki, prawa medycznego, orzecznictwa lekarskiego, który odbędzie się w dniach
11‑22 października 2021 r. Kursy dla lekarzy specjalizujących się z zakresu ratownictwa medycznego będą prowadzone w trybie stacjonarnym, a kursy z prawa medycznego online
Jerzy Jakubowicz

Przypinam,
bo popieram
Lekarze i lekarze dentyści, którzy chcą wyrazić swoje poparcie dla
trwającej od ponad miesiąca akcji
protestacyjnej pracowników ochrony
zdrowia (Białe Miasteczko w Warszawie), mogą odebrać w siedzibie LIL,
ul. Chmielna 4 – w holu na parterze
– specjalną przypinkę „Popieram protest”. 
aa
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Misericordia – jubileusz 30‑lecia

Master of Business Administration

Jubileusz 30‑lecia działalności uroczyście obchodziło Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” w Lublinie, którego twórcą jest ks. Tadeusz Pajurek.
Organizacja wspiera i otacza pomocą pacjentów i chorych Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie.
W jubileuszowych obchodach udział wzięli prezes LIL Leszek Buk, rektor UM prof. Wojciech Załuska, a także byli dyrektorzy Szpitala Neuropsychiatrycznego Tadeusz Młynarczyk, Edward Lewczuk i obecny dyrektor ds. lecznictwa Marek Domański.
W ramach stowarzyszenia działa: Środowiskowy Dom Samopomocy, Klub Samopomocy, Warsztat Terapii Zajęciowej,
Zakład Aktywności Zawodowej. Organizacja dysponuje też
mieszkaniami chronionymi i wspomaganymi.

Pierwsza, 35‑osobowa grupa osób ukończyła na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie studia podyplomowe Master of
Business Administration w Ochronie Zdrowia.
Uroczyste wręczenie dyplomów na zakończenie I edycji studiów podyplomowych odbyło się w sobotę 2 października br.
Tematyka studiów dotyczyła m.in. zarządzania rynkiem
zdrowia, ekonomiki i ochrony zdrowia. To autorski program
stworzony przez lubelską uczelnię medyczną z udziałem pracowników naukowych oraz doświadczonych praktyków i ekspertów rynku ochrony zdrowia gwarantujący najwyższą jakość kształcenia.

Św. Łukasz
– patron
medyków
Msza św. w intencji pracowników służby zdrowia została odprawiona 18 października br. w dniu
św. Łukasza ewangelisty i lekarza.
Nabożeństwo, któremu przewodniczył biskup Józef Wróbel, odbyło
się w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica 16a w Lublinie.
4
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Wybory kandydatów na OZL IX kadencji
Koleżanki i Koledzy
Zostały zamknięte listy kandydatów na delegatów na zjazd
IX KADENCJI. Kolejny etap wyborów rozpocznie się po 8 listopada 2021 r., kiedy to rozpoczniemy wysyłkę kart do głosowania. Każdy z Państwa otrzyma na adres widniejący w naszym
rejestrze kartę do głosowania wraz z instrukcją głosowania.
Termin przyjmowania Waszych głosów minie 29 listopada (decyduje data wpływu do Komisji Wyborczej). Poza

tym otrzymacie w tej korespondencji informację o dacie i miejscu zgromadzenia wyborczego Waszego Rejonu Wyborczego. To oznacza,
że jeżeli nie wyślecie Państwo swojego głosu
drogą pocztową, to będzie można zagłosować
osobiście w wyznaczonym czasie i miejscu.
Przewodnicząca OKW
Maria Dura

Instrukcja głosowania
W związku ze zbliżającymi się wyborami na adresy korespondencyjne członków Lubelskiej Izby Lekarskiej
zostaną wysłane przesyłki w postaci dużej koperty (C4). W kopercie znajdą Państwo instrukcję głosowania, kartę
do głosowania, małą białą kopertę oraz kopertę biało‑żółtą.
Po zapoznaniu się z listą kandydatów (i ewentualnie z dodatkowymi o nich informacjami
umieszczonymi na stronie internetowej izby: www.oil.lublin.pl – zakładka Komisja Wyborcza),
należy dokonać wyboru przez wstawienie w polu przy nazwisku znaku „x” lub „+”.
Liczba wskazań nie może być większa niż liczba mandatów określona dla danego rejonu
wyborczego. Informacja o liczbie mandatów znajduje się na karcie do głosowania.

Kartę do głosowania należy umieścić w najmniejszej (białej) z nadesłanych
kopert. Kopertę należy zakleić. Aby zachować tajność głosowania,
koperty nie należy podpisywać, stemplować ani w żaden inny
sposób znakować.
Zaklejoną kopertę z kartą proszę włożyć do większej (żółtej) koperty
zaadresowanej do Okręgowej Komisji Wyborczej LIL.

Po zaklejeniu tej koperty należy w zaznaczonym miejscu na jej odwrocie
przystawić imienną pieczątkę lekarską oraz się podpisać.
Na biało‑żółtej kopercie nie trzeba naklejać znaczka. Przesyłka jest już
opłacona. Przygotowaną w ten sposób przesyłkę należy wysłać pocztą
lub dostarczyć do Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej
najpóźniej do 29.11.2021 przed godziną 16.00. O zachowaniu terminu
decyduje data wpływu koperty do Okręgowej Komisji Wyborczej.

Jeśli z jakiejkolwiek przyczyny nie mogą Państwo oddać głosu korespondencyjnie,
informujemy, że będzie możliwość oddania głosu osobiście w miejscu i terminie
określonym odrębnie dla każdego rejonu wyborczego. Szczegółowe informacje znajdą się
na przesłanej instrukcji głosowania oraz na stronach BIP Lubelskiej Izby Lekarskiej – www.
oil.lublin.pl w zakładce Komisja Wyborcza.
MEDICUS 11/2021
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1 Wojskowy Szpital Kliniczny w Lublinie

Ta nowa technika otworzy naczynie
z dr. n. med. Grzegorzem Sobieszkiem,
kierownikiem Oddziału Kardiologii z Pracownią Hemodynamiki
1 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie,
rozmawia Anna Augustowska
• Kardiologia zabiegowa w Szpitalu
Wojskowym imponująco rozszerzyła swą
ofertę. Jakie to zabiegi?
– W sierpniu tego roku zespół Pracowni Hemodynamicznej 1 Wojskowego
Szpitala Klinicznego w Lublinie dokonał
pierwszego w Polsce zabiegu angioplastyki przewlekłego zamknięcia naczynia wieńcowego (CTO – chronic total
occlusion) w technice ADR (antegrade dissection and reentry) z zastosowaniem mikrocewnika dwuświatłowego
Recross. To nowatorska technika umożliwiająca wykonywanie trudnych zabiegów
na naczyniach wieńcowych, które do tej
pory wydawały się poza zasięgiem możliwości interwencyjnych. Polega na omijaniu twardych zmian niemożliwych do pokonania standardowymi metodami drogą
subintymalną. To pewnego rodzaju zmiana filozofii zabiegu, bo jeszcze do niedawna, w przypadku gdy prowadnica używana do angioplastyki penetrowała w ścianę naczynia powodując dysekcję, oznaczało to koniec zabiegu i było traktowane jako powikłanie. Teraz to jego początek i pierwszy etap. Oczywiście do tego
rodzaju zabiegów wymagany jest specjalistyczny sprzęt. My jako pierwsi w Polsce i jedni z nielicznych na świecie adaptujemy do tej techniki prosty w użyciu
mikrocewnik dwuświatłowy.
• Czy takie zabiegi są często wykonywane w Polsce?
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– Niestety nie, a to powoduje, że często kardiolodzy interwencyjni nie są
w stanie bez użycia tej techniki wykonać z sukcesem zabiegu, z korzyścią dla
pacjenta. Należymy dosłownie do kilku
ośrodków w Polsce, wykonujących zabiegi ADR. Organizujemy regularne warsztaty z udziałem światowych autorytetów oraz liderów CTO w Polsce. Współpracujemy z prof. Paulem Knappenem z Uniwersytetu w Amsterdamie oraz prof. Maksymilianem
Opolskim z Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie.
Nasze zabiegi prezentowaliśmy
w tym roku na konferencjach
polskich (Warsaw CTO Symposium) i międzynarodowych (EuroPCR Congress w Paryżu, Multi
Level CTO Course w Nicei, Endovascular Cardiac Complication Congress w Lozannie czy
Polish‑German CTO Forum).
• Kardiologia interwencyjna to nie tylko zabiegi na naczyniach
wieńcowych.
– Zdecydowanie tak. W Pracowni
Elektroterapii Oddziału Kardiologii staramy się promować nowoczesną stymulację serca. Stymulacja pęczka Hisa w końcu znalazła swoje miejsce w europejskich
wytycznych.
• Czy takie zabiegi są w naszym mieście wykonywane?
– Przez ostatnie lata wykonywaliśmy
w naszej pracowni wszystkie „klasyczne” zabiegi elektrostymulacji serca: implantowaliśmy stymulatory serca, kardiowertery‑defibrylatory oraz urządzenia do
resynchronizacji pracy serca. Od wiosny
tego roku rozpoczęliśmy program stymulacji układu bodźco‑przewodzącego,
czyli stymulacji pęczka Hisa i jego lewej odnogi.
Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, które ukazały się przed kilkoma tygodniami,
stymulację pęczka Hisa należy rozważyć
u wybranych pacjentów, u których klasyczne metody stymulacji resynchronizującej zawiodły.
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Stymulacja lewej odnogi pęczka Hisa
to najnowsza odmiana stymulacji układu bodźco‑przewodzącego, na temat której pierwsze doniesienia ukazały się na
świecie w 2017 roku. Miło nam poinformować, że dołączyliśmy do grona kilku
pracowni w Polsce, które wykonują takie zabiegi, wiosną tego roku jako pierwsi w Lublinie.
• Kolejną nowością w zakresie stymulacji stałej są stymulatory bezelektrodowe, u jakich pacjentów się je stosuje?

– Stymulatory bezelektrodowe to ciekawa alternatywa dla klasycznych układów, które oprócz generatora impulsów
umieszczanego w loży w okolicy podobojczykowej wymagają implantacji
elektrod. Niestety, większość powikłań
jest związana właśnie z obecnością loży
i elektrod. Stymulator bezelektrodowy to
urządzenie niewiele większe od tabletki,
które implantujemy bezpośrednio wewnątrz serca. W chwili obecnej nie mamy
refundacji tego typu urządzeń, pozostają one alternatywą dla pacjentów, u których nie możemy wszczepić klasycznych
układów z powodu braku dostępu naczyniowego lub z powodu powikłań infekcyjnych poprzednich zabiegów. Pierwszy
zabieg u pacjenta z niewydolnością nerek
i brakiem dostępu mamy za sobą – było
to najnowsze urządzenie, które będąc tylko w prawej komorze, czytając hemodynamikę serca, potrafi dostosować stymulację komorową do rytmu przedsionków
pacjenta. Cieszymy się, że jako pierwsza
pracownia w Lublinie możemy zaoferować wybranym pacjentom zarówno stymulację układu bodźco‑przewodzącego,
jak i stymulatory bezelektrodowe.
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wieńcowe
• Od kilku miesięcy w Polsce pacjenci mogą korzystać z kamizelek defibrylujących, co to za urządzenia i komu są
dedykowane?
– Kamizelki defibrylujące to urządzenia, zakładane na skórę, pod ubranie, które w sposób bezinwazyjny zabezpieczają pacjentów na kilka miesięcy – czuwają na wypadek wystąpienia arytmii komorowej, mogą ją rozpoznać oraz wykonać skuteczną kardiowersję lub defibrylację arytmii, ratując życie. Sprzęt ten jest
idealnym pomostem do czasu jednoznacznego określenia wskazań do implantacji
kardiowerterów‑defibrylatorów serca. Pacjenci z obniżoną funkcją skurczową lewej komory przez kilka pierwszych miesięcy, czyli w czasie, kiedy mamy nadzieję na poprawę po wdrożonym leczeniu,
są narażeni na nagłe zatrzymanie krążenia. Kamizelki chronią ich w tym czasie.
W sierpniu tego roku pierwszą pacjentkę naszego oddziału (a trzynastą osobę
w kraju) „ubraliśmy w ten sprzęt”. Jeśli funkcja skurczowa lewej komory nie
poprawi się, implantujemy kardiowerter na stałe.
• Jak wygląda opieka nad pacjentem
poza zabiegami z zakresu kardiologii interwencyjnej?
– To bardzo ważny problem współczesnej kardiologii, aby oferować obecnie pacjentowi opiekę kompleksową.
Tak staramy się właśnie postępować na
naszym oddziale, zapewniając pacjentom nie tylko możliwość leczenia zabiegowego w Pracowni Hemodynamicznej
oraz Elektroterapii, ale również cały panel diagnostyki nieinwazyjnej, rehabilitację kardiologiczną czy uczestnictwo
w programach takich jak program KOS,
czyli Kompleksowej Opieki nad Pacjentem po Zawale Serca.
Szczególną uwagę poświęcamy pacjentom z niewydolnością serca, chorobą, w której rokowanie jest często gorsze niż w przypadku choroby nowotworowej. Na naszym oddziale prowadzimy
obecnie badania we współpracy z Zakładem Fizjologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie nad nowymi metodami diagnostyki zaburzeń odżywienia u pacjentów z niewydolnością serca przy użyciu
wskaźników biochemicznych, genetycznych i bioimpedancji. Mogę z dumą podkreślić, iż praca z naszego oddziału z zakresu tych zagadnień zdobyła w tym roku pierwszą nagrodę na Konferencji Sekcji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

To krzyk rozpaczy: Szczepmy się!
z prof. dr. hab. n. med. Mirosławem Czuczwarem,
kierownikiem II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii
SPSK nr 1 w Lublinie,
rozmawia Jerzy Jakubowicz
• Dramatyczny apel kierowników klinik SPSK nr 1 w Lublinie „Szczepmy
się!” usłyszała cała Polska. Na jakie reakcje na ten apel Państwo liczycie?
– Gwałtowny przyrost zachorowań
obserwujemy od połowy sierpnia. Nasz
apel jest skierowany przede wszystkim do pacjentów, którzy mają wątpliwości, co do zasadności szczepień. Bardzo
często podnoszonym
argumentem przeciwko szczepieniom jest
stanowisko bliżej nieokreślonego lekarza,
który miałby zniechęcać pacjentów do
szczepień, powołując
się na ryzyko wystąpienia poważnych powikłań. W rzeczywistości chorzy, którzy
są zaszczepieni, mają
minimalną szansę na to, że trafią na intensywną terapię, gdzie ryzyko zgonu
przekracza 70%. W zasadzie wszyscy
pacjenci w ciężkim stanie zdrowia są
niezaszczepieni. W związku z powyższym chcieliśmy, aby specjaliści z wielu dziedzin medycyny wypowiedzieli się wspólnym głosem za koniecznością szczepienia się. Tym bardziej że nasze województwo już kolejny tydzień
znajduje się w niechlubnej czołówce
w kraju pod względem liczby zachorowań i zgonów.
• Kto jeszcze powinien wesprzeć ten
tak ważny apel?
– Liczymy przede wszystkim na
wsparcie ze strony liderów lokalnych
społeczności – polityków, samorządowców, księży, przedsiębiorców, etc. Pamiętajmy, że w województwie lubelskim
w pełni zaszczepionych jest 43% mieszkańców – dane na początek października br., w samym Lublinie ten współczynnik jest wyższy o 10 punktów procentowych. W większości powiatów Lubelszczyzny wyszczepialność nie przekracza 28‑30 procent. To m.in. kwestie
światopoglądowe, poziom wykształcenia i duży odsetek ludności zamieszkującej tereny wiejskie. Tymczasem mamy
początek października – dynamika zachorowań się nasila, więcej pacjentów
jest pod respiratorami, nie ma dnia, żeby
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ktoś nie umarł. Szczególnie nas martwi,
że chorują obecnie ludzie stosunkowo
młodzi, niestety, nie zaszczepieni. Dynamika zachorowań stale się nasila.
• Antyszczepionkowcy mówią, że nie
będą się szczepić, bo to jest ograniczanie ich praw jako obywateli. Ale jakie prawo pozwala im
narażać na zachorowanie innych współobywateli? We Francji i Włoszech władze państwowe zajęły
bardziej rygorystyczne stanowisko.
– Stanowisko ekspertów jest jasne
– obowiązkowymi
szczepieniami powinny być objęte grupy
zwiększonego ryzyka
zachorowania, tak jak
ma to miejsce w wielu krajach wysoko
rozwiniętych. Myślę, że w Polsce główny problem z niejasnym stanowiskiem
władz wynika z przyczyn politycznych,
a nie merytorycznych. Mam tu na myśli
zbieżność poglądów na temat szczepień
z sympatiami politycznymi wyborców
(vide Konfederacja czy Kukiz).
• Czy trzecia dawka szczepionki
w podanych w rozporządzeniu MZ grupach zawodowych i pacjentów z obniżoną odpornością powinna być obowiązkowa?
– Moim zdaniem, zdecydowanie
tak.
• Czy Pan często spotyka się z objawami tzw. mgły pocovidowej. Jeżeli tak,
to jakie powinno być wówczas konkretne leczenie?
– Nasi pacjenci cierpią często na tzw.
delirium, wynikające z długotrwałego
pobytu na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i konieczności stosowania leków zaburzających świadomość. W związku z powyższym, ciężko
jest stwierdzić, czy zaburzenia świadomości po przechorowaniu ciężkiej postaci COVID‑19 wynikają z samej choroby, czy też z zastosowanego leczenia.
W sytuacji stwierdzenia delirium stosuje się leki standardowe, leki przeciw
psychotyczne.
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Pierwsza rocznica śmierci dr. Witolda Lesiuka
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Zamiast kwiatów i wieńców
Niemal dokładnie w pierwszą rocznicę śmierci dr. Witolda Lesiuka, wieloletniego ordynatora Oddziału Anestezjologii
i Intensywnej Terapii Dziecięcej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie, oddział wzbogacił się o nowoczesny przenośny aparat USG MyLab One
firmy Esaote na wózku jezdnym z głowicą liniową.

inicjatywę o 24 tysiące złotych (zebrane
30 tys. zł wpłacono wcześniej na konto
stowarzyszenia).
Urządzenie było bardzo potrzebne, bo
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii USzD nie posiadał przenośnego aparatu USG (używano aparatu USG, który
ma ponad 10 lat). Nowy aparat już pomaga dzieciom. Została na nim umieszczona

