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Teraz latamy tylko po niezaszczepionych
– Pacjent jest w bardzo ciężkim stanie, ma 40 lat i jest nie-

zaszczepiony, jak już teraz w zasadzie wszyscy, których ratu-
jemy – mówił prof. Mirosław Czuczwar, kierownik Kliniki 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicz-
nego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie w czwartek 2 grud-
nia, czekając na wojskowego Sokoła, którym miał się odbyć 
transport chorego z Białej Podlaskiej. 

– To blisko, bo latamy po chorych nawet na Pomorze, 
Śląsk, w Świętokrzyskie, Małopolskie czy Łódzkie. Co mie-
siąc to od kilku do kilkunastu transportów powietrznych. Zgło-
szeń jest tak dużo, że Lotnicze Pogotowie Ratunkowe nie jest 
w stanie przyjąć wszystkich, dlatego wspierają nas śmigłowce 
sił powietrznych – dodaje prof. Czuczwar. 

W klinice zajęte są wszystkie miejsca. Praktycznie cały 
czas. Z kilkuset osób tu leczonych w czasie III i IV fali pande-
mii ponad 100 chorych było w najcięższym stanie i wymagało 
podłączenia do ECMO, czyli tzw. płucoserca. – Warto pod-
kreślić, że samo podłączenie do ECMO to koszt 50 tys. zł; 

a jeden dzień leczenia to co najmniej kilka tysięcy zł. Jeśli 
chory się poprawia, spędza tu kilka tygodni a potem czeka 
go dalsze leczenie, rehabilitacja itd. Koszt takiej kura-
cji dochodzi nawet do 1 mln zł – wylicza prof. Czuczwar 
i dodaje: – Ratujemy niezaszczepionych i młodych ludzi, 
którzy mogli ochronić się szczepionką, ale tego nie zrobili. 
Niestety śmiertelność w tej grupie najciężej chorych sięga 
nawet 90 proc. 

To śmierć na własne życzenie.
– Jedyne dobro, które nam po COVIdZIE zostanie 

to doskonale wyszkolony, pełen oddania i zaangażowania per-
sonel – podsumowuje prof. Mirosław Czuczwar. 

Śmigłowiec z chorym wylądował na lądowisku przy Uni-
wersyteckim Szpitalu dziecięcym, kiedy zapadła już szyb-
ka, grudniowa noc. Stąd karetką pacjent został przewieziony 
do szpitala przy ul. Staszica.

Anna Augustowska
Fot. Iwona Burdzanowska
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Idą Święta, Nowy Rok, trzeba by coś z optymizmem. 
Długo grzebałem w zakamarkach pamięci i nic, chyba ja‑

kieś zaniki się porobiły, zgodnie ze starą prawdą; „czas ro‑
bi swoje”. I nagle jest, tak proste i oczywiste. Po raz pierw‑
szy żyję w czasach, kiedy wszystko jest jasne i przyszłość 
nakreślona wyraźnie. Będzie gorzej. 

Kiedyś ktoś rozsiewał iskierki nadziei, łudził poprawą 
bytu. A teraz nie, będzie gorzej. Gdzie powód do radości? 
Właśnie w tym. Potem musi być lepiej! 

Wykształcimy lekarzy w szkołach zawodowych i zapi‑
szemy do cechu balwierzy i cyrulików. Tym, którzy koń‑
czą jeszcze normalne studia odbierzemy staż podyplomowy 
i damy rok nauki praktycznej. Jest tylko jedno pytanie, kto 

ich będzie uczył, skoro od lipca przyszłego roku nauczyciel akademicki z 30‑letnim 
doświadczeniem będzie zarabiał połowę tego, co lekarz po specjalizacji. 

Przyjmiemy specjalistów z różnych stron świata, bo z tych, których chcieliśmy 
przyjąć, jakoś mało kto chce do nas przyjechać. I ogólnie zrobimy taką reformę 
ochrony zdrowia, że mucha nie siada (pod warunkiem, że nikt nie będzie reformo‑
wał weterynarii, bo biedaczka nie przeżyje i legnie zanim usiądzie). Na początku 
w pełni ruszy cyfryzacja i być może lekarzowi zostanie jeszcze trochę czasu na roz‑
mowę z pacjentem. Czy nie warto otworzyć pomaturalnych kursów szamanów? By‑
łoby szybciej niż z zawodówkami dla lekarzy. Modę na ekologię mamy. Naród u nas 
wierzy w naturę i cuda. Może by się przyjęło. A resztki normalnych doktorów pozo‑
stawić do leczenia władzy wszelakiej. No bo ktoś w końcu musi te reformy wdra‑
żać. Wyszła mi całkiem „zgrabna” propozycja reformy ochrony zdrowia. 

Obudziłem się zlany potem, może to tylko sen? Ale dalej krążą nade mną widma 
dwóch ministrów, w tym jednego z Lublina.

Na szczęście jest coś takiego w zapachu choinki, w zbliżających się Świętach, 
w blasku Gwiazdy Betlejemskiej, że wydaje się, że wszystko jest możliwe, że złe 
idzie precz.

Nadziei, której iskierka nigdy w sercu nie gaśnie, miłości, która jest jej spełnie‑
niem. Niech prowadzą Nas w czas spokoju i wiary w lepsze jutro.