Nowy aparat został zakupiony dzięki
spontanicznej zbiórce pieniędzy, w której wzięli udział przyjaciele, znajomi i rodziny wdzięcznych pacjentów dr. Witolda
Lesiuka, którzy zamiast kwiatów i wieńców składanych na grobie zmarłego, w ten
sposób uczcili Jego pamięć.
Podczas zbiórki wpłacono 30 tysięcy
złotych. – Nikt nie spodziewał się takiej
kwoty. Pieniądze trafiły z całego świata – z Francji, Anglii, Niemiec a nawet
USA – mówią lekarze z Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie, którzy poszukiwali aparatu USG przydatnego do pracy w środowisku intensywnej terapii noworodka (mała głowica USG, gotowe protokoły badania). Znaleziony aparat kosztował
więcej i wtedy pomogło Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego pn. „I Ty możesz pomóc choremu dziecku” dofinansowując

informacja o sposobie finansowania oraz podziękowanie dla wszystkich darczyńców – ludzi dobrych serc,
którzy wpłacili te datki dla
uczczenia pamięci Doktora
Lesiuka, który zmarł 25 listopada 2020 roku w wieku
73 lat. Doktor był wielkim
przyjacielem dzieci, serdecznym i oddanym chorym lekarzem, który mówił, że praca to jego hobby. Do końca, mimo przejścia na emeryturę, pracował
na dziecięcym OIOM‑ie.
Był też nauczycielem akademickim, który
wykształcił wiele pokoleń lekarzy i osób
z personelu medycznego.
W latach dziewięćdziesiątych razem
z prof. Antonim Gębalą, Witold Lesiuk
zaangażował się w budowę Dziecięcego
Szpitala Klinicznego w Lublinie i pełnił
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przez kilka lat funkcję dyrektora Szpitala w Budowie. Zorganizował w nim Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej, a także Oddział Intensywnej Terapii Noworodka w DSK.
Aparat USG MyLab One firmy Esaote
jest przenośnym urządzeniem, z ekranem
dotykowym, co pozwala na sprawną pracę przy przepełnionym sprzętem stanowisku pacjenta OIT. Małe wymiary aparatu ułatwiają badanie pacjentów w środowisku intensywnej terapii noworodka, a dedykowana głowica pediatryczna
USG umożliwia diagnostykę nawet najmniejszych dzieci – wcześniaków. Aparat przeznaczony jest do pracy w anestezjologii i intensywnej terapii ze względu na wbudowane programy obrazowania naczyń krwionośnych do zakładania
dostępów żylnych oraz programy obrazowania nerwów obwodowych podczas
wykonywania znieczuleń regionalnych.
Ponadto jest bardzo prosty w obsłudze
i szybki, co jest istotne w intensywnej terapii, a dla ratowania życia liczy się każda sekunda.
To USG jest przydatne w wielu sytuacjach m.in. przy zakładaniu centralnych
dostępów naczyniowych u wszystkich pacjentów leczonych na OIT, a z racji posiadanej głowicy szczególnie u wcześniaków i noworodków. Ponieważ dostępu naczyniowego wymaga każdy pacjent OIT – takich badań wykonuje się
tu setki rocznie (średnio rocznie hospitalizujemy ok. 300 pacjentów – dzieci
z niewydolnością oddychania, krążenia,

wielonarządową w przebiegu urazów,
sepsy, chorób wrodzonych, a ostatnio
także COVID‑19). A także w znieczuleniu regionalnym pod kontrolą USG (takich znieczuleń również wykonywanych
jest kilkaset rocznie).
Anna Augustowska

Morfologia – wiarygodna i dostępna
z prof. dr. hab. Krzysztofem Giannopoulosem,
kierownikiem Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i kierownikiem Oddziału
Hematologicznego Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej,
a także prezesem Stowarzyszenia Hematologia Nowej Generacji,
rozmawia Anna Augustowska
• Morfologia to najbardziej
podstawowe i chyba najczęściej
zlecane badanie diagnostyczne.
Nazywane jest lustrem stanu organizmu. Czy dlatego morfologia tak ważna jest w hematoonkologii?
– Powiedziałbym nawet, że
ma kluczowe znaczenie. Coraz
więcej osób choruje na nowotwory (w Polsce mamy ponad
160 tys. pacjentów onkologicznych, ok. 10 proc. to chorzy hematologicznie) i niestety wielu z tych pacjentów zgłasza się
na leczenie, kiedy choroba jest
w późnym, zaawansowanym stadium. I tu dochodzimy do sedna – obecnie, dzięki ogromnemu postępowi w nauce, wczesne wykrycie nowotworów hematologicznych daje szansę na ich, jeśli
nie wyleczenie to na pewno daje możliwość na życie i to życie dobrej jakości,
aktywne i dające satysfakcję. Szansą na to
jest regularne wykonywanie morfologii
krwi. Regularnie, czyli raz w roku.
• O znaczeniu diagnostyki i roli badania obwodowego krwi mówili eksperci w czasie konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Hematologia Nowej Generacji, którego jest Pan
prezesem.
– Konferencja, która nosiła tytuł: „Precyzyjna diagnostyka hematologiczna”
odbyła się przy okazji Miesiąca Świadomości Nowotworów Krwi i Szpiku.
To już kolejna inicjatywa stowarzyszenia. Pierwsza z nich dotyczyła wczesnej
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diagnostyki szpiczaka plazmocytowego. Prowadzimy też kampanię dotyczącą
ścieżek diagnostycznych w splenomegalii (powiększenia śledziony), a teraz skupiliśmy się na roli morfologii, która jest
podstawowym narzędziem diagnostycznym, bardzo tanim i dostępnym. I co ważne, skutecznym. W porównaniu z krajami Europy Zachodniej nadal choroby,
których pierwsze zmiany występują we
krwi – a więc białaczki, rozpoznawane
są zbyt późno. W Polsce przewlekła białaczka szpikowa jest rozpoznawana, kiedy leukocytoza przekracza 100 000/mcl,
a przecież jest to choroba, którą można
w pełni kontrolować i chorzy żyją tyle co
zdrowe osoby w tym samym wieku. Należy pamiętać, że nowotwory hematologiczne są rzadkie i w większości przypadków zmiany w morfologii towarzyszą np.
chorobom zapalnym, lub są związane np.
z niedoborem żelaza.
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• No właśnie – jakie wyniki morfologii – bo nie wszystkie przecież nieprawidłowości są związane z chorobami hematoonkologicznymi – powinny skłonić pacjenta do wizyty u specjalisty?
– Trzeba się liczyć z tym, że u części
badanych morfologia wykaże drobne nieprawidłowości. Co nie może wiązać się
z tym, że pacjenci zaczną oblegać poradnie hematologiczne, których jest zbyt mało i wiązałoby się to z długimi kolejkami,
co w oczywisty sposób może pogorszyć
stan pacjenta. Tu wielką rolę mają do spełnienia lekarze rodzinni, którzy będą kierować te osoby do odpowiednich specjalistów. Przy niedokrwistości z niedoboru żelaza zalecamy wykonanie badania
poziomu ferrytyny. To najbardziej wiarygodny wskaźnik obrazujący faktyczny
poziom żelaza w organizmie. Morfologia
nieprawidłowa powinna też skłonić lekarza do wykonania USG jamy brzusznej,
bo być może trzeba skierować pacjenta
do hepatologa, a zmiany w morfologii są
wtórne do chorób wątroby? Badanie OB
ostatnio zapominane, a przecież niezwykle przydatne i nie powinno być zastąpione wyłącznie badaniem CRP.
• Korzystając z okazji podajmy tu kilka parametrów, które zdecydowanie powinny skłonić chorego do wizyty u hematologa.
– Zaburzenia w morfologii krwi muszą
być analizowane ze względu na ich wielkość i dynamikę powstawania. Po wykluczeniu wtórnych przyczyn należy chorego kierować do hematologa. Nie każda
neutropenia II czy nawet III stopnia wymaga pilnej diagnostyki, jeśli proces zachodzi latami i w drugą stronę szybko narastająca neutrofilia (po wykluczeniu infekcji) zawsze wymaga przyspieszonej
diagnostyki.
Najczęstszą niedokrwistością jest niedoborowa z niedoboru żelaza, która nie
wymaga diagnostyki hematologicznej,
ale zawsze jej rozpoznaniu powinna

Lekarski kalejdoskop
towarzyszyć dalsza diagnostyka celem
poszukiwania przyczyny utarty żelaza
– u mężczyzn, zaczynamy od badań endoskopowych, a u kobiet ginekologicznych.
Morfologia i badanie fizykalne węzłów chłonnych i brzucha pod kątem powiększonej śledziony ma
podstawowe znaczenie dla wczesnego rozpoznawania chorób hematoonkologicznych.
Regularne wykonywanie morfologii,
znajomość pacjenta i jego dolegliwości
to najlepsza metoda, aby nie przeoczyć
istotnych zmian i dobrze prowadzić chorego. W chorobach krwi bardzo ważna jest
nie tylko ich świadomość i leczenie, ale
przede wszystkim wczesna ścieżka diagnostyczna, a także precyzyjna diagnostyka molekularna i fenotypowa.
• Czyli potrzebna jest współpraca lekarzy rodzinnych z hematologami?
– I ona się dobrze układa. Rok temu
jako stowarzyszenie zaproponowaliśmy
algorytm diagnostyczny, który miał być
analizowany przez lekarzy POZ. Niestety, pandemia wyhamowała nasze działania i spowolniła diagnostykę hematologiczną. Musimy pamiętać, że w chorobach hematologicznych nie ma profilaktyki – naszą bronią jest wczesna i regularna diagnostyka.
• Co to znaczy precyzyjna diagnostyka?
– To diagnostyka, która polega na tym,
aby precyzyjnie określić rozpoznanie, zidentyfikować dokładnie chorobę i leczyć
ją skutecznie. W hematoonkologii nastąpiły ogromne zmiany, postęp w leczeniu
jest ogromny a leczenie coraz bardziej
skuteczne i mniej inwazyjne. Odchodzi
się od chemioterapii na rzecz terapii celowanych i terapii komórkowych.
Takim przykładem jest leczenie CAR‑T
– to przygotowywana indywidualnie, jednorazowa terapia genowo‑komórkowa,
która do walki z nowotworem wykorzystuje układ odpornościowy pacjenta.
W Polsce stosuje ją tylko kilka ośrodków,
ale liczę, że niedługo i ośrodki z Lublina
będą mogły ją prowadzić. Terapia CAR‑T
wiąże się z restrykcyjnymi procedurami
przygotowania oraz podania terapii i do
jej stosowania wymagana jest odpowiednia infrastruktura ośrodka i przeszkolenie
kadry specjalistów – zapewnienie opieki
neurologa i OIT. W Lublinie co najmniej
dwa ośrodki będą przechodzić proces certyfikacji, który potwierdza pełną gotowość ośrodka do stosowania terapii – jeden dziecięcy i jeden dla dorosłych.
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Wydział lekarski za dwa lata
W październiku Katolicki Uniwersytet Lubelski podpisał porozumienie
z 1. Wojskowym Szpitalem Klinicznym w Lublinie. Chodzi o współpracę
przy uruchomieniu studiów na kierunku lekarskim.
Zainicjowana współpraca ma pomóc uczelni w uzyskaniu niezbędnych
pozwoleń.
– To wynika z procedury uruchomienia takich studiów i gremiów, które w tym obszarze się wypowiadają,
sprawdzając zarówno potencjał naukowo‑badawczy kadry oraz bazę dydaktyczną i kliniczną. To może potrwać
nieco dłużej niż rok. Mamy nadzieję, że
w roku 2023 rozpoczniemy pierwszy rok
studiów na kierunku lekarskim – deklarował w czwartek prof. Mirosław Kalinowski, rektor KUL.
– To także duża szansa dla
rozwoju naukowego naszych
pracowników – podkreślał
płk dr n. biol. Aleksander Michalski, komendant 1. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie, który przypomniał, że placówka współpracuje już z innymi szkołami
wyższymi, w tym z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie. – Ale wydaje się, że
współpraca z KUL będzie

miała unikalny charakter. Staniemy się
szpitalem bazowym, najbliższym dla
uczelni i nasza rola będzie poważniejsza i bardziej znacząca.
Na KUL wiosną zeszłego roku uruchomiono już studia z pielęgniarstwa,
a od tego roku akademickiego – z położnictwa. Plany otwarcia medycyny
uczelnia miała już w latach 30. ubiegłego wieku. Pomysł nie został zrealizowany, bo wybuchła wojna, a potem okres
komunizmu też nie sprzyjał rozwojowi. Teraz uczelnia szykuje się do inwestycji w kampusie na Poczekajce. Plany zakładają budowę obiektu, który pomieści tzw. wieloprofilowe centra symulacji medycznej.

Receptory na wagę Nobla
Związek, który zawierają papryczki
chili odegrał ważną rolę w badaniach,
których wyniki nagrodzono bardzo ważnym wyróżnieniem. Tegoroczni laureaci
Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii/
medycyny dokonali przełomowego odkrycia, dotyczącego receptorów dotyku
i temperatury.
4 października ogłoszono, że Zgromadzenie Noblowskie Instytutu Karolinska zdecydowało o przyznaniu Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny
lub fizjologii za rok 2021 Davidowi Juliusowi z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco i Ardemowi Patapoutianowi ze Scripps Research w La Jolla w Kalifornii.
Naukowcy zostali wyróżnieni za
przełomowe odkrycia kanałów TRPV1,
TRPM8 i Piezo, które pozwoliły zrozumieć, w jaki sposób ciepło, zimno i siła mechaniczna mogą inicjować impulsy nerwowe, dzięki którym możemy
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postrzegać i dostosowywać się do otaczającego nas świata.
Dzięki wykorzystaniu kapsaicyny,
ostrego związku zawartego w papryczkach chili, a wywołującego uczucie
pieczenia, David Julius zidentyfikował
czujnik w zakończeniach nerwowych
skóry, który reaguje na ciepło.
Ardem Patapoutian wykorzystał komórki wrażliwe na nacisk do odkrycia
nowej klasy czujników, które reagują
na bodźce mechaniczne w skórze i narządach wewnętrznych.
Podczas uroczystości, na której ogłoszono nazwiska tegorocznych laureatów, przedstawiciel komitetu Instytutu Karolinska podkreślał, że ich przełomowe odkrycia dały początek intensywnym pracom badawczym, dzięki którym
coraz lepiej rozumiemy, w jaki sposób
nasz układ nerwowy odczuwa ciepło,
zimno i bodźce mechaniczne.

(oprac. jkg)
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Depresja młodych mam znakiem
z Katarzyną Bublewicz‑Guz,
autorką i koordynatorką zwycięskiego projektu
pt. „Wschodnie Centrum Profilaktyki Depresji Poporodowej”
w Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie,
rozmawia Anna Augustowska
• Za przygotowany przez Panią projekt, dotyczący profilaktyki depresji poporodowej, Szpital Kliniczny nr 4 otrzymał główną nagrodę w kategorii „Skuteczna profilaktyka i edukacja”. Czy depresja po urodzeniu dziecka to tak poważny problem?
– Szpital został doceniony przez jury konkursu „Liderzy zmian w ochronie
zdrowia”, organizowanego przez Wolters
Kluwer i Uczelnię Łazarskiego. Ideą konkursu jest nagradzanie podmiotów leczniczych, które stosują najwyższe standardy zarządzania i osiągają najlepsze efekty
zdrowotne w stosunku do nakładów poniesionych na opiekę.
Nasz projekt dotyczący profilaktyki
depresji poporodowej adresowany jest
do kobiet do roku po urodzeniu dziecka
z województw lubelskiego i podlaskiego. Trochę przypadkiem, bo przecież gdy
go tworzyliśmy nie było mowy o żadnej
pandemii, stał się znakiem czasu. Dzisiaj
więcej osób z powodu ograniczeń związanych z pandemią i lęku, jaki ona powoduje, musi mierzyć się z problemami natury zdrowotnej, związanymi z naszą psychiką. A te w dwójnasób dotykają kobiety w okresie poporodowym.
Depresja poporodowa to duży problem, którego nie można bagatelizować.
Jak w każdej chorobie – im wcześniej uda
się wychwycić jej początek, tym krótsze
jest leczenie i powrót do pełni zdrowia
i szczęśliwego macierzyństwa. Według
badania Wisner 1 na 7 epizodów depresyjnych wymagających leczenia związany jest z urodzeniem dziecka.
• Urodzenie dziecka to poważna zmiana w życiu kobiety – jak odróżnić depresję od chyba normalnego w tym okresie stanu zmęczenia, niewyspania, lęku
o dziecko, o jego pielęgnację itd.?
– Szczególnie trudne dla świeżo upieczonych mam są pierwsze tygodnie po
porodzie, gdyż same wówczas odzyskują
siły, a jednocześnie muszą podołać obowiązkom związanym z opieką nad dzieckiem. W tym okresie kobieta doznaje wielu intensywnych emocji, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, których natężenie jest wyjątkowo silne ze względu
na specyfikę sytuacji w jakiej się znajduje. Przejęcie opieki nad dzieckiem, podjęcie nowych obowiązków, zmiana rytmów
12

dobowych, dylematy i niepokoje związane z obawą „czy dobrze wywiązuję się
z opieki nad dzieckiem”, karmienie piersią, dolegliwości związane z laktacją,
zmęczenie, brak snu, a także gwałtowne
zmiany hormonalne – te wyzwania powodują zmiany w sposobie przeżywania.
Często towarzyszy temu zwiększona labilność emocjonalna, poczucie przeciążenia, różne negatywne stany emocjonalne
(lęk, poczucie winy, rozdrażnienie, smutek). Wymienione objawy samopoczucia

są dosyć powszechne i z reguły mają charakter przejściowy, jednak jeśli ich nasilenie jest duże i utrzymują się przez kilka
tygodni, można podejrzewać depresję poporodową. Depresja w okresie okołoporodowym występuje często – doświadcza
jej od 10 do 25% kobiet. Obecnie, w czasie pandemii, mówi się o wzroście tego
odsetka do nawet 30‑40%.
• Jaki cel przyświecał autorom nagrodzonego projektu?
– Głównym celem projektu jest wzrost
wykrywalności depresji poporodowej
i zwiększenie poziomu świadomości społecznej na temat zaburzeń depresyjnych.
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Problemy psychiczne nadal odbierane są
jako coś wstydliwego, przejaw słabości,
a osoby, które ich doświadczają – niestety bywają stygmatyzowane. W ten sposób tworzy się błędne koło. Dlatego też
chcemy zmienić optykę postrzegania problemów zdrowia psychicznego. Temu
ma służyć m.in. portal, który stworzyliśmy www.przystanek‑mama.spsk4.lublin.pl. Jest na nim wiele praktycznych
informacji zarówno dla kobiet w ciąży,
jak i ich bliskich. Są także historie mam,
które mierzyły się z podobnymi problemami i szczęśliwie mają już ten czas za
sobą, a obecnie mogą w pełni cieszyć się
macierzyństwem.
Chcemy naszymi działaniami wypełnić swego rodzaju lukę systemową, która tworzy się po wyjściu kobiety po porodzie ze szpitala, czyli w okresie, kiedy

najczęściej ujawniają się objawy depresji poporodowej. Wówczas nie może
ona już liczyć na specjalistyczną pomoc
(którą ma w szpitalu w ramach standardów opieki okołoporodowej), a naszą rolą jest dotarcie do takiej kobiety i umożliwienie jej bezpłatnej konsultacji z psychologiem. Zazwyczaj takie spotkania
odbywają się w ciągu kilku dni, co często jest kluczowe.
• Jak korzystać z tego projektu?
– Istotną rolę w naszym projekcie
odgrywają położne, pielęgniarki i lekarze podstawowej opieki zdrowotnej
z przychodni, które z nami współpracują.

czasu
Personel medyczny ma najczęstszy kontakt, poza oczywiście rodziną, z młodą
mamą, z racji wizyt patronażowych czy
pobytu mamy z dzieckiem w przychodni.
Można wówczas ocenić ryzyko wystąpienia depresji poprzez wykonanie formularza Edynburskiej Skali Depresji Poporodowej. Wypełnione ankiety są przekazywane przez przychodnie do nas, a my
– widząc czy pacjentka uzyskała wynik
podwyższony – proponujemy jej bezpłatny udział w projekcie i zachęcamy
do skorzystania z konsultacji psychologicznych. Kobietom przysługują 3 konsultacje, po 45 minut każda. Obecnie mamy możliwość zaproponowania spotkań
z psychologiem w formule stacjonarnej
bądź zdalnej, w zależności od możliwości mam. Ich celem jest weryfikacja diagnozy i interwencja kryzysowa, psychoedukacja oraz zaproponowanie ścieżki
postępowania.
Kobiety, które chcą samodzielnie wypełnić formularz i zobaczyć, czy mają
powody do niepokoju czy nie, mogą go
wykonać on‑line na naszej stronie. Uzyskują wówczas informację o otrzymanym
wyniku oraz jakie dalsze kroki powinny
przedsięwziąć. Te formularze oczywiście
spływają do nas, więc wiemy, której pacjentce możemy zaproponować wsparcie
psychologiczne.
• Czy kobiety chętnie szukają pomocy?
– Od początku realizacji projektu do
połowy października wpłynęło ponad
2000 formularzy, wypełnionych przez
kobiety. Odbyło się prawie 400 konsultacji. Myślę, że to świadczy o skali zainteresowania i realnej potrzebie realizacji
takich działań. Niestety, często kontaktują się też z nami kobiety z innych województw, poszukujące pomocy, które przekierowujemy do innych instytucji, ponieważ obszar naszego działania obejmuje tylko makroregion wschodni. Zdarzają się także telefony od bliskich młodych
mam, którzy w porę zauważają niepokojące sygnały i starają się pomóc. Jest to niezwykle ważne, żeby w tym trudnym czasie nie pozostawiać kobiet samych. Równie istotne jest to, by towarzyszyć bliskiej
osobie w chorobie, nie oceniając przy tym
jej zachowań, i nie moralizując. Akceptacja i zrozumienie dla przeżyć chorego to
najważniejsze czynniki leczące.

Wojewódzki Szpital w Białej Podlaskiej ze złotem

Maluch na Brzuch
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
w Białej Podlaskiej otrzymał złoty medal w rankingu „Maluchy na Brzuchy”
za wspieranie dwugodzinnego i nieprzerwanego kontaktu skóra do skóry po porodzie drogami natury.
Na podstawie raportu z ankiet Fundacji Rodzić po Ludzku Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny w Białej Podlaskiej otrzymał złoty medal w rankingu „Maluchy na
Brzuchy” za wspieranie dwugodzinnego
i nieprzerwanego kontaktu skóra do skóry po porodzie drogami natury.
– Ten tytuł potwierdza po raz kolejny
fakt, że zapewniamy w naszym szpitalu
najwyższy standard opieki nad kobietą
rodzącą oraz jej dzieckiem po urodzeniu
z zachowaniem procedur sprzyjających
karmieniu piersią – podkreśla Magdalena Us, rzeczniczka szpitala
Kontakt skóra do skóry pomiędzy noworodkiem a matką wpływa na obniżenie
poziomu stresu związanego z porodem

i działaniem bodźców
zewnętrznych, podnosi poczucie bezpieczeństwa, uspokaja, pomaga tworzyć więzi między matką a dzieckiem,
a nade wszystko stanowi integralną część
procesu laktacyjnego, który uruchamia
się w odpowiedzi na bodźce wynikające z bliskości i nawiązywania wzajemnych relacji.
W bialskim szpitalu mama może cieszyć się dzieckiem zaraz po porodzie, tuląc w ramionach i karmiąc noworodka bez
zakłócania tych chwil zabiegami i procedurami poporodowymi, które mogą być
odłożone na później. – Dokładamy wszelkich starań, aby odsetek niezakłóconych
kontaktów skóra do skóry w naszym Oddziale Ginekologiczno‑Położniczym był
jeszcze wyższy – informuje Us.
aa

Lekarski kalejdoskop
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Różowy symbol walki
Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi przypada 15 października. Znakiem solidarności jest
różowa wstążka. Wiele obiektów jest iluminowanych w tym kolorze.
Lublin przyłączył się do wspierania osób
chorych oraz ich rodzin i bliskich. A jak wynika
ze statystyk, na raka piersi choruje coraz więcej
kobiet. Z myślą o nich plac Litewski i stadion
Arena Lublin w piątkowy wieczór i noc zostały podświetlone na różowo.
Dzień został ustanowiony przez Europejską
Koalicję do Walki z Rakiem Piersi i ma na celu promocję badań profilaktycznych, rzetelnej
wiedzy na temat nowotworów oraz tzw. czujności onkologicznej.
(oprac. jkg)

Nadal zapraszamy przychodnie za‑
interesowane współpracą z nami do
włączenia się do projektu. Persone‑
lowi medycznemu, zaangażowanemu
w realizację projektu, wypłacamy do‑
datki zadaniowe.
MEDICUS 11/2021
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Kleszcz groźny nawet w grudniu
z dr hab. n. med. Joanną Krzowską‑Firych,
kierownik Kliniki Leczenia Chorób Zakaźnych IMW w Lublinie,
rozmawia Anna Augustowska
• Borelioza – choroba kojarzona
z przypadłością leśników, rolników i myśliwych – ostatnio staje się powszechną
chorobą. Według statystyk w Polsce na
boreliozę choruje coraz więcej osób. Co
się stało?
– Borelioza jest chorobą wektorową,
przenoszoną przez kleszcze Ixodes. Do
zakażenia dochodzi na skutek pokłucia przez kleszcza zakażonego krętkami
Borrelia. W przypadku rolników i leśników z racji narażenia na ekspozycję
w trakcie wykonywanej pracy borelioza jest chorobą zawodową. Jednak na boreliozę może zachorować
każdy, podatność jest powszechna i nie ma przeciwko tej chorobie
swoistej profilaktyki, czyli szczepionki. Jedną z przyczyn wzrostu
zachorowań są zmiany klimatyczne, bo ocieplenie klimatu znacznie
wydłuża czas żerowania kleszczy.
Wysoka temperatura i duża wilgotność powietrza sprzyjają rozwojowi kleszczy, które są najbardziej aktywne w ciepłych miesiącach roku,
dlatego przy dodatnich temperaturach odnotowujemy ukłucia przez
kleszcze nawet w pierwszych tygodniach grudnia. Wzrasta także odsetek kleszczy zakażonych krętkami. Kolejną przyczyną zwiększonej ilości zachorowań są zmiany naszego stylu
życia, coraz więcej czasu spędzamy na
świeżym powietrzu, tam, gdzie występują kleszcze.
• Na czym polega diagnostyka boreliozy? Czy jest trudna?
– Nie każde ukłucie przez kleszcza
skutkuje zakażeniem. Szacuje się, że od
3 do 30% kleszczy (w zależności od regionu Polski) jest zakażonych krętkami Borrelia. Żeby doszło do zakażenia kleszcz
musi tkwić w skórze przez co najmniej
24, a nawet 72 godziny. Warto dokładnie oglądać swoje ciało, ponieważ szybkie usunięcie nawet zakażonego kleszcza
chroni przed zachorowaniem. Pokłucie
przez zakażonego kleszcza nie jest równoznaczne z przeniesieniem zakażenia,
o ile kleszcz został odpowiednio wcześnie zauważony i usunięty.
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi rekomendacjami fakt pokłucia przez
kleszcza nie jest wskazaniem do profilaktycznego stosowania antybiotyków. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy dochodzi do
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pokłucia przez więcej niż jednego kleszcza na terenie, który nie jest stałym miejscem zamieszkania osoby eksponowanej. Wtedy można profilaktycznie jednorazowo podać doustnie 200 mg doksycykliny.
Niestety zdarza się, że pacjenci po
ukłuciu kleszcza leczeni są antybiotykami tak jakby byli już chorzy. To błąd
i takie praktyki nie mają żadnego uzasadnienia.

• Na czym opiera się rozpoznanie?
– Oparte jest na wywiadzie, obrazie
klinicznym i wynikach badań serologicznych. W stadium rumienia wędrującego, który jest patognomonicznym objawem wczesnej boreliozy kryterium rozpoznania jest wyłącznie obraz kliniczny. Nie każdy odczyn, który powstaje po
usunięcia kleszcza, jest rumieniem boreliozowym. Zmiana ta musi mieć średnicę
co najmniej 5 cm. Na tym etapie diagnostyki nie wykonujemy badań serologicznych. Okres wylęgania boreliozy wynosi 3‑30 dni, natomiast przeciwciała wytwarzane są dopiero po 6‑8 tygodniach od
zakażenia. Kierowanie chorego na badania na tym etapie choroby, czy też bezpośrednio po ekspozycji na kleszcza, jest powodem uzyskiwania wyników fałszywie
ujemnych, co prowadzi do wykluczenia
boreliozy z ryzykiem rozsiewu krętków
drogą krwi do innych narządów.
W przypadku klinicznego podejrzenia
boreliozy, u pacjentów z objawami zajęcia skóry, stawów, układu nerwowego,
czy serca wykonujemy badania serologiczne polegające na wykryciu swoistych
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przeciwciał w klasie IgM i IgG metodą
immunoenzymatyczną. Aktualnie obowiązuje dwuetapowy protokół diagnostyczny, tzn. każdy wynik dodatni należy zweryfikować testem Western blot.
Nie zalecamy ustalania rozpoznania wyłącznie o wynik testu potwierdzenia bez
oznaczania miana przeciwciał.
Interpretacja uzyskanych wyników
nie jest prosta. Nie każdy wynik dodatni oznacza zakażenie. Na tym etapie diagnostyki obserwujemy niestety wiele błędów. Dotyczy to zwłaszcza interpretacji
dodatnich wyników przeciwciał w klasie IgM. Te przeciwciała należy uznać
za diagnostyczne jedynie w pierwszych
tygodniach choroby. U pacjentów z boreliozą ta klasa przeciwciał zanika i pojawiają się przeciwciała klasy IgG. Jeżeli nie dochodzi do serokonwersji, a przeciwciała klasy IgM utrzymują się bardzo
długo, taki wynik traktujemy jako niediagnostyczny, fałszywie dodatni, co stanowi podstawę do wykluczenia boreliozy.
Przetrwałe utrzymywanie się p/ciał IgM
nie jest wskazaniem do leczenia i u tych
chorych nie wolno stosować antybiotyków. W praktyce jednak wielu pacjentów
ma rozpoznawaną boreliozę przy braku
przeciwciał klasy IgG. Oczywiście leczenie różnymi antybiotykami, powtarzanie
terapii nie przynosi żadnego efektu, żadnej poprawy, bo tak naprawdę są to osoby cierpiące na inne niż borelioza choroby
i wymagające dalszej diagnostyki.
Badania serologiczne służą do rozpoznania, potwierdzenia boreliozy, natomiast do oceny efektów leczenia ich
przydatność jest ograniczona. Wynika
to z faktu, że nawet u chorych po skutecznej antybiotykoterapii nie dochodzi
do zaniku przeciwciał, które mogą być
wykrywane jeszcze wiele lat po terapii.
To z kolei wzbudza niepokój pacjentów
i może być przyczyną przedłużanej długotrwałej antybiotykoterapii. Kryterium
wyleczenia jest ustąpienie objawów chorobowych. Powtarzając antybiotykoterapię nie doprowadzimy do zaniku przeciwciał, a możemy narazić pacjenta na groźne efekty uboczne stosowanego leczenia.
Pamiętam chorego, u którego po wielomiesięcznej antybiotykoterapii doszło do
aplazji szpiku.
Z uwagi na tropizm narządowy krętków, boreliozę należy podejrzewać u pacjenta po ekspozycji na kleszcza z objawami ze strony skóry, stawów, układu
nerwowego czy serca. W przebiegu boreliozy nie dochodzi do zajęcia płuc, nerek, tarczycy, wątroby, trzustki czy jelit.
Borelioza nie jest przyczyną chorób hematologicznych, czy nowotworów. Objawy dotyczą jedynie wymienionych

Lekarski kalejdoskop
wcześniej narządów i układów. Oczywiście borelioza nie wyklucza innych chorób, co oznacza, że pacjent z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą może zachorować na boreliozę i wówczas trzeba różnicować, które objawy są skutkiem boreliozy, a które innych przewlekłych chorób. Niejednokrotnie pacjenci z rozpoznaną boreliozą każde pogorszenie stanu
zdrowia, każdy objaw chorobowy wiążą
z boreliozą i uważają, że jedynie kolejna
antybiotykoterapia może przynieść im
poprawę. Konsekwencje przypisywania
wszelkich dolegliwości boreliozie mogą mieć poważne skutki. Pamiętam pacjentów, którzy przyjmowali antybiotyki, a powodem ich dolegliwości były inne
schorzenia jeszcze nierozpoznane, w tym
nowotwory krwi, stwardnienie rozsiane,
nadciśnienie tętnicze, choroby reumatologiczne i wiele innych. Należy zachować czujność diagnostyczną u chorych
z boreliozą i w uzasadnionych przypadkach poszerzyć diagnostykę. Ci pacjenci niejednokrotnie wymagają diagnostyki w warunkach szpitalnych.
• Jak leczyć boreliozę i jak długo?
– Leczymy zgodnie z rekomendacjami
Polskiego Towarzystwa Epidemiologów
i Lekarzy Chorób Zakaźnych. W wytycznych szczegółowo omówione są nie tylko zasady diagnostyki, ale również zasady antybiotykoterapii z uwzględnieniem
czasu leczenia, który maksymalnie powinien trwać 28 dni.
Nie każdy chory z boreliozą wymaga
leczenia w warunkach szpitalnych. Hospitalizacja jest wskazana u pacjentów
wymagających antybiotykoterapii dożylnej oraz u chorych z neuroboreliozą.
W przypadku podejrzenia boreliozy układu nerwowego wskazane jest wykonanie
badań serologicznych z płynu mózgowo
‑rdzeniowego. Zalecamy również hospitalizację pacjentom, którzy z uwagi na objawy wymagają dodatkowej diagnostyki
i konsultacji specjalistycznych. W tych
przypadkach pobyt w szpitalu znacznie
skraca diagnostykę, ogranicza liczbę wizyt w poradni, gdzie czas oczekiwania na
ocenę specjalistów jest długi.
W nowo utworzonej Klinice Leczenia
Chorób Zakaźnych IMW w Lublinie oferujemy kompleksową opiekę naszym pacjentom. Co prawda klinika nie jest dedykowana wyłącznie dla chorych z boreliozą. Aktualnie z uwagi na czwartą falę
pandemii jesteśmy oddziałem dla chorych
z COVID‑19, jednak w pierwszych tygodniach pracy kliniki hospitalizowaliśmy
pacjentów z różnymi chorobami infekcyjnymi. Mam nadzieję, że wkrótce powrócimy do normalnej działalności.
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Bogatsza powiatowa ochrona zdrowia
Powiatowe szpitale będą miały nowoczesny sprzęt. Pieniądze na ten cel
pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu
państwa. Zyskają placówki w Janowie
Lubelskim i Lubartowie.
– Jak tylko objąłem obowiązki,
to stwierdziłem, że czas wymiany sprzętu w tym szpitalu jest nieubłagany – mówił w środę, 6 października br., pełniący obowiązki dyrektora Szpitala Powiatowego w Lubartowie, Mirosław Makarewicz. – Jest to sprzęt bardzo już zużyty, wyeksploatowany, często psujący się, a bez diagnostyki obrazowej nie
wyobrażam sobie funkcjonowania szpitala. Będzie to pewnie nowocześniejszy
sprzęt niż ten, który mamy. Liczę na to,
że będzie on lepszej generacji, co najmniej 32‑rzędowy, taki który może wykonywać lepszej jakości badania diagnostyczne.
Lubartowska placówka oraz szpital w Janowie Lubelskim podpisały
w środę umowy, na mocy których dostaną pieniądze na sprzęt. Dotacje będą

przeznaczone na zakup: tomografu komputerowego, aparatu rentgenowskiego
oraz stołu operacyjnego.
– W szpitalu w Janowie Lubelskim
Oddział Ortopedii i Urazowy jest wiodący. Przeprowadzanych jest najwięcej operacji wśród okolicznych powiatów – tłumaczył w Radiu Lublin dyrektor do spraw lecznictwa szpitala w Janowie Lubelskim, Dariusz Gałecki.
– Jest oczywiście stół operacyjny, ale on
uległ uszkodzeniu. Można na nim jeszcze operować, ale była bardzo pilna potrzeba zakupu nowego. Szpital nie byłby
w stanie go kupić, bo jest to koszt około
300 tys. zł. Bez tego dofinansowania nie
moglibyśmy ze środków własnych szpitala zakupić tego stołu – dodaje.
Umowy na dofinansowanie sprzętu szpitalnego wręczył wojewoda lubelski Lech Sprawka, który mówił, że
szpitale składają bardzo dużo wniosków.
W tym przypadku w sumie chodzi o ponad 2 miliony 200 tys. zł.

Szpital wojskowy ma nową karetkę
Karetka, która poprawi możliwość
bezpiecznego transportu pacjentów
do innych jednostek służby zdrowia,
trafiła do 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie.
– Ambulans jest konieczny do wykonywania świadczeń na
rzecz pacjentów, zwłaszcza w kontekście planowanego otwarcia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, jak i funkcjonującej
Izby Przyjęć – mówił podczas czwartkowej uroczystości komendant szpitala
płk dr Aleksander Michalski. – Dotychczasowe wyposażenie naszego szpitala
w transport sanitarny było
niewystarczające. Karetka
MEDICUS 11/2021

poprawi możliwość bezpiecznego transportu pacjentów do innych jednostek
służby zdrowia.
Pojazd kosztował 300 tys. zł, szpital
wojskowy dostał go od Fundacji Polski
Fundusz Rozwoju.
(oprac. jkg)

15

COVID-19

Czwarta fala.
Lekarzom
opadają ręce…
Nie pomogły apele medycznych autorytetów i prośby o rozsądek – Lubelszczyzna stale jest w czołówce,
gdzie odnotowywany jest najwyższy wskaźnik zakażeń w kraju. I najniższy poziom wyszczepienia.
Kiedy zamykaliśmy to wydanie Medicusa minister
zdrowia sytuację w Polsce nazwał bardzo poważną: „mamy do czynienia ze swoistą eksplozją pandemii”.
20 października br. odnotowano 5 tys. 559 nowych
i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem – informował resort zdrowia (zakażenia pochodzące z województw lubelskiego – 1249 osób – najwięcej w kraju). – To najwyższy wynik od 7 maja, kiedy
odnotowano 6 tys. 54 zakażenia. To także kolejny rekordowy wynik w czwartej fali pandemii.
W tym dniu w szpitalu tymczasowym w Lublinie było 66 pacjentów i szykowano się do uruchomienia kolejnych łóżek; w Klinice Chorób Zakaźnych PSK 1 nie
było wolnych miejsc, a na oddziale Intensywnej Terapii przebywało 9 pacjentów (dwóch korzystało z terapii ECMO). Szpitale przy ul. Staszica, im. Jana Bożego i Instytut Medycyny Wsi, w których pracują lekarze zakaźnicy, były obłożone i nie były w stanie przyjąć
wszystkich chorych.
– Aż 90 proc. pacjentów Kliniki Chorób Zakaźnych
SPSK 1 w Lublinie, to osoby niezaszczepione – alarmował szef kliniki prof. Krzysztof Tomasiewicz. – Wielu
tych zachorowań, a także śmierci, można było uniknąć.
Jeżeli ktoś umiera na chorobę, w wypadku której mamy szczepionkę, to… opadają nam ręce. W podobnym
duchu wypowiadali się lekarze innych specjalizacji bijąc na alarm i zachęcając do szczepienia się, podkreślając, że przy obniżonej odporności oraz innych chorobach przewlekłych występuje zwiększone ryzyko ciężkiego przebiegu choroby, wymagającej respiratoterapii
bądź terapii metodą ECMO.
Już pod koniec września br. w Lublinie zorganizowano akcję „Przystanek szczepienie”, która powstała z inicjatywy Lubelskiego Związku Uczelni (UMCS,
UP, PL, UM) i Wojewody Lubelskiego, przy udziale
Prezydenta Miasta Lublin, Zarządu Transportu Miejskiego, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie oraz II Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zorganizowano szczepienia dla studentów i pracowników lubelskich uczelni
wyższych, ich rodzin, a także dla wszystkich mieszkańców Lublina zainteresowanych szczepieniem. Ze szczepień podczas akcji „Przystanek szczepienie”, która była
wielokrotnie powtarzana, do 20 października skorzystało
1056 osób. Chętni mieli do wyboru dwa preparaty: Pfizer oraz Johnson & Johnson. Nie były wymagane skierowania ani wcześniejsza rezerwacja wizyty.
Przed nami późna jesień. Oby nie spełniły się najczarniejsze scenariusze.
aa
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Mistrzowie zarządzania w ochronie
z dr. n. praw. Januszem Jaroszyńskim,
kierownikiem studiów Master of Business Administration (MBA)
w Ochronie Zdrowia – Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
rozmawia Anna Augustowska
• Studenci pierwszej edycji podyplomowych studiów MBA na UM w Lublinie właśnie odebrali dyplomy ukończenia nauki. Do kogo kierowana jest oferta studiów MBA?
– Do kadry zarządzającej, lekarzy, farmaceutów, pracowników: instytucji medycznych, administracji publicznej, jednostek samorządu terytorialnego, właścicieli przedsiębiorstw, działających w obszarze ochrony zdrowia, pracowników
firm farmaceutycznych oraz osób posiadających doświadczenie praktyczne w codziennym funkcjonowaniu podmiotów
leczniczych. W studiach może uczestniczyć personel medyczny oraz osoby, które nie posiadają wykształcenia medycznego, ale są odpowiedzialne za organizację
i zarządzanie w podmiotach leczniczych.
W zajęciach bierze udział wielu lekarzy,
dlatego staramy się przekazać im bardzo
szeroką wiedzę z zakresu prawa medycznego, które w trakcie studiów lekarskich
jest traktowane dość ogólnie.
• Jaki jest cel tych studiów?
– Przede wszystkim chcemy przekazać wiedzę nie tylko teoretyczną,
ale przede wszystkim praktyczną z zakresu zarządzania i organizacji sytemu

ochrony zdrowia, z uwzględnieniem aspektów finansowych,
prawnych oraz ekonomicznych.
Studenci uczestniczą w zajęciach, które są prowadzone
z najlepszymi ekspertami z całego kraju. Tematyka jest bardzo
szeroka i uwzględnia m.in. takie
przedmioty jak planowanie strategiczne, zarządzanie projektami, przywództwo, komunikowanie w biznesie, zarządzanie
zasobami ludzkimi, marketing
strategiczny, zasady prowadzenia działalności leczniczej, zarządzanie podmiotem leczniczymi i wiele innych.
• W październiku br. ruszyła IV edycja studiów MBA. Jak
będą wyglądały zajęcia?
– Pierwszą edycję rozpoczęliśmy we
wrześniu 2019 roku, w lutym 2020 roku rozpoczęła się kolejna, a w kwietniu
2021 roku ruszyła edycja trzecia. 16 października br. ruszyła IV edycja naszych
studiów. Studenci pierwszej z nich zakończyli zajęcia, a uroczyste wręczenie
dyplomów, którego dokonał rektor UM
prof. dr hab. Wojciech Załuska razem

z prorektorem ds. kształcenia i dydaktyki prof. dr. hab. Kamilem Torresem,
ze względu na pandemię i długo trwający lockdown odbyło się 2 października 2021 r. Zajęcia drugiej edycji odbywały się w formie hybrydowej – częściowo tradycyjnej, a częściowo zdalnej,

z oczywistych powodów trwania pandemii. Aktualnie prowadzone są stacjonarnie.
Wśród prowadzących zajęcia są m.in.
prof. Bartosz Grucza z SGH, który jest
jednocześnie kierownikiem modułu managerskiego, prof. Joanna Cygler, reprezentująca SGH oraz Polską Akademię Nauk, która jest kierowniczką modułu o profilu ogólnym, a także prof. Beata Jagielska, będąca kierowniczką modułu finansowego i medycznego, na co dzień pełniąca funkcje prezesa Szpitala Grochowskiego w Warszawie oraz prezesa Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej.
Wzajemna wymiana doświadczeń jest
dla nas bardzo istotna. Ponadto umożliwiamy uczestnikom pierwszej i drugiej
edycji uczestnictwo w zajęciach edycji
trzeciej, a wkrótce i czwartej, aby mogli
dalej poszerzać swoją wiedzę i kompetencje, a jednocześnie poznawać uczestników
z innych grup. Mamy już wiele przykładów bardzo ciekawych, wspólnych przedsięwzięć. Tym bardziej że mamy uczestników z całej Polski, a także z zagranicy.
Dojeżdżają do nas studenci nawet z Wrocławia, Gdańska, Łodzi i przede wszystkim z Warszawy.
• Czym wyróżniają się studia MBA
właśnie na lubelskiej uczelni?
– Dbamy o najwyższy poziom zajęć. Każdy z wykładowców jest osobą
o ogromnej wiedzy, renomie i praktyce
w nauczanych przedmiotach. Czerpiemy

18

MEDICUS 11/2021

zdrowia
tutaj z modelu funkcjonującego w Stanach Zjednoczonych, w którym kładzie
się olbrzymi nacisk na łączenie nauki
i biznesu oraz ich wzajemnej współpracy.
Staramy się również pokazywać działające w różnych krajach modele funkcjonowania służby zdrowia, będące gotowymi
rozwiązaniami, które można przeszczepić na nasz grunt. Nasze moduły trwają
420 godzin. Każdy z uczestników anonimowo ocenia po zajęciach wykładowców, dzięki czemu otrzymujemy najbardziej wiarygodne informacje o tym, co
jest dla studentów najważniejsze i jakie
elementy musimy ewentualnie poprawić
bądź zmienić.
Uczą się u nas dyrektorzy szpitali i klinik, osoby na kierowniczych stanowiskach w placówkach badawczych i dydaktycznych, prezesi spółek związanych
z ochroną zdrowia, dyrektorzy firm farmaceutycznych i wielu innych, więc wiedza im przekazywana musi być przetestowana w praktyce. Pracujemy głównie na
kazusach, a każdy z wykładowców posiada ogromne doświadczenie praktyczne
w zakresie tematu, który omawia.
• Studia są płatne. Czy uczestnicy poprzednich edycji muszą ponownie wnieść
opłatę, aby móc uczestniczyć w nowej
edycji?
– Absolutnie nie. Zdajemy sobie sprawę z tego, iż wiele kwestii takich jak chociażby prawo medyczne zmienia się na
bieżąco. Nasze studia poruszają szereg
kluczowych aspektów, dlatego chcemy
dać uczestnikom możliwość aktualizacji
wiedzy, którą u nas nabywają.

Nowy rok dla MBA
W sobotę, 16 października, odbyła się
uroczysta inauguracja IV edycji studiów
podyplomowych Master of Business Ad‑
ministration w Ochronie Zdrowia, które są
organizowane w Uniwersytecie Medycz‑
nym w Lublinie.
Uczestniczyło w niej 39 studentów.
Studia są adresowane do: lekarzy, farma‑
ceutów, pracowników: instytucji medycz‑
nych, administracji publicznej, jednostek
samorządu terytorialnego i innych osób,
działających w obszarze ochrony zdrowia.
Celem studiów jest przekazanie wiedzy
teoretycznej, a przede wszystkim praktycz‑
nej z zakresu zarządzania i organizacji sy‑
temu ochrony zdrowia, z uwzględnieniem

Chór Continuum

aspektów finansowych, prawnych oraz eko‑
nomicznych.
W programie szkoleń jest: planowanie
strategiczne, zarządzanie projektami, przy‑
wództwo, komunikowanie w biznesie, za‑
rządzanie zasobami ludzkimi, marketing
strategiczny, zasady prowadzenia działal‑
ności leczniczej, zarządzanie podmiotami
leczniczymi i wiele innych.
Ukończenie studiów MBA daje moż‑
liwość zasiadania w radach nadzorczych
spółek Skarbu Państwa.
Inauguracja IV edycji Master of Business
Administration w Ochronie Zdrowia odbyła
się w Centrum Symulacji Medycznych Uni‑
wersytetu Medycznego w Lublinie.
aa
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Krótka historia długiej przygody
chóru „Continuum” z teledyskiem
I wreszcie mamy to! Teledysk gotowy. Zamysł przedstawienia poszczególnych chórów lekarskich w formie teledysków powstał jeszcze w roku 2019,
podczas planowania Festiwalu Chórów
Lekarskich w Opolu. Wydarzenie, które
miało odbyć się we wrześniu, odwołano
z powodu pandemii. Wtedy idea stworzenia nagrań lekarskich zespołów chóralnych nabrała szczególnej wagi i całkiem nowego znaczenia. My naszym nagraniem chcemy pokazać nie tylko własną pasję śpiewania, ale też piękno miejsca, w którym żyjemy – Lubelszczyzny. Nie było to łatwe. Z powodu ograniczeń pandemicznych w odbywaniu

prób i czasowego zamknięcia obiektów kluczowych dla naszego nagrania
udało nam się dokończyć dzieło dopiero we wrześniu 2021 roku. Dziękujemy
wszystkim, którzy nam w tym pomogli.
Teledyski śpiewających medyków sfinansowała Komisja Kultury Naczelnej
Izby Lekarskiej. Nas wsparła też rodzima, Lubelska Izba, udostępniając własne
pomieszczenia i ułatwiając uzyskanie
zgody na nagrania w miejscach o szczególnej wartości historycznej: Kaplicy
Świętej Trójcy na Zamku Lubelskim
i cerkwi w Muzeum Wsi Lubelskiej.
Miłego oglądania.
Hanna Lekan

Link do teledysku jest dostępny na stronie Komisji Kultury LIL
https://kultura.oil.lublin.pl/teledysk‑choru‑continuum/
Bezpośredni link do youtube.com
https://youtu.be/nn01vaU2ROU

• W planach jest założenie Stowarzyszenia Studentów MBA. Jakie będą cele tej organizacji?
– Przede wszystkim wymiana doświadczeń, oraz zawiązywanie znajomości i kontaktów pomiędzy uczestnikami.
Uważamy, że jest to ogromna wartość dodana naszych studiów.
16 października ruszyła IV edycja studiów, a my planujemy już V edycję, na
którą gorąco zapraszamy. Wszystkie informacje są na bieżąco uaktualniane na
naszej stronie www.mba.umlub.pl
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Przyszły lekarz z pasją

Bycie lekarzem zobowiązuje, po
z Natalią Kluz,
studentką IV roku medycyny lubelskiego Uniwersytetu Medycznego,
wolontariuszką i działaczką społeczną,
laureatką Medalu Prezydenta Lublina,
rozmawia Anna Augustowska
• Nieczęsto się zdarza, aby studentka
została laureatką Medalu Prezydenta
Lublina. Pani się to udało. To było duże zaskoczenie?
– Ogromne! I zaskoczenie, i niespodzianka. I nie kryję, że w pierwszej chwili pomyślałam, że to… pomyłka. Od razu też zdałam sobie sprawę, że nie tylko
ja powinnam go otrzymać. Jest tak wiele innych, wspaniałych osób, z którymi
współpracuję. Bez ich entuzjazmu, wsparcia i wzajemnych inspiracji niewiele mogłabym sama zdziałać. Ten medal należy
się także im.
Poza tym z Lublinem jestem związana zaledwie od kilku lat, od początku studiów, bo pochodzę z Podkarpacia, a to
przecież nagroda prezydenta Lublina…
Ale teraz, kiedy już ochłonęłam, jestem po
prostu szczęśliwa i bardzo wdzięczna.
• Medal jest formą nagrody za zaangażowanie i kreatywność w działaniach
na rzecz lokalnej społeczności. No właśnie, Lublin to było całkiem nowe, obce
dla Pani miasto, a tu przyjeżdża rzeszowianka i niemal z mety zaczyna działać
– wszędzie jej pełno. Nie mogę więc nie
zapytać: Kiedy to się zaczęło?
– Moje działania wolontariackie? Powinnam powiedzieć: „mam tak od dziecka”, bo tak mnie wychowano, tak było
w moim domu i zapewne właśnie stąd
moja potrzeba pomagania ludziom, zwracania uwagi na to, że nie tylko mogę,
ale wręcz powinnam dostrzegać innych
i zwyczajnie po ludzku, na ile umiem,
być z nimi. Ale tak konkretnie… to chyba

w gimnazjum, kiedy zgłosiłam się do
grupy dzieciaków odwiedzających domy opieki. Okazją były m.in. spotkania
opłatkowe albo inne święta.
W liceum było bardziej poważnie
– stworzyliśmy grupę, która odwiedzała
a raczej pełniła dyżury przy pacjentach
hospicjum dla dorosłych w Rzeszowie.
To były konkretne zadania: karmienie,
pomoc przy toalecie itd. Nie ukrywam, że
kontakt z pacjentami hospicyjnymi w dużym stopniu wpłynął na moją późniejszą
decyzję o podjęciu studiów medycznych,
a nawet kierunku specjalizacji.
• Patrząc na Pani dokonania trudno
nie zapytać, kiedy ma Pani na to czas
studiując równolegle na Wydziale Lekarskim?
– Myślę, że umiem dobrze zarządzać
czasem tak, aby pogodzić naukę z moimi pozauczelnianymi zajęciami i pasjami. Chociaż nie zawsze tak było, pierwszy rok studiów przesiedziałam z nosem
w książkach. Wiadomo, to czas kiedy trzeba siedzieć nad anatomią i histologią, czasu na inne sprawy rzeczywiście jest mało. Ale zaraz po zdanych egzaminach postanowiłam, że czas wyjść do ludzi i zaczęłam się rozglądać. Tak trafiłam do lubelskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny, IFMSA‑Poland, gdzie zostałam asystentką koordynatora lokalnego ds. praw
człowieka i pokoju (teraz jestem wiceprezydentem ds. marketingu, a dodatkowo koordynatorem ds. projektów charytatywnych w Polsce). To niezwykle ważna

działka – współpracujemy z Amnesty International – uczestniczymy m.in. w Maratonie Pisania Listów, czyli największej
globalnej akcji na rzecz praw człowieka: wysyłamy apele listowne do władz
i wyrazy solidarności w sprawach kilku
konkretnych osób, których prawa człowieka są łamane. W 2019 roku, w czasie tej akcji wysłano ponad 6,5 miliona
wiadomości!

Innym ważnym polem naszych działań jest realizacja programu Daphne, który ma na celu przeciwdziałanie i zwalczanie wszelkich objawów przemocy, także
fizycznej, seksualnej i psychologicznej
wobec dzieci, młodzieży i kobiet. Ostatnio organizowaliśmy zbiórki środków higieny dla podopiecznych Domu Samotnej Matki – walcząc z ubóstwem menstruacyjnym.
Nasze sztandarowe akcje to także
m.in. adresowana do dzieci „Co dwie
głowy to nie jedna” (pomagamy dzieciom w nauce); „Szpital pluszowego misia”, czy „Marzycielska poczta” – kiedy
piszemy do chorych dzieciaków listy. Ta
ostatnia bardzo sprawdziła się w czasie
pandemii, podobnie jak nasza inicjatywa, aby nagrywać dzieciom audiobooka
z bajkami, które czytamy. Przed pandemią przychodziliśmy na oddziały z książkami – teraz musieliśmy zmienić tę formę. Udało się wspaniale. To akcja „Czytamy pomagamy”, z której dochód trafił
do hospicjum.
• Inną aktywnością jest pomoc seniorom. Bardzo Pani bliska?
– To prawda. Od początku aktywnie
współpracuję z organizacjami senioralnymi. To były m.in. w ramach programu „Pora Seniora” spotkania na temat
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Dzień z pracy lekarza POZ

prostu
profilaktyki prozdrowotnej, czyli „Drogi do
zdrowia”, ale nie tylko, organizowaliśmy też
spotkania dla chorych z Alzheimerem i zorganizowaliśmy wśród studentów kierunku lekarskiego UM zbiórkę ręcznie wykonanych prezentów świątecznych dla podopiecznych stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. W programie „Niewidzialni” gotujemy posiłki dla osób
bezdomnych i wydajemy je w jadłodzielni przy
al. Tysiąclecia. I żeby wymienić wszystko, muszę wspomnieć o współpracy z Lubelskim Uniwersytetem Drugiego Wieku, czyli z osobami 50 plus, z którymi także poruszamy tematy prozdrowotne.
• Aż kręci mi się w głowie! To zdecydowanie dokonania Kobiety na Medal!
– Uważam, że wybór drogi zawodowej, czyli
bycia lekarzem, zobowiązuje. Nie chcę używać
wielkich słów, ale po prostu zapytam: jeśli nie
teraz, kiedy jesteśmy młodzi, silni i mamy wiedzę, którą można a raczej trzeba spożytkować
działając na rzecz innych, to kiedy? Do moich
młodszych, rozpoczynających dopiero studia
koleżanek i kolegów chciałabym powiedzieć:
działaj – nie bój się ludzi; zrób coś dla innych,
bo nie samą nauką człowiek żyje. Pojawiła się
również kolejna koncepcja „wykorzystania tego tu i teraz”. Przyjaciele również z kierunku
lekarskiego zorganizowali konferencję ogólnopolską Medyczne Targi Wiedzy, zainspirowałam się tym pomysłem i włączyłam w ten projekt. Teraz planujemy go rozwinąć w ramach
organizacji. Zauważyłam, że (podobnie jak wielu studentom kierunku lekarskiego) towarzyszy
mi potrzeba korzystania z wiedzy, którą już posiadam, ale także przekazywania jej innym osobom, które także miałyby z niej korzyść (szczególnie istotne jest sprostowanie krążących fake newsów dotyczących zdrowia). Zakładamy więc fundację, w której prelegentami będą
zarówno pracownicy naukowi, jak i studenci
– co wyjątkowo nas podbudowuje. Naszym celem będzie rozwijanie i urzeczywistnianie „targu”, którego podstawą i surowcem jest wspomniana wiedza medyczna, służąca doskonaleniu specjalistów, edukacji uczniów i studentów oraz zachęcaniu do brania świadomej odpowiedzialności za własne zdrowie i życie innych na drodze prewencji i profilaktyki zdrowia w myśl zasady: „Daj tyle, ile możesz, weź
tyle, ile potrzebujesz” (Arystoteles).
• Ale Pani plany naukowe? Za dziesięć
lat…
– …chciałabym być onkologiem – naukowcem, prowadzić badania i uczyć studentów. To
moje marzenie zawodowe, co nie przeszkodzi
mi, mam nadzieję, nadal działać w wolontariacie. Każdy człowiek potrzebuje innych i wiem,
jak to jest ważne.

Wtorek
Ten tydzień ma być pełen energii
i nowych pomysłów, wczoraj wróciłam z Jastrzębiej Góry po 8 dniach aktywnego wypoczynku (morsowanie,
kijki, aerobik w wodzie, pilates, zumba i jeszcze inne ćwiczenia). Ma to mi
dać siłę na następne miesiące i przestawienie w głowie, że nie tylko pracą człowiek żyje, ale trzeba też znaleźć czas dla siebie. Jak się ma teoria do życia, czas pokaże.
Na początek dnia awantura z tych
powtarzalnych. O 8.30 zmarł nasz
pacjent chory na nowotwór. Musimy
stwierdzić zgon. Nikt nie ma wątpliwości, że mamy to zrobić, problem
pojawia się w jakim czasie. Informuję rodzinę, że lekarz będzie około 13,
jak się uda to może nawet wcześniej.
I się zaczęło. Krzyki, że leczymy tylko przez telefon, że nam się nie chce
i tak dalej. Pełny korytarz pacjentów,
tych zarejestrowanych na wyznaczoną godzinę i tych, co
„natychmiast muszą”, bo
temperatura, duszność,
ból brzucha itd.
Nikt nie ma wolnej
chwili, nie mogę przecież zostawić chorych
ludzi w przychodni
i pójść stwierdzić zgon.
Po 2 godzinach wpada
zięć pacjenta krzycząc,
że on zdążył przyjechać
z Warszawy, a nam kilometra nie chce się
przejść. Tłumaczę, ale
bez większego efektu.
Po następnej godzinie
telefon z NFZ z prośbą(!!!!), żebyśmy wreszcie poszli do tego zgonu, bo oni już mieli interwencje od wysokich instancji, żeby z nami zrobić porządek. Czas nie
jest jednak z gumy i do 12 nikt nie da
rady wyjść. Ale moja energia zaczyna szwankować.
I znowu powtórka z rozrywki.
Przychodzi matka po zaświadczenie
do klubu malucha, że dziecko jest
zdrowe, bo pani dyrektor sobie życzy.
Wg matki dziecku nic nie jest, więc
dzwonię do pani dyrektor. Uprzejmie proszę o wyjaśnienie, o co chodzi. Pani dyrektor informuje, że matka kłamie, bo dziecko ma od kilku dni
biegunkę i ona się boi, że zarazi inne
dzieci. Pytam, jak mam sprawdzić, że
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dziecko ma biegunkę,
skoro matka zaprzecza a dziecko biega
i nie ma temperatury. Pani dyrektor nie
znajduje odpowiedzi.
Informuję więc, że zaświadczeń tego typu
nie wystawiam.
Niedawno minister oświaty wydał zalecenie, żeby dyrektorzy szkół
umawiali nauczycieli na szczepienie na grypę. Jako grupa zawodowa
są uprawnieni do bezpłatnych szczepień. Współpraca z sąsiadującą z moją przychodnią szkołą układa się bardzo poprawnie toteż obiecałam, że
ich zaszczepimy, jak tylko dostaniemy szczepionki z rars‑u. Poprosiłam
też o zebranie chętnych, aby umówić termin szczepienia. Wczoraj zadzwoniła pani sekretarka ze szkoły
z informacją, że chce się zaszczepić

12 nauczycieli (na ponad 100 pracujących) i jeden chce rano, drugi po
południu, trzeci w weekend i tak dalej. Przeprosiłam i poinformowałam,
że mogą się zaszczepić jutro, czyli
w środę między godziną 15 a 16 lub
w sobotę między godziną 10 a 11. Jak
nie odpowiada, każdy może pójść do
swojego lekarza rodzinnego. Pani sekretarka stwierdziła, że będą bardzo
niezadowoleni z takiego załatwienia
sprawy. Trudno.
A teraz już czas do domu, bo mi
się ta zgromadzona na urlopie energia za szybko skończy.
Wioletta Szafrańska‑Kocuń
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Lekarzu, co Ty na to

I śmierć nie ulega już
A gdyby dziś, chirurdzy zakopywali
w ogródkach pozostałości z ćwiczeń anatomicznych… W listopadowym nastroju,
lektura z pogranicza medycyny, higieny
i prawa. Przypominamy XIX‑wiecznego
autora, który uświadamia, jakim wyzwaniem dla jego współczesnych było ustalenie zgonu. Do jakich metod uciekali się
lekarze, by mieć pewność śmierci. A jeśli
już zgon nastąpił, to co dalej…
Kiedy Stanisław Wojciech Łukowskich
pisał w Karlsruhe „Oględziny i grzebanie
ciał zmarłych. Ze stanowiska higieny publicznej”, w Lublinie cmentarz „Pod Lipkami” był trzymorgowym terenem ogrodzonym parkanem i jak alarmował Dozór Kościelny: założonym zupełnie trupami. Nekropolia położona za ostatnią
linią obrony miasta już wtedy, jak wskazywała zwyczajowa nazwa, obsadzona
była lipami.
Łukowski na publikację tekstu czekał dwadzieścia dwa lata (chyba że były wcześniejsze wydania, o czym edycja
z 1873 roku nie wspomina). Przez ten czas
lubelski cmentarz powiększano dwa razy
dokupując na rzecz Dozoru Kościelnego
kolejne kawałki gruntu.
Co ciekawe, w świetle publikacji
sprzed blisko 150 lat, pomysł dawnych
lublinian, by sadzić przy cmentarzu lipy był zły, powinni wybrać inne gatunki
drzew. Najlepsze dla cmentarzy, bo „korzenie ich i liście pochłaniają produkty
rozkładu oraz kwas węglany i wydalają
w powietrze wilgoć gruntu” to: topole,
brzozy, wierzby i osiny.
XIX wiek był czasem zmian kulturowych.
Zmarli przestali należeć
do Kościoła, a ich ciała
znikać w bezimiennych,
przekopywanych wedle
potrzeb grobach. Cmentarz stał się ważnym miejscem, gdzie zmarłych
się odwiedza. Wcześniej
nie było to praktykowane. Równocześnie wraz
z rozwojem medycyny
i dbaniem o stan sanitarny
pojawiały się publikacje,
jak ta Łukowskiego.
Została wydana w Warszawie, jak to się wówczas mówiło, czcionkami „Gazety Lekarskiej”.
W „Oględzinach i grzebaniu ciał zmarłych. Ze
stanowiska higieny publicznej” autor korzysta
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z dorobku uznanych wówczas medycznych autorytetów, głównie lekarzy niemieckich: Friedrich Oesterlen i Louis
Pappenheim czy francuskich jak Michel
Lévy. O nim samym wiemy niewiele: data urodzin 1843 i śmierci 1879.

Tylko niewątpliwie zmarłych
– Znanych jest kilka niewątpliwych objawów rzeczywistej śmierci: stężenie oraz
brak kurczliwości mięśni pod wpływem
elektryczności lub galwanizmu, brak bicia serca wyśledzony przez wysłuchiwanie (auskultacya) i zgnilizna. Pierwsze
z tych pojawów mogą być czasowe, drugi
sprawdza się przez doświadczenie, ostatni następuje dość późno i poznaje się dochodzeniem, niepozbawionem niebezpieczeństwa i przykrem. Z powyższego zatem wynika, że bezpośrednim i jedynie
pewnym objawem rzeczywistej śmierci, jest zupełny brak bicia serca. Dlatego nie myślimy, aby trzeba było odkładać pogrzebanie do pojawienia się pierwszych oznak gnicia (zielonawe zabarwienie brzucha z odęciem i szczególną wonią), jeśli biegli specyaliści przekonają
się o zupełnem ustaniu bicia serca, dwukrotnie: w chwilę śmierci, i po upływie
prawnego terminu na pogrzebanie – pisze Łukowski.
To powtórne zaświadczenie zostało
wprowadzone po doniesieniach lekarzy,
którzy widzieli i opisali powrót do życia
noworodków i osób chorych na cholerę.

MEDICUS 11/2021

We Francji ówczesne przepisy zalecały odłożenie pogrzebania na 24 godziny po śmierci i poświadczenie zmarłego przez cywilnego urzędnika. W Wiedniu i Salzburgu, grzebanie nakazane było nie wcześniej jak w 48 godzin po zgonie, w Saksonii i Ansbach (Bawaria)
w 72 godziny.
Michel Lévy, profesor w paryskim
szpitalu „Val‑de‑Grâce” i dyrektor Cesarskiej Szkoły Medycyny i Farmacji
w Val‑de‑Grâce przeprowadzał eksperymenty nad
metodami stwierdzenia
zgonu. Chodzi, jak przytacza Łukowski, o przypalanie rozgrzanym do
czerwoności żelazem.
– Działanie rozpalonego żelaza nigdy nie sprowadza na tkankach trupa,
ani strupów, ani zaczerwienienia w postaci koła lub czerwonego paska;
lecz ażeby żar podziałał
widocznie na część obumarłą, potrzeba żelazo
mocno rozpalić i po przyłożeniu potrzymać przez
pewien czas. Stopień gorąca i długotrwałość przypalania, wystarczają na
zniszczenie całej grubości skóry u osoby żyjącej, a u zmarłej zaledwie
wywołują wysychanie
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powątpiewaniu
naskórka i zwiędnienie skóry; przy wyższym stopniu gorąca i dłuższem przypalaniu, żelazo sprowadza proste zwęglenie, bez żadnego objawu nadymania lub
zapalenia skóry w około miejsca przypalonego. Próba ta, według naszego zdania,
stanowczo jest pewną i zawsze łatwo się
da zastosować – pisze w swojej książce
powołując się na Francuza.
Przytacza też sposób podany przez
dr. Magnusa, polegający na ściągnięciu
mocno nicią lub szpagatem ręki osoby
zmarłej poniżej ramienia. U kogoś na pozór zmarłego miejsce się zaczerwieni, następnie zsinieje aż do przejścia w błękit
i zostawi po sobie biały prążek. U trupa
zaś tak się nie stanie.

Maisons mortuaires
Już w XVIII wieku w Weimarze a potem we Francji zaczęto urządzać domy przedpogrzebowe. Trzymano tam
zwłoki, które miały dzwonki
na sznurkach przeprowadzonych do palców u rąk i nóg.
W ten sposób próbowano
uniknąć pochowania osób
żyjących.
W Warszawie pierwszy
dom przedpogrzebowy, tak
zwany Morgue, urządzony
został w 1844 r. „podług dyspozycyi Rady Lekarskiej” na
rogu ul. Wareckiej i Szpitalnej. Instytucja ta została potem przeniesiona do zabudowań cmentarza Powązkowskiego, na wprost kościoła.
W Lublinie dom przedpogrzebowy, którego jeden z pokoi był przeznaczony dla osób w letargu, postawiono
w 1872 roku. Zamiast sznurków był drut,
który z jednego końca miał pierścienie
zakładane na nogi i ręce nieboszczyka,
a z drugiej dzwonek wiszący w pokoju
zajmowanym przez felczera.

W ogrodzie chirurga
Trudno sobie dziś wyobrazić eksperymenty, jakie w XIX wieku przeprowadzał dr Orifla, który zakopywał zwłoki w różnego rodzaju podłożu od piachu
z kamieniołomów, przez ziemię wapnistą
do ogrodowej. Po jakimś czasie sprawdzał rezultaty.
We Francji przyjęto, że w ciągu 5 lat,
jedno i to samo miejsce, nie służyło dwa
razy do pogrzebania. W Niemczech nie

wolno było chować zwłok w starych grobach wcześniej jak w 10‑15 lat. Łukowski
wspomina lekarzy, którzy eksperymentalnie sprawdzali jak długo trupy zmieniają
się w szkielety i uznali, że działo się tak
po upływie 15‑18 miesięcy, chociaż ciała były ubrane i w trumnach. Ale chirurg,
dr Petit, zakopał w ogrodzie szczątki trupa, który służył mu do ćwiczeń i zastał ślady tegoż, jeszcze po dwóch latach.
Te i inne badania miały na celu ustalenie czasu rozkładu, jak i zasięg zanieczyszczeń. Dało to podstawy do określenia zasad organizacji cmentarzy oraz wytycznych co do ich sąsiedztwa. Chodziło przede wszystkim o ochronę wody pitnej i podstawę stworzenia przepisów mówiących w jakiej odległości od cmentarzy
można bezpiecznie kopać studnie.

Szkodliwe wyziewy
Łukowski pisze też o absolutnym potępieniu zwyczaju pochówków na terenie
kościołów, zamków i opactw. Przywołuje postać holenderskiego chirurga i rektora Katolickiego Uniwersytetu w Leuven, który już w XVIII wieku aby poprzeć zniesienie grobów w kościołach,
kazał się pochować na zewnątrz murów
kościelnych. Na płycie miał być napis:
Filip Verheyen, doktor medycyny i profesor, część swą znikomą polecił złożyć
tutaj na cmentarzu, aby kościół nie był
zbezczeszczony lub zatruty szkodliwymi wyziewami.
Tu konieczna dygresja: bo, to ten sam
Filip Verheyen, który jest bohaterem powieści „Bieguni” Olgi Tokarczuk. W czasie studiów, wskutek zakażenia, musiał mieć amputowaną nogę. Kończynę
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spreparowano, bo pacjent jako osoba religijna chciał być pochowany w całości
i tak doczekać zmartwychwstania. Po latach, Verheyen, cierpiący na bóle fantomowe, zainteresował się anatomią i chirurgią, zajął się sekcją własnej kończyny
odkrywając ścięgno Achillesa. Z notatek
wynika, że jego celem było udowodnienie, iż dręczący go ból w rzeczywistości
pochodził z amputowanej kończyny wykluczając tym sposobem przyczyny psychosomatyczne.

Jak po bitwie
W Londynie w 1849 roku powstało towarzystwo spalaczy. Zajmowali się oni
kremacją zwłok. W Paryżu też zaczęto
zwracać uwagę na korzyść palenia trupów. Lekarze zauważali, że w miastach,
gdzie przybywało ludzi, grunt
coraz bardziej był zanieczyszczony i „wszystkie inne sposoby zniszczenia ciał zmarłych,
z czasem muszą ustąpić miejsca, paleniu”. Przypominali, że
do tego sposobu uciekano się
w nadzwyczajnych okolicznościach – po bitwach czy w czasie epidemii.
Oprócz względów sanitarnych, w kremacji widziano korzyści ekonomiczne, oszczędzano miejsce do grzebania.
– Trudno pojąć, dlaczego
nie oddajemy pierwszeństwa
w paleniu zmarłych, które jak
wiadomo niszczy zupełnie niebezpieczne istoty zaraźliwe
wraz z gnijącemi trupami – zastanawia
się autor.

Przepisy i zalecenia
Stanisław Wojciech Łukowski na końcu książki zamieszcza wzory dokumentów, jakie wówczas obowiązywały jak
„Świadectwo oględzin” i „Świadectwo
śmierci”. Robi też wypis z przepisów,
głównie niemieckich, dotyczących zasad
pochówków, transportu zwłok itp. a nawet z zaleceniami, że cmentarze opuszczone powinny być zamknięte przez przynajmniej 5 lat, po tym czasie można je oddać pod zasiew lub sadzenie drzew. Rozkopywanie i stawianie budynków wymaga, by upłynęło lat 20 a nawet 40.
Janka Kowalska
Korzystałam z „Cmentarz rzymskokatolicki przy
ul. Lipowej”.
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Doktor więcej niż szlachetny
Jak bardzo piękną, szlachetną i nie- i uczestnika Powstania Styczniowego.
tuzinkową postacią był działający w Lu- Na studia medyczne młody Jankowski
blinie w latach, kiedy Polska odzyski- wyjechał do Zurychu, gdzie nie tylko stuwała niepodległość, chirurg dr Paweł diował medycynę, ale też działał w polJankowski, przypomina nam wysta- skich kręgach socjalistycznych. Tam też
wa, którą od 8 października do koń- spotkał przyszłą żonę Marię – Karaimkę
ca roku, możemy oglądać w Muzeum z Krymu, która także studiowała medyHistorii Miasta Lublin w Bramie Kra- cynę. Oboje byli zaangażowani w działalkowskiej.
ność Koła Socjalistów Polskich w Szwaj„Doktor Paweł Jankowski (1875‑1919). carii. – W 1904 r. wrócili z Zurychu do
Historia nieznana” to nie tylko pokaz pla- Warszawy – mówi Grzegorz Sztal z Prystycznej twórczości doktora Jankowskie- watnego Muzeum Historycznego, badacz
go, który w latach 1911‑1919 mieszkał życia Jankowskich.
i pracował w Lublinie, gdzie wspólnie
W Warszawie nie zagrzali miejsca na
z żoną Marią – także lekarką – tworzy- długo – za działalność w PPS (w ich doli ufundowany przez rodzinę Vetterów mu przy ul. Chłodnej przez pewien czas
szpital dla dzieci przy dzisiejszej ul. Sta- mieściło się biuro tej organizacji; współszica, a także po bitwie pod Jastkowem uczestniczyli też w organizowaniu zamaw 1915 roku Szpital dla Legionistów – to chów na gubernatorów warszawskich)
także obraz minionej epoki.
w 1908 roku zostali skazani na wydaleNa wystawie, która powstała dzię- nie z guberni warszawskiej. Wyrok został
ki staraniom wojewody lubelskiego we złagodzony i pozwolono im osiedlić się na
współpracy z Muzeum
terenie Królestwa z wyNarodowym w Lublinie
jątkiem Warszawy. To
Kiedy w 1918 r. dr Paweł Jan‑
kowski został zwolniony ze
i Prywatnym Muzeum
sprawiło, że w 1911 roku
szpitala Vetterów ze wzglę‑
Historycznym „Znaki
trafili do Lublina, gdzie
du na chorobę, otrzymał trzy‑
Czasu”, oglądamy obraPaweł został ordynatomiesięczną odprawę, którą
zy, rysunki i szkice, na
rem Oddziału Chirurprzeznaczył na leczenie dzie‑
których doktor utrwalał
gii w tworzonym właci z rodzin, które nie miały
portrety swoich najbliżśnie szpitalu dla dzieci,
pieniędzy, aby opłacić ich po‑
byt w szpitalu.
szych, przyjaciół oraz
a Maria nie tylko leczyznane postaci ówczeła dzieci w szpitalu, ale
snego życia politycznego m.in. Józefa Pił- też działała w Stacji Opieki nad Matką
sudskiego (z którym się przyjaźnił).
i Dzieckiem w Ambulatorium Miejskim.
– Wystawa poświęcona jest amator- Po latach, dzięki jej staraniom, w Lublinie
skiej twórczości plastycznej Pawła Jan- zostanie otwarty Dom Dziecka w dzielnikowskiego, lekarza zmarłego przedwcze- cy Dziesiąta (dzisiaj w tym budynku mieśnie na gruźlicę, znanego ze swej pracy ści się przedszkole jej imienia).
zawodowej oraz zaangażowania w dziaDoktor Jankowski angażował się w orłalność społeczno‑polityczną u progu ganizację Lubelskiej Spółdzielni Spożywodrodzenia niepodległej Polski – mó- ców; razem z Ireną Kosmowską otworzył
wiła kustosz z Muzeum Historii Miasta Szkołę Rolniczą dla Dziewcząt w podLublin Małgorzata Surmacz. – Miesz- lubelskim Krasieninie. Organizował też
kańcy Lublina powinni poznać i docenić kursy sanitarne dla drużyn skautowych.
postać doktora, bo miasto wiele mu za- W 1915 r. stanął na czele Wydziału Nawdzięcza.
rodowego Lubelskiego. Po bitwie pod
Paweł Jankowski urodził się w 1875 r. Jastkowem w 1915 roku, w której zostało
w Warszawie, był synem inżyniera rannych ponad 200 żołnierzy, był jednym

z inicjatorów utworzenia szpitala dla legionistów. W 1916 r. powołany został do
Tymczasowej Rady Stanu, w której działał do czerwca 1917 r. podając się do dymisji razem z Piłsudskim i dwoma innymi socjalistami.
– Dom Jankowskich w Lublinie był
miejscem, gdzie praktycznie wszyscy
potrzebujący mogli znaleźć pomoc. Tu
też bywali m.in. Piłsudski, Sieroszewski,
Kasprzycki, Strug, Dąbrowska – wylicza
Grzegorz Sztal.
– Jankowski był wszechstronnie utalentowany, obok pracy lekarza prowadził też działalność artystyczną, m.in. grał
na skrzypcach i fortepianie koncertując charytatywnie. Jedną z jego pasji było również malarstwo. Rysować nauczył
się prawdopodobnie w Szwajcarii podczas zajęć z anatomii, kiedy szkicowano fragmenty ciała ludzkiego – wspomina Grzegorz Sztal. – Na obrazach utrwalał portrety najbliższych członków rodziny oraz przyjaciół, w tym znane postacie
ówczesnego życia politycznego, jak Józef Piłsudski i członkowie Tymczasowej
Rady Stanu.
W 1915 r. doktor zachorował na gruźlicę. Leczył się na Krymie i w Zakopanem.
Umarł 19 marca 1919 r. w imieniny Józefa. – W zbiorach zachował się niedokończony list do Piłsudskiego. W tytule napisał „Kochany Ziuku”. Nie każdy mógł sobie pozwolić wówczas na taką komitywę
z Komendantem, co potwierdza ich bliskie relacje – relacjonuje Sztal.
Anna Augustowska
Więcej o Marii i Pawle Jankowskich
w wydaniu z 2018 roku (Medicus nr 11),
a także z 2021 (Medicus nr 8/9).
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Literacko
Irosław – ironista niebanalny

Papua Nowa Gwinea
na Chmielnej
W sobotę, 16 października 2021 r., o godz. 12.00 w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy” (Klub Lekarza, Lublin, ul. Chmielna 4), odbył się wernisaż wystawy fotografii okulisty Dariusza Tulei – „Papua Nowa
Gwinea”. To fotograficzna relacja z wyprawy, w której
uczestniczył autor.
– We wrześniu 2019 r. wziąłem udział w niezwykłej wyprawie do Papui Nowej Gwinei. Wyjazd odbył się na zaproszenie organizatora i uczestnika tej wyprawy, dr. Norberta Rehlisa – polskiego lekarza, wieloletniego pracownika WHO, założyciela m.in. fundacji „Redemptoris Missio” i „Pomoc z Polski”, pracującego obecnie od kilkunastu lat w Papui Nowej Gwinei, gdzie jest lekarzem oraz
doradcą ministra zdrowia oraz wicepremiera rządu – opowiada Tuleja.
Wyprawa została zorganizowana dla znanej wszystkim
podróżniczki Elżbiety Dzikowskiej. Głównym celem ekspedycji był udział w niezwykle barwnym i atrakcyjnym
Festiwalu Folklorystycznym w Goroka – największej uroczystości kulturalnej w PNG, organizowanej regularnie od
1957 roku. Biorą w nim udział grupy folklorystyczne z ponad 100 różnych plemion, prezentując regionalne stroje, taniec i śpiew. Impreza ta przyciąga ogromne rzesze turystów
i fotografów z całego świata.
– Przez cztery dni oglądaliśmy od rana do późnego popołudnia prezentacje zespołów folklorystycznych, niezwykle dynamiczne i barwne widowisko. Na zakończenie wyprawy spędziliśmy kilka dni w Tufi, na wschodniej części
wschodniego wybrzeża.
W czasie tego wyjazdu dr Tuleja wykonał pond 6 tys.
fotografii. Część z nich można do 12 listopada oglądać
na wystawie w LIL.
aa

O tym, że każda epoka, każdy czas ma swoich satyrycznych
komentatorów, wiemy doskonale. Wystarczy przypomnieć so‑
bie choćby Stańczyka, jagiellońskiego błazna‑filozofa, nie mó‑
wiąc już o nam współczesnych jak Ludwik Jerzy Kern, Maria Czu‑
baszek, Olga Lipińska czy Artur Andrus.
Ironicznie, sarkastycznie ale z humorem najwyższej klasy, tro‑
chę jak w krzywym zwierciadle pokazują nam otaczający nas
świat i pozwalają się zdystansować, nabrać powietrza, przebić
bańkę naszych frustracji, czyli… ocaleć.
Takim ironistą – humorystą,
który w lekki i niezwykle celny
sposób komentuje nasze „tu
i teraz” jest Irosław Szymań‑
ski, autor pisanego od 30 lat
(!) i tylko dla Medicusa, seria‑
lu pt. „Pamiętnik znaleziony
w szpitalnej szafce”. Szymański
– ginekolog, tekściarz, twórca
kabaretowych skeczy, reżyser,
muzyk i kompozytor, dla któ‑
rego, jak podkreślił w jednej
z naszych rozmów, zawsze naj‑
ważniejsza jest medycyna, bar‑
dzo tę medycynę a raczej sys‑
tem ochrony zdrowia, obśmie‑
wa. Widzi więcej – bo sam jest
jego częścią. W swych medi‑
cusowych tekstach, ukryty za
postacią tajemniczego pacjen‑
ta, który wędruje z oddziału na
oddział, przechodzi liczne kuracje i zabiegi, spotyka innych cho‑
rych i lekarzy, po mistrzowsku„podgląda” prozę szpitalnych dni,
ale nie tylko, dużo tu aluzji do polityki, przywar i szeroko poję‑
tego polskiego pejzażu. I pisze o tym i to jak!
„W czasie trwania Dziennika nie wiadomo dlaczego mój są‑
siad rzucił basenem w telewizor. Ale nie trafił. Aż dziwne, prze‑
cież to duży telewizor. Mnie raczej ucieszyło, że basen był pu‑
sty”.
„Kiedyś leżałem na jednej sali z pacjentem, który się jąkał.
Otóż ja sikam tak, jak on mówił, tylko częściej”.
„Chyba mam nawrót nietrzymania moczu. Kaczki nie dosta‑
łem, bo zabrakło. Zrobiono mi badanie urodynamiczne i wy‑
szło, że według wyników mocz powinienem trzymać. Jak tak
wyszło, to trzymam. W słoiku obok łóżka”.
„Na wizycie doktor napomknął, że czas już pomyśleć o do‑
mu. Myślałem, że zamierza się budować, ale chodziło o mój
wypis”.
Ale po co cytować – wszak Czytelnicy Medicusa od lat czyta‑
ją „Pamiętnik…” i jak wiem, wielu właśnie od tej pozycji zaczyna
lekturę kolejnego wydania. Ja tradycyjnie szukam fragmentu
o ciotce, która co jakiś czas odwiedza lub dzwoni do bohatera
pamiętnikarskich wpisów: „Przyszła ciotka w odwiedziny, które
przecież są zakazane (COVID‑19). Byłem oszołomiony i faktem,
że przyszła, i jej sprytem, bo przebrała się za pielęgniarkę”.
Irek Szymański jest twórcą kultowego kabaretu „Loża 44”,
dla którego od 1972 roku pisał teksty. Członkowie zespołu bra‑
li udział w popularnym w tamtych latach telewizyjnym progra‑
mie„Spotkanie z balladą”, oglądanym przez całą Polskę. Jest au‑
torem programów scenicznych, telewizyjnych i radiowych. Za‑
wsze niezwykle kreatywny, wyczulony na absurd rzeczywisto‑
ści. Mistrz skojarzeń i językowych zabaw. Jak sam mówi: „sta‑
ram się, aby w moich tekstach grało i brzmiało przede wszyst‑
kim słowo. Nie nachalny, jednoznaczny, jarmarczny dowcip, ale
aluzja (…) i dwuznaczność”.
Teraz otrzymujemy„Pamiętnik…” w dużej dawce. Oto ukazał
się wybór tekstów, które były publikowane w „Medicusie”. To li‑
cząca niemal 300 stron książka, wzbogacona licznymi utworami
wierszowanymi i kilkoma… zdjęciami. Można ją nabyć w księ‑
garniach – które już czekają na dodruk.
Anna Augustowska
Irosław Szymański, „Pamiętnik znaleziony w szpitalnej
szafce”, Wydawnictwo Poligraf, 2021 r.
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Sałatka po lekarsku

Pletzlach, czyli… specjał lubelskiego domu
Na późną jesień proponuję proste danie, które znamy chyba wszyscy. W 2007 roku zostało wpisane na listę produktów tradycyjnych,
a od 2014 r. zarejestrowane i chronione, jako
Regionalny Produkt w UE. To danie to… cebularz (!)
Skąd więc ta nazwa w tytule? Historia cebularza jest niezwykle długa. Już w wydanej
w Krakowie w 1682 roku pierwszej książce kucharskiej Stanisława Czarnieckiego, kucharza rodziny Lubomirskich, trafimy na ślad naszego cebularza. Pośród ponad 300 przepisów znajdziemy przepis… na placek z cebulą. Jak głosi legenda, król Kazimierz Wielki, często odwiedzający w Kazimierzu Dolnym swoją ukochaną Esterkę, zajadał się drożdżowymi plackami z cebulą i makiem, które ponoć właśnie dla niego wypiekała. Tyle historia i legendy. Tak
naprawdę konkretne przepisy pochodzą z XIX wieku. Wówczas cebularz zyskał swoją popularność. Wypiekały go piekarnie żydowskie na lubelskim Podzamczu. Stał się produktem masowym dzięki temu, że był tani, pożywny i smaczny.
Ot, taki hot dog przełomu wieków. Z historii Lublina wiemy, że przy ulicy Probostwo w 2015 roku otworzył piekarnię
Hersz Lander. Ten żydowskiego pochodzenia piekarz urodził
się w 1895 r. w Chełmie i aby nauczyć się zawodu, wyjechał

terminować do Lublina. Tu poznał swoją żonę Rose Braiter,
z którą otworzył piekarnię i sklep. Landerowie sprzedawali
pieczywo i charakterystyczne dla kuchni żydowskiej: chleb
żytni, bajgle, obwarzanki, pletzle, chałki na szabat i mace na
święto Paschy. No właśnie, to właściwie, co to ten pletzlach?
Pletzel – słowo to pochodzi z języka jidysz i oznacza deskę.
A placek z kawałka rozwałkowanego ciasta, obsypany cebulą i ziarnkami maku, przejął po nim nazwę. Cebularz lubelski jest zatem odmianą żydowskiego pletzla. Tsibel Pletzel
był rozpowszechniony przed wojną wśród żydowskich piekarzy, w szczególności na wschodnich terenach Polski i występował aż w 18 odmianach. Pletzel to duży placek, a Pletzlach mały, ot i cała tajemnica.
Starą żydowską recepturę znajdziecie w (niedawno wznowionej) książce kucharskiej Rebeki Wolff o złożonym tytule
„Polska kuchnia koszerna, zawierająca najrozmaitsze potrawy
i pieczywa, konfitury i soki, oraz szczegółowy przewodnik do
urządzenia koszernego gospodarstwa”, której pierwszy polski
przekład ukazał się w 1877 roku. Autorem polskiego przepisu
jest natomiast Jan Szyttler, kucharz na dworze Stanisława Augusta Poniatowskiego towarzyszący Paulowi Tremo w „Kuchni postnej” wydanej w Wilnie w 1848 roku.
Oto dobry i sprawdzony przepis i niezwykle prosty

Składniki

Wykonanie

Farsz:
• 2 cebule (ok. 500 gramów)
pokrojone w grubą kostkę
• 2 łyżki maku
• 3 łyżki oleju
• 1 łyżeczka soli.
Wykonanie 1‑2 dni wcześniej
(!). Pokrojoną cebulę wrzucamy na
wrzącą wodę i parzymy (gotujemy)
ok. 3‑4 minut. Gorącą, odcedzamy
i wrzucamy do słoja, dodajemy mak
i olej oraz sól. Słój szczelnie zakręcamy i odstawiamy do wystygnięcia. Następnie nieotwierany wkładamy do lodówki. Na godzinę przed
robieniem cebularzy wyjmujemy go
z lodówki.

Zrobić rozczyn, czyli rozkruszyć drożdże do kubka, zasypać cukrem, dodać 3 łyżki mąki i ok. ¼ szklanki mleka dobrze roztrzepać i zostawić przykryte ściereczką na
ok. 20‑30 minut do wyrośnięcia. Resztę
mąki połączyć z solą i jajem, dodać wyrośnięty zaczyn i zagniatać ciasto przez
ok. 20 minut dodając stopniowo roztopione masło. Wyrabiać, aż będzie „odchodziło
od ręki” (ja podsypuję w międzyczasie dodatkowo mąką). Ułożyć w misce obsypanej mąką do wyrośnięcia w ciepłym miejscu na około 1,5 godziny (czyli do podwojenia objętości), przykrywając ściereczką. Po tym czasie ciasto nieco powyrabiać
na stolnicy i podzielić na 14 części. Uformować kulki, rozwałkować na placuszki
o średnicy ok. 12‑13 cm, układać na blasze posmarowanej olejem lub wyłożonej
papierem do pieczenia. A na środek każdego placuszka nałożyć farsz. Odstawić
do wyrośnięcia na ok. 60 minut (znów pod
przykryciem). Przed włożeniem do piekarnika brzegi posmarować rozmąconym jajkiem przy użyciu pędzelka. Piec z termoobiegiem ok. 10‑12 minut do zrumienienia
brzegów, w temperaturze 180 st. C.
Tak na marginesie, kiedy piekłem cebularze, to przypomniała mi się mała lubelska
piekarnia przy ul. Biernackiego vis-à-vis
ul. Sierocej, gdzie w czasie studiów chodziliśmy na cebularze, jak to się mówiło „do Żyda”. Co to był za zapach, który

Ciasto:
• 500 g mąki pszennej
(przesianej)
• 250 ml mleka (ciepłego)
• 1 duże jajo
• 1 łyżeczka soli
• 1 łyżka cukru
• 60‑70 g roztopionego
i wystudzonego masła
• 30 g świeżych drożdży
(suchych nie polecam)
• 1 dodatkowo jajo (w całości)
roztrzepane z 3 łyżkami wody
do posmarowania brzegów
ciasta.
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zapraszał po wąskich schodkach do sutereny, do maleńkiej piekarni i rozkosz dla
podniebienia, kiedy wbijało się zęby w ciepły i chrupiący placek. A może Wy znacie
losy tej nieistniejącej już piekarni, chętnie
dowiem się czegoś o tym miejscu.
No i oczywiście smacznego (po hebrajsku beteavon!)
Dariusz Hankiewicz

Nasz szoł powszedni

medicus.lublin.pl

Pamiętnik znaleziony w szpitalnej szafce
(serial prawie codzienny)
4 listopada
Miałem kontrolną gastroskopię i okazało się, że jednak wrzód w żołądku mam.
Dostałem nowe leki i bardziej restrykcyjną dietę. Już sam nie wiem, co gorsze – ten
wrzód czy ta dieta. Jak miałem czyrak na
pośladku, to mogłem jeść wszystko, a teraz prawie nic. W nocy przyśnił mi się befsztyk w sosie chrzanowym. Chyba w głowie już też mi się coś robi nie tak.

8 listopada
Sąsiad spod okna powiedział, że kiedyś
to była telewizja, a nie takie barachło jak
teraz. Tylko szarpanina nerwów, na który
kanał przełączyć – na ten jeszcze wolny,
czy ten już właściwy. A kiedyś człowiek
zapuścił telewizor i już wesoło, kolorowo i sukces za sukcesem. Można było
zobaczyć, jak się rośnie w siłę, jak żyje
dostatniej. Zawód przy okazji można
było zdobyć, nauczyć się, jak budować
porty, stawiać wielką płytę, spuszczać surówkę, kłaść kamienie węgielne i to w takim tempie, że wczoraj jeszcze nic, a dzisiaj już otwarcie.
Patrzyło się w ekran a tu co chwilę
trzask, jakaś elektrownia, jakaś huta,
lotnisko albo trasa. Nie było dnia, żeby czegoś nie otwierano. Nawet niektóre porody były przed terminem. A jakie
sukcesy w hodowli pokazywano. Koryto
na cały ekran, przy korycie ryj przy ryju
– przyjemnie było popatrzeć. A te tuczniki po pewnym czasie to się wszystkie znało z widzenia. To była prawdziwa swojska
telewizja, nie to, co teraz.

10 listopada
Personelu w szpitalu jakby coraz mniej.
Wszystko podobno przez to, że krzywa
zarobków w służbie zdrowia spada coraz
bardziej. Nie wypada, ale aż by się chciało tę krzywą określić dodatkowo dosadnie po łacinie.

13 listopada
Wczoraj sąsiad przyglądając się jakiemuś banknotowi z uznaniem stwierdził,
że piękne mamy te wytwory rodzimej
mennicy, coraz jakby ich więcej i ciekawe, kto będzie na następnych. Uspokoiliśmy go, że dopiero ledwo ruszony poczet
Piastów i Jagiellonów mamy, a przecież
każdą ilość tych zaplanowanych do druku

środków płatniczych można przyozdobić
dwoma dynastiami. Poza tym mamy wiele pozadynastycznych osobistości, w tym
masę współczesnych też już zasłużonych
i martwić się akurat tym nie musimy, niezależnie ile dodrukują.

15 listopada
W jakimś telewizyjnym newsie podano, że ostatniej doby w izbach wytrzeźwień (tych, które jeszcze są) nocowało
4238 osób, pozostałe 1532 też kwalifikujące się, z braku miejsc musiały odejść
z kwitkiem, o ile to można nazwać chodzeniem.

23 listopada
Sąsiad się pochwalił, że jego syn
kończy medycynę i chce się specjalizować w psychiatrii. Powiedziałem, że
to bardzo mądry wybór, bo jak tak dalej pójdzie to psychiatra niedługo pewnie będzie lekarzem pierwszego kontaktu, a może nawet lekarzem rodzinnym. Przecież już teraz czasami obłędu
można dostać, a dalej może być jeszcze weselej.

25 listopada
Ciekawe, kiedy doczekamy czasów,
gdy stosunki nasze z sąsiadami będą
proste jak drut. Byle nie kolczasty!

26 listopada
Prusaków jakby coraz więcej. Podzieliłem się tym spostrzeżeniem
z sąsiadami. Jeden z nich, chyba
niezbyt w tym momencie kojarzący powiedział, że dla niego to nie
nowość, bo on z Poznańskiego i cała rodzina od zawsze z nimi walczyła; wuj Hans, stryj Herman i dziadek Reinhardt, dopóki się nie przeziębił pod Stalingradem. Zapomniał
chyba dodać, że ramię w ramię rodzina z nimi walczyła i nie ma się
czym chwalić.

17 listopada
Rano chyba miałem trochę gorączki,
ale dokładnie nie mogłem zmierzyć, bo inni też czekali na termometr. W przyszłym
tygodniu mamy dostać jeszcze jeden, to
będzie łatwiej. Poczekam, albo ciotka mi
z domu przyniesie.

22 listopada
Mam dosyć polityki, więc nie kibicuję
żadnej opcji w obecnych rozgrywkach na
tym maglarsko‑politycznym boisku. Ale
wszystkim zaangażowanym i dopingujących tych czy tamtych życzę, żeby niedługo do kultowego już zawołania – „POLSKA! BIAŁO‑CZERWONI!” nie musieli dodawać – „ZE WSTYDU!”. Albo słuchać jak świat to skanduje. Wziąłem relanium, bo akurat w dyżurce nikogo nie było. Żałuję, że nie wziąłem więcej.
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28 listopada
Dookoła cymbałów coraz więcej,
a ciągle coś nie gra. Chyba jakiś Jankiel by się przydał. On wiedział, z jakiego cymbała jakie odgłosy mogą się
wydobyć, więc których lepiej nie tykać,
żeby nie było głupio tylko artystycznie, romantycznie i normalnie i żeby
można mniej nerwowo reszty posłuchać. Ale przy obecnych stosunkach
polsko‑izraelskich mogłoby to być nie
bardzo widziane.

30 listopada
Kłopoty z wrzodem dużo mniejsze, ale niespodziewanie stwierdzono
u mnie objawy zapalenia wyrostka robaczkowego, czyli tak zwanej ślepej
kiszki. Podobno mają mnie w trybie
nagłym przenosić na chirurgię. A co,
na okulistykę mnie przeniosą?
Irosław Szymański
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Wspomnienia

Stanisława Igras (1950‑2021)
W dniu 1.10.2021 odeszła od nas na
zawsze doktor Stanisława Igras, wspaniała koleżanka, nieoceniona okulistka i mecenaska kultury.
Urodziła się 7.05.1950 roku w Rudniku. Lata dzieciństwa i szkolne zawsze
wspominała jako czas wielkiej miłości swoich Rodziców, którzy wspierali
ją w trakcie częstych pobytów w szpitalu. Być może właśnie ten okres spowodował, że postanowiła zostać lekarzem.
W 1970 r. rozpoczęła studia na Wydziale
Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie, które ukończyła w 1976 roku. Pracę
rozpoczęła 1.12.1976 roku w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. W okresie

1979‑1987 pracowała w Oddziale Okulistycznym w szpitalu w Zamościu, gdzie uzyskała I stopień specjalizacji z okulistyki w 1984 roku.
W latach 1987‑1990 pracowała w niepełnym wymiarze
godzin w Poradni Okulistycznej przy ul. Kilińskiego w Zamościu, będąc jednocześnie wolontariuszką w Klinice Okulistyki w Lublinie, gdzie
realizowała program specjalizacji II stopnia z okulistyki. Specjalizację II uzyskała 13.11.1990 roku. Miesiąc później została powołana na stanowisko p.o. ordynatora Oddziału Okulistycznego szpitala

Czesław Olszewski (1935‑2021)
8 września 2021r. zmarł w wieku 86 lat
lekarz medycyny Czesław Olszewski
– specjalista pediatrii – wspaniały człowiek i lekarz, całym sercem oddany ludziom, a szczególnie dzieciom i ich rodzinom.
Urodził się 16.01.1935 r. w Przewłoce. W 1959 r. w Akademii Medycznej
w Gdańsku uzyskał dyplom lekarza medycyny, a następnie odbył staż podyplomowy w Szpitalu Powiatowym w Kwidzynie. W 1960 r. rozpoczął pracę jako
lekarz w jednostce wojskowej w Stargardzie Szczecińskim. W grudniu 1962 r.
przybył do Włodawy. Od tego czasu aż

do emerytury był nieprzerwanie związany z włodawskim szpitalem. W połowie
lat sześćdziesiątych objął
stanowisko ordynatora Oddziału Dziecięcego i pełnił
tę funkcję do czasu przejścia na emeryturę we wrześniu 2003 r. Ponadto w latach
1981‑1991 piastował stanowisko dyrektora szpitala we
Włodawie.
Przez wszystkie te lata
stale podnosił swoje kwalifikacje i doskonalił umiejętności. W 1964 r. uzyskał I,

Halina Żugaj‑Smyk (1945‑2021)
Dnia 30.czerwca 2021 roku odeszła
na wieczny dyżur Ordynator Oddziału
Neonatologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu dr Halina Żugaj‑Smyk
List do Śp. dr Haliny Żugaj‑Smyk, naszej Pani Doktor.
Przywołała nas Pani na ostatni raport
lekarski. Jesteśmy wszystkie zszokowane
tak niespodziewanym Pani odejściem.
Spędziłyśmy wiele wspólnych lat,
dobrych i złych, wesołych i smutnych,
wzruszających i trudnych. Był 1987 rok,
kiedy wygrała Pani konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Noworodków
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Zamościu.
Od początku wdrażała Pani wysokie standardy, wymagająca wobec personelu i wobec siebie. Dzieliła się Pani
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szczodrze swoją wiedzą i doświadczeniem.
Dzięki Pani Oddział systematycznie rozwijał się.
Zdobywałyśmy specjalizacje, wdrażałyśmy nowe procedury i standardy. 1998 rok
‑ rok przeniesienia Oddziału
do tzw. nowego szpitala. Wizję tworzącego się Oddziału
budowała Pani na tym, co widziała pielgrzymując po klinikach neonatologii w poszukiwaniu idealnej koncepcji.
Codziennie była Pani na budowie
i w Dyrekcji Szpitala, walczyła o najlepszy sprzęt medyczny. Tak rodził się ośrodek na miarę XX‑XXI wieku, Oddział
o najniższym współczynniku umieralności noworodków w makroregionie. Tak
powstał związany ze sobą zespół ludzi zaangażowanych w pracę, ufających sobie
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w Zamościu. Stanowisko to piastowała
do końca 1993 roku. W tym okresie zainicjowała szereg nowych zabiegów: operacje zaćmy, przeciwjaskrowe,
zeza. Pod jej kierunkiem została też przeprowadzona modernizacja Oddziału Okulistycznego. Od roku 1994 do
momentu przejścia na emeryturę 25.11.2013 roku pełniła funkcję zastępcy ordynatora Oddziału Okulistycznego najpierw w tzw. Starym Szpitalu a potem w Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Specjalizację pod jej kierunkiem uzyskało 7 lekarzy
okulistów. Pracowała do końca w Poradni Okulistycznej w szpitalu w Zamościu,
także w okresie największego nasilenia
a w 1971 r. II stopień specjalizacji z pediatrii. W kolejnych latach zdobył specjalizacje w zakresie medycyny społecznej I stopnia oraz organizacji ochrony
zdrowia II stopnia. Regularnie brał także udział w różnorodnych kursach i szkoleniach.
Czesław Olszewski poświęcał się w pełni swojej
pracy i pomocy pacjentom,
a szpital i Oddział Dziecięcy był dla niego drugim domem. Jako lekarz dbał o swoich podopiecznych i zawsze
bezinteresownie spieszył
z pomocą. Rozwijał też funkcjonowanie oddziału i wprowadzał nowe sposoby
i wspierających się. Z wielkim oddaniem
ratowała Pani każde maleńkie życie.
Pod Pani przewodnictwem
zdobyłyśmy tytuł Szpitala
Przyjaznego Dziecku z maksymalną ilością punktów. Poza pracą w Szpitalu i Poradni
Neonatologicznej przez wiele
lat jeździła Pani w Pogotowiu
w karetce N.
Dzieliła się Pani z nami nie
tylko wiedzą medyczną, ale też
doświadczeniem życiowym.
Wspólnie przeżywałyśmy nasze smutki i radości. Cieszyły nas szkolne i studenckie osiągnięcia i rozwijane talenty naszych dzieci, Pani Synów oraz
wnucząt.
Zostawiła Pani po sobie nie tylko wspomnienia. Mamy książki kucharskie autorstwa Pani i Pani Męża. To nie są wyłącznie przepisy, to rodzaj credo, że posiłek
przy stole zaspokaja nie tylko głód. Jest
w nich sporo osobistych zdjęć z wydarzeń

www.medicus.lublin.pl
pandemii COVID‑19 na przełomie lat
2020/2021.
Była osobą niezwykle barwną, kochającą ludzi, rozmowy z nimi, uwielbiającą
obracać się w środowisku szeroko pojętej kultury. Uczestniczyła we wszystkich
wydarzeniach kulturalnych, odbywających się w Zamościu. Tuż przed śmiercią ufundowała rzeźbę Znikomka – postać z poezji Leśmiana, stojącą obecnie
w Zamojskim Domu Kultury.
W naszej pamięci zostanie na zawsze
z zawsze uśmiechniętą twarzą, ubraną
w swoje ulubione kolory przyrody – zieleń, żółty i brąz.
Dr n med. Waldemar Kędziora
wraz z personelem
Oddziału Okulistycznego
w Zamościu
leczenia. Pod Jego kierunkiem wielu lekarzy zdobyło specjalizacje w zakresie pediatrii, był dla nich wsparciem i autorytetem. Za swoją wieloletnią pracę i działalność został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i uhonorowany dyplomem
„Laur Medyczny”.
Mieszkańcy Włodawy będą pamiętać Czesława nie tylko jako świetnego
lekarza, ale także aktywnego działacza
na rzecz społeczności lokalnej – radnego Rady Miejskiej we Włodawie oraz
członka Towarzystwa Przyjaciół Ziemi
Włodawskiej.
Włodawa straciła wspaniałego lekarza
i człowieka. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Koleżanki i koledzy
rodzinnych, wspomnienie wiejskiego
pieca w rodzinnym domu w Trzciance,
Miecik (tak zawsze ciepło mówiła Pani o swoim mężu) ucierający coś w makutrze, synowe, synowie i wnuki przy
rodzinnym stole, Mama i Rodzeństwo.
To dla nas nieoceniona pamiątka. Często wspominamy obchody XX‑lecia istnienia naszego Oddziału. Tak trudno pogodzić się z tym, że już Pani nie odwiedzi nas na Oddziale, nie usiądzie w swoim ulubionym fotelu, nie wypyta o Szpital, Oddział i nasze rodziny.
Żegnając Panią dzisiaj zapewniamy, że
utrzymujemy i podnosimy standardy Oddziału. Z Pani sumiennością i żarliwością
walczymy o każde dziecko.
Ufamy, że jest Pani w tym lepszym,
dla nas nieodgadnionym świecie.
Ciepłymi, serdecznymi słowami i myślami otulamy wszystkich członków Rodziny Pani Ordynator.
Koleżanki z Oddziału
Neonatologii w Zamościu

Andrzej Nowakowski (1942‑2021)
W dniu 26.09.2021 r.
odszedł od nas nasz kochany nauczyciel, mentor
i przyjaciel, a zarazem wieloletni pierwszy kierownik Kliniki Endokrynologii – prof. Andrzej Nowakowski. Od chwili reaktywowania samorządu lekarskiego Profesor pracował w Lubelskiej Izbie Lekarskiej, początkowo jako
sędzia Okręgowego Sądu
Lekarskiego, a od 1998 r. jako jego przewodniczący.
Jaki był na co dzień? Wielki i wspaniały Człowiek o dobrym sercu i niespotykanym w dzisiejszych czasach, nawet dla
ludzi tego formatu – dystansie do siebie.
Odszedł, ale pozostał na zawsze w naszej
pamięci – nasz szef, nauczyciel, świetny
lekarz, niepowtarzalna osobowość, autorytet i charyzmatyczny mentor wielu medyków. Odszedł Człowiek, nie tylko niezwykle szlachetny, ale również o wyjątkowym i bardzo oryginalnym poczuciu
humoru, który potrafił żartować również
z samego siebie. A taka umiejętność, to
bez wątpienia cecha ludzi silnych psychicznie. I taki właśnie był nasz Profesor. Gdy trzeba było podjąć ważną decyzję, robił to. Doskonale potrafił kontrolować własne emocje. Gdy należało powiedzieć „nie” ‑ potrafił być stanowczy.
Potrafił w perfekcyjny sposób zachować
równowagę wewnętrzną, do czego potrzebna była bezcenna umiejętność sztuki opanowania. Jeśli ktoś rzeczywiście
wymagał reprymendy, Profesor udzielał jej w cztery oczy, nigdy publicznie,
w obecności innych. Zawsze, gdy było
trzeba był dostępny dla ludzi, z którymi
pracował. Mając takiego szefa, człowiek
chętnie przychodził do pracy, wiedząc, że
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wspólnie w stworzonym
przez Profesora zespole – byliśmy siłą, będącą
w stanie rozwiązać każdy
medyczny problem. Dla
wielu z nas był jak ktoś
bardzo bliski, członek rodziny. Był szefem, jakiego można sobie wymarzyć, przełożonym, który
swoim autorytetem, charyzmą i osobowością czynił nasze zawodowe życie niezwykle barwnym i bardzo ciekawym. Sprawiał, że każdy dzień spędzony
w pracy, był dniem przyjemnym, a zarazem pełnym wyzwań. To on sprawiał, że
niebo naszego zawodowego życia zawsze
miało piękny, błękitny odcień, a promienie słońca zdawały się docierać do każdego z nas.
Pięknie, a zarazem niezwykle trafnie,
osobę Profesora podsumowała wygłaszająca mowę pożegnalną obecna kierownik
Kliniki Endokrynologii – profesor Beata
Matyjaszek‑Matuszek mówiąc: „W naszej pamięci, a więc pamięci uczniów,
wychowanków, następców – Pan Profesor pozostanie wyjątkową osobowością,
człowiekiem o wysokiej kulturze osobistej oraz wysokich standardach moralnych, humanistą, znakomitym naukowcem, wzorem osobowym dla adeptów medycyny, uosobieniem dobroci i spokoju,
lekarzem szanowanym przez pacjentów,
ale także osobą wszechstronną i głęboko
zaangażowaną w rozwój endokrynologii
na Lubelszczyźnie”.
Drogi Profesorze, choć tak wiele
chcielibyśmy Ci jeszcze powiedzieć, to
wiemy jedno – jesteś i na zawsze pozostaniesz w naszych sercach.
Byli i obecni pracownicy
Kliniki Endokrynologii
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Praca
Lekarze
• Alergologa, dermatologa i endokrynologa za‑
trudnimy, VIP Medical, Chodźki 17 lok. 8, Lublin.
Tel. 501 219 504.
• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim 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.
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro‑
wotnej nr 1 w Bełżycach poszukuje: lekarza
POZ do pracy w ośrodkach zdrowia w Nie‑
drzwicy Dużej, Wojciechowie (praca w peł‑
nym wymiarze czasu pracy). Forma współpra‑
cy, warunki pracy i wynagrodzenia do uzgod‑
nienia. Osoby zainteresowane ofertami uprzej‑
mie prosimy o kontakt osobisty lub telefonicz‑
ny: (81) 516 29 26 albo przesłanie aplikacji na
adres e‑mailowy: sekretariat.zoz1@powiat.lu‑
blin.pl
• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ste‑
fana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie za‑
trudni lekarzy w trakcie specjalizacji lub spe‑
cjalistę z medycyny rodzinnej lub chorób we‑
wnętrznych do POZ i NPL oraz lekarza specjali‑
stę w dziedzinie psychiatrii do konsultacji psy‑
chiatrycznych w szpitalu. Warunki zatrudnie‑
nia i wynagrodzenia do ustalenia. Tel. 81 537
44 17 lub 607 996 414.
• NZOZ CURATE w Lubartowie zatrudni lub po‑
dejmie współpracę z lekarzami następujących
specjalności: medycyna rodzinna, pediatria,
choroby wewnętrzne lub w trakcie specjaliza‑
cji. Tel. 797 709 909.
• POZ w Lublinie zatrudni lekarza rodzinnego
na 1/2 etatu. Tel. 81 751 87 00.
• Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z o.o. za‑
trudni w Zakładzie Opiekuńczo‑Leczniczym le‑
karza w dogodnej dla zainteresowanych for‑
mie (umowa o pracę, umowa cywilnopraw‑
na). Tel. 84 677 50 21.
• SP ZOZ w Hrubieszowie przyjmie lekarza psy‑
chiatrę do pracy w Oddziale i Poradni Leczenia
Uzależnień oraz w przyszłości w Oddziale De‑
toksykacyjnym. Dobre warunki zatrudnienia.
Tel. 84 696 32 96, e‑mail: sekretariat@spzozh‑
rubieszow.pl
• Specjalista medycyny rodzinnej podejmie pra‑
cę w POZ (Lublin i okolice): własna działalność
gospodarcza, biegła znajomość języka angiel‑
skiego, biegła obsługa systemu Kamsoft. Przyj‑
muję wyłącznie pacjentów dorosłych. Tel. 516
841 856.
• NZOZ Przychodnia Lekarzy Specjalistów – SP.
P. we Włodawie, zatrudni lekarza ginekologa,
laryngologa, neurologa, kardiologa, psychiatrę
w ramach umowy z NFZ. Tel. 729 941 974 lub
511 123 247.
• 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
SP ZOZ w Lublinie zatrudni lekarza specjali‑
stę w dziedzinie radiologii i diagnostyki obra‑
zowej. Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia
do ustalenia. Tel. 261 183 298.
• SP ZOZ w Hrubieszowie przyjmie do pracy le‑
karza neurologa. Dobre warunki zatrudnienia.
Kontakt: tel. 84 696 32 96, e‑mail: sekretariat@
spzozhrubieszow.pl
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• Ośrodek Usług Medycznych „PULS” w Cycowie,
zatrudni na dogodnych warunkach lekarza pe‑
diatrę lub internistę może być w trakcie robie‑
nia specjalizacji. Wymiar godzin do uzgod‑
nienia. Tel. 694 395 296. Dzwonić po godzinie
15.00.
• Ośrodek Usług Medycznych „PULS” Sp. z o.o.,
Cyców, woj. lubelskie zatrudni lekarza; spe‑
cjalistę w dziedzinie medycyny rodzinnej, le‑
karza, który rozpoczął specjalizację w dziedzi‑
nie medycyny rodzinnej, pediatrę, lekarza bez
specjalizacji. Oferujemy elastyczny czas pracy
– pełny lub niepełny wymiar czasu pracy. For‑
ma zatrudnienia i warunki pracy do uzgodnie‑
nia. Tel. 600 526 692; 694 359 296 (po godz. 15)
mail: bozenalakuta@gmail.com

Dentyści
• Zatrudnię w Chełmie lekarza stomatologa do
pracy na umowę z NFZ i prywatnie. Do dyspo‑
zycji mieszkanie 52 mkw., mile widziane mał‑
żeństwo. Tel. 604 275 282.
• Zatrudnię w Chełmie lekarza stomatologa do
pracy na umowę z NFZ i prywatnie. Gabinet
położony w centrum miasta, dogodny dojazd.
Tel. 604 275 282.
• Przychodnia EMPATIA w Międzyrzecu Podla‑
skim zatrudni lekarza STOMATOLOGA. Nowo‑
czesna przychodnia, elastyczne godziny pra‑
cy ‑ pacjenci prywatni. Forma współpracy do
uzgodnienia. Tel. 501 063 325.
• Zatrudnię dentystę na umowę z NFZ i komer‑
cyjnie. Atrakcyjne warunki do uzgodnienia.
Tel. 509 613 319.
• Dentystę zatrudni NZOZ Dentimed w Lublinie.
Tel. 503 112 093.
• Clinica al Denti Stomatologia i Implantologia
w Międzyrzecu Podlaskim poszukuje do współ‑
pracy lekarza ORTODONTY i lekarza STOMA‑
TOLOGA. Pacjenci prywatni, mikroskop Zeiss,
CBCT, skaner wewnątrzustny, rozwój zawodo‑
wy. Tel. 502 336 766.
• 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.
• Nowoczesne Centrum Stomatologiczno‑le‑
karskie w Międzyrzecu Podlaskim woj. lubel‑
skie nawiąże współpracę z lekarzami denty‑
stami. Dołączając do naszego zespołu zysku‑
jesz: możliwość rozwoju osobistego, dostęp do
nowoczesnych technologii takie jak CBCT, ska‑
ner wewnątrzustny, mikroskop, piezosurgery
itp., zgrany zespół specjalistów, którzy razem
pracują nad uzębieniem pacjentów, pomoc
i wsparcie kolegów specjalistów, tylko pacjen‑
ci prywatni. Osoby chętne (staż pracy min. 3 la‑
ta). Tel 692 416 796 lub joannakaras20@gmail.
com https://www.nzozkaras.pl
• Nowoczesne Centrum Stomatologiczno‑lekar‑
skie w Międzyrzecu Podlaskim woj. lubelskie
nawiąże współpracę z lekarzem anestezjolo‑
giem do poradni leczenia bólu. Oferujemy wy‑
nagrodzenie na poziomie 70% ceny od pacjen‑
ta (cena podstawowej wizyty 200 zł), pełną ob‑
sługę administracyjną. Tel. 692 416 796 lub ma‑
ilowy joannakaras20@gmail.com https://www.
nzozkaras.pl
• Nowoczesne, dobrze prosperujące, z dużą bazą
pacjentów, Centrum Stomatologiczno‑Lekar‑
skie w Międzyrzecu Podlaskim woj. lubelskie
oferuje wynajem w pełni wyposażonych gabi‑
netów lekarskich. Tel. 692 416 796 lub mailowy
joannakaras20@gmail.com https://www.nzoz‑
karas.pl
• Zatrudnię stomatologa w ramach kontrak‑
tu z NFZ i prywatnie w Lublinie. Warunki do
uzgodnienia. Tel. 605 381 666.
• Prywatny gabinet stomatologiczny w Białej
Podlaskiej zatrudni lekarza STOMATOLOGA.
Oferujemy atrakcyjne warunki pracy oraz wy‑
nagrodzenie. Tel. 504 858 533.
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• Prywatny Gabinet Stomatologiczny Smile Insti‑
tute w Lubartowie i Opolu Lubelskim podejmie
współpracę z lekarzem ortodontą. Zapewnia‑
my: nowoczesny sprzęt (mikroskop, pantomo‑
graf, CBCT), dużą bazę wyłącznie prywatnych
pacjentów, pracę na 4 ręce z wykwalifikowa‑
nym personelem, możliwość rozwoju zawodo‑
wego, korzystne warunki współpracy. Tel. 727
591 858, email: kontakt@smileinstitute.pl

Drobne
• SP ZOZ w Adamowie, powiat Łuków, wynajmie
pomieszczenie na gabinet praktyki prywatnej.
Tel. 608 501 899.
• Wynajmę pomieszczenie w działającym NZOZ
pod gabinet okulistyczny na terenie całego wo‑
jewództwa. Możliwe różne formy współpracy.
Tel. 533 778 897.
• Sprzedam aparat USG Sonix O P trzy głowice
(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.
• Wynajmę gabinet stomatologiczny w Lublinie
przy ulicy Jutrzenki 10/34A na parterze. Tel. 600
286 969. Proszę o kontakt między godziną 20
00 a 21.00.
• Do wynajęcia gabinet stomatologiczny w oko‑
licy Rogatki Warszawskiej. Proszę o kontakt po
20.00. Tel. 533 404 302.
• Sprzedam wyposażenie gabinetu ginekolo‑
gicznego: fotel ginekologiczny oraz kozet‑
kę firmy Stolter, USG Aloka SSD‑3500 z dwo‑
ma głowicami (conveks i dopochwową), Lan‑
cetron GT‑300, lampę diagnostyczną FLH‑2.
Tel. 604 420 490 lub e‑mail: oslawek@op.pl
• Sprzedam wyposażenie gabinetu stomatolo‑
gicznego w związku z przejściem na emerytu‑
rę i likwidacją gabinetu z końcem roku 2021;
Unit DE170/172 marki CHIRANA 2007, Auto‑
klaw Europa BEVO TECHNO‑GAZ 2010r, 18 li‑
trów, RTG BEST‑X‑DC 2013 r., Destylarka, Myjka
ultradżwiękowa, Inkubator, Zgrzewarka, Endo‑
metr Raypex 5, Narzędzia dentystyczne (koń‑
cówki stomatologiczne, zestawy diagnostycz‑
ne, kleszcze itp.). Tel. 501 062 170.
• Sprzedam wyposażenie gabinetu stomato‑
logicznego Unit Chirana, fotel, autoklaw Me‑
lag”, lampa Cromolux i inne narzędzia stoma‑
tologiczne i końcówki. Tel. 535 831 973.
• Wynajmę lekarzowi na kilka dni w tygodniu
gabinet zabiegowy, Sławin Office Lublin. Każ‑
da specjalizacja. Tel. 728 592 766.
• Wynajmę gabinet lekarski w centrum Lublina
(okolica placu Litewskiego). Gabinet działający
już od wielu lat, luksusowe warunki. Warunki
wynajmu do uzgodnienia na miejscu. Tel. 792
873 437, 603 873 437.
• Wynajmę pomieszczenie po gabinecie lekar‑
skim w budynku byłego Ośrodka Zdrowia. Od‑
ległość od Kraśnika 3 km. Na sąsiedniej działce
działa POZ. Działalność wyłącznie komercyjna.
Tel. 668 302 048.
• Sprzedam aparat USG Voluson 730 Pro z trze‑
ma głowicami ‑ endovag, convex, i 4D rok 2010,
użytkowany tylko przez właściciela. Cena do
uzgodnienia. Tel. 604 798 286.
Ogłoszenia drobne w celu uniknięcia błędów
przyjmujemy TYLKO w formie plików
tekstowych przysyłanych drogą e‑mailową.

Adres: medicus@oil.lublin.pl

Ogłoszenia do kolejnych wydań „Medicusa”
przyjmujemy do
10 dnia poprzedniego miesiąca.

Lekarzu! Aktualizuj swe dane
W związku z obowiązkiem przeprowadzenia wyborów w samorządzie lekarskim w 2022 r. zwracam się do koleżanek i kolegów lekarzy i lekarzy dentystów
z prośbą o zaktualizowanie swoich danych w rejestrze Lubelskiej Izby Lekarskiej.
Dotyczy to głównie miejsca zatrudnienia, które traktujecie państwo jako podstawowe. Informacje te pozwolą nam umieścić Państwa nazwiska na właściwych listach rejonów wyborczych.
Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej LIL
Maria Dura

Składki członkowskie w 2021 r.
Zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Le‑
karskiej nr 27/14/VII z 5 września 2014 r.
z dniem
1 stycznia 2015 r. 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.

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.

reklama

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.

Zespół Radców Prawnych
Lubelskiej Izby Lekarskiej

Informacji dotyczących składek udziela
pracownik rejestru składek członkowskich:
tel. : 81 536 04 54,
e‑mail: skladki@oil.lublin.pl

Pożyczki
Pożyczki socjalne będą realizowane – na
bieżąco.
Pożyczki szkoleniowe – na bieżąco.
Informacje o przyznanych pożyczkach uzy‑
skać 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.
Zainteresowani proszeni są o odbiór przyzna‑
nych pożyczek w drugiej połowie miesiąca.

Lublin 
Biała Podlaska 
Chełm 
Zamość 

• Spłata pożyczki rozpoczyna się już w na‑
stępnym miesiącu po jej otrzymaniu.
• Raty powinny być spłacane do 10. każde‑
go miesiąca. W przypadku niespłacenia
raty w terminie, automatycznie naliczana
będzie kara – 20 zł za każdy miesiąc opóź‑
nienia spłaty.
• W razie niespłacania pożyczki wzywani do
spłaty będą żyranci dłużnika.

16 1910 1019 2600 1690 3121 0001
PKO BP 14 1020 1260 0000 0002 0012 1491
Pekao S.A. 07 1240 2223 1111 0000 3577 2017
PKO BP 90 1020 5356 0000 1202 0005 1532
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Biuro LIL
• biuro: tel. 81 536‑04‑50 (51),
fax 81 536‑04‑70
20‑079 Lublin, ul. Chmielna 4
biuro@oil.lublin.pl
poniedziałek, środa, czwartek: 8‑16,
wtorek: 8‑17, piątek: 8‑15
• sekretariat: 81 536‑04‑50 (51)
• składki członkowskie:
81 536‑04‑54, skladki@oil.lublin.pl
• dyrektor biura: 81 536‑04‑56,
501 935 780, dyrektor@oil.lublin.pl
• rejestr lekarzy:
tel. /fax 81 536‑04‑85, 81 536‑04‑69,
rejestr.lekarzy@oil.lublin.pl
godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 8‑16,
wtorek: 8‑17, piątek: 8‑15
• rejestr praktyk prywatnych:
81 536‑04‑53,
rejestr.praktyk@oil.lublin.pl,
godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 8‑16,
wtorek: 8‑17, piątek: 8‑15
• Komisja Kształcenia Medycznego:
81 536‑04‑87, 81 536‑04‑65,
fax 81 536‑04‑78
kkm@oil.lublin.pl
• Komisja ds. Lekarzy Seniorów:
81 536‑04‑65

• Komisja Stomatologiczna:
81 536‑04‑87,
fax 81 536‑04‑78
komisja.stomatologiczna@oil.lublin.pl,
• Rzecznik Praw Lekarza:
Marek Urban
607 504 270, rpl@oil.lublin.pl
• Archidiecezjalny Duszpasterz
Służby Zdrowia:
ks. Paweł Jędrzejewski,
537 629 777, p.jedrzej33@gmail.com
• kancelaria Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej:
81 536‑04‑76, rzecznik@oil.lublin.pl
• księgowość: 81 536‑04‑71, 79
kasa czynna w godzinach
pracy LIL
• zwrot składek OC:
81 536‑04‑71 (Lublin),
ubezpieczenia@oil.lublin.pl
• refundacja kosztów szczepień:
81 536‑04‑79 (Lublin),
szczepienia@oil.lublin.pl
• kancelaria Okręgowego Sądu
Lekarskiego: 81 536‑04‑77,
sad@oil.lublin.pl
• biuro prawne:
81 536‑04‑56, 81 536‑04‑50
(porady po telefonicznym umówieniu)

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

miesięcznik Lubelskiej Izby Lekarskiej

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

Rada programowa:
Monika Bojarska‑Łoś, Piotr Denysiuk, Teresa Dobrzańska‑Pielichowska, Ewa Dudko,
Dariusz Hankiewicz (przewodniczący), Jerzy Jakubowicz, Dariusz Samborski
Redakcja:
Anna Augustowska (redaktor naczelna), Iwona Burdzanowska
Współpracownicy:
Marek Derkacz, Małgorzata Gnyś, Dariusz Hankiewicz, Jerzy Jakubowicz, Janka Kowalska,
Wioletta Szafrańska‑Kocuń, Irosław Szymański
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i adiustacji tekstów nadesłanych do redakcji.
Materiałów nie zamówionych nie odsyłamy.
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Komisja
Wykonywania
Zawodu ORL
w Lublinie
informuje
Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r.
o izbach lekarskich (j.t. DzU z 2018 poz.
168) nakłada na lekarzy i lekarzy dentystów zrzeszonych w okręgowej izbie
lekarskiej obowiązek powiadamiania
izby w terminie 30‑dniowym o zmianach dotyczących:
• imienia i nazwiska
• obywatelstwa
• posiadania prawa wykonywania zawodu w innym państwie
• rodzaju i stopnia posiadanej specjalizacji/tytułu specjalisty i daty jej
uzyskania
• rodzaju umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych
• rodzaju i daty uzyskania stopnia
i tytułu naukowego
• nazwy i adresu miejsca pracy, daty podjęcia i zakończenia zatrudnienia, stanowiska (u każdego pracodawcy), dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu – umowa o pracę, świadectwo pracy
• informacji o prowadzeniu indywidualnej/specjalistycznej/grupowej
praktyki lekarskiej
• informacji o zaprzestaniu prowadzenia indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki lekarskiej
(wykreślania wpisu z ewidencji
działalności gospodarczej)
• informacji dotyczącej wykonywania zawodu lekarza w innym niż
Rzeczpospolita Polska państwie
członkowskim Unii Europejskiej
• informacji dotyczącej zaprzestania wykonywania zawodu lekarza
na czas nieokreślony na terytorium
RP
• informacji o ograniczeniach w wykonywaniu zawodu lekarza
• informacji o zawieszeniu w wykonywaniu zawodu lekarza
• informacji o podjęciu wykonywania
zawodu lekarza na terytorium RP
• informacji o emeryturze, rencie, dacie przyznania, nazwy organu wydającego decyzję
• adresu miejsca zamieszkania, numeru telefonu, faksu i adresu poczty elektronicznej (o ile posiada)
• adresu do korespondencji