Leszek	Buk
prezes	LIL

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

Pełnych ciepła,  
nadziei i radości  
Świąt  
Bożego Narodzenia  
oraz spokoju  
w Nowym Roku

naszym Czytelnikom 
życzy Redakcja

Kompozycja na okładce autorstwa dr Małgorzaty Bartoszcze‑Tomaszewskiej
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Komunikacja – zawsze warto 
o nią dbać

Szkolenie z komunikacji w trudnych sytuacjach – dla pra‑
cowników Lubelskiej Izby Lekarskiej a dla lekarzy z komu‑
nikacji perswazyjnej – to dwa dni (19 i 20 listopada) – wy‑
pełnione zajęciami, które poprowadził prof. Mariusz	Tro‑
janowski z Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania Uni‑
wersytetu Warszawskiego oraz praktyk marketingu i sprze‑
daży, trener biznesu.

Poprowadzone w atrakcyjny, lekki i profesjonalny spo‑
sób zajęcia dały uczestnikom sporą porcję niezwykle waż‑
nych, wręcz kluczowych wiadomości na temat wymagają‑
cej i niełatwej sztuki, jaką jest komunikacja międzyludzka, 
także w relacji klient – petent i lekarz – pacjent.

Szkolenie pracowników odbyło się w sali konferencyjnej 
LIL 19 listopada. Lekarze spotkali się 20 listopada w Cen‑
trum Konferencyjnym „Etiuda” przy ul. Nałęczowskiej. Ce‑
lem szkolenia było przedstawienie różnych metod i technik 
przekonującego komunikowania się z otoczeniem – w tym 
z pacjentami, rodziną pacjenta, a także ze współpracownika‑
mi. Perswazyjna komunikacja jest niezbędna, aby osiągnąć 
własne cele, ale również kreować pozytywne relacje z oto‑
czeniem i swój dobry wizerunek w tym otoczeniu.

Owocne obrady wyjazdowe 
Komisja ds. Lecznictwa Otwartego w dniach 19‑20 listo‑

pada spotkała się w Suścu na wyjazdowym posiedzeniu, któ‑
re połączono ze szkoleniem z technik radzenia sobie z wypa‑
leniem zawodowym.

– W czasie spotkania omówiliśmy prace naszej komisji w la‑
tach 2018‑2021. Najbardziej intensywnym rokiem pracy był rok 
2019, kiedy zorganizowaliśmy 5 spotkań otwartych: na temat 
funkcjonowania SOR‑ów; o współpracy lekarzy POZ i AOS; 
odbyło się spotkanie lekarzy lecznictwa otwartego z dyrekto‑
rami szpitali; mówiliśmy też o rehabilitacji i na koniec o lecz‑
nictwie uzdrowiskowym – podsumowuje przewodnicząca ko‑
misji Wioletta	Szafrańska‑Kocuń.

W 2020 roku udało się zrealizować tylko jedno spotkanie, 
13 lutego rozmawiano na temat opieki paliatywnej. Pandemia 
i związane z nią restrykcje uniemożliwiły dalszą organizację 
spotkań otwartych.

W czasie listopadowego spotkania, po długiej dyskusji ko‑
misja opracowała tematy dalszych spotkań: Zakłady Opiekuń‑
czo‑Lecznicze – zasady funkcjonowania, kierowania; Niebie‑
ska Karta – szkolenie z zakładania karty przy udziale przed‑
stawiciela MOPR‑u; dokumentacja elektroniczna, EDM, zasa‑
dy komunikacji elektronicznej między lekarzami, obowiązu‑
jące przepisy a rzeczywistość i spotkania lekarzy AOS z leka‑
rzami POZ w poszczególnych zakresach (gastrolodzy, neuro‑
lodzy, psychiatrzy, urolodzy, okuliści, kardiolodzy, dermatolo‑
dzy) i inni, jeżeli będą zgłaszane takie potrzeby.

– Podjęliśmy decyzję o transmisji spotkań on‑line i możli‑
wości zadawania pytań w ich czasie. Poza tym w związku z na‑
rastającymi problemami komunikacji między lekarzami dysku‑
towaliśmy na temat wykorzystania Izby Lekarskiej do pośred‑
nictwa w zakresie przekazywania zapytań e‑mailowych mię‑
dzy nami (bez ujawniania danych adresowych) – relacjonuje 
Szafrańska‑Kocuń.

Jeżeli chcesz, żeby komisja podjęła jakiś temat napisz do nas 
na adres:kdslo@oil.lublin.pl lub komisja.ds.lecznictwa.otwar‑
tego@oil.lublin.pl. 

Czekamy na nowe tematy.
Wioletta	Szafrańska‑Kocuń

przewodnicząca	Komisji	ds.	Lecznictwa	Otwartego
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Komisja Kultury LIL 

Dyplomy uroczyście odebrane
Kiedy kończyli studia szalała pandemia i tradycyjnej uroczy‑

stości rozdania dyplomów nie było. Udało się teraz. W sobotę 
27 listopada absolwenci kierunku lekarskiego, którzy ukończyli 
naukę w roku 2019/2020 otrzymali dyplomy i gratulacje. 

Prezes LIL Leszek	Buk, czterem wyróżniającym się osobom, 
które odebrały dyplomy lekarza z wynikiem celującym, wręczył 
nagrody ufundowane przez lubelski samorząd lekarski. Otrzy‑
mały je: Justyna	Kos	(4,84);	Ewelina	Niedzielska	(4,83);	We‑
ronika	Wasyluk	(4,82)	i	Marzena	Kukla	(4,79).

Komisja ds. Seniorów LIL

Patriotyczny piątek muzyczny
„Bywaj dziewczę drogie…”; „O mój rozmarynie…”; żura‑

wiejki na pułki kawalerii, to tylko kilka z pieśni, jakimi roz‑
brzmiewała sala Klubu Lekarzy wieczorem 5 listopada. W sie‑
dzibie LIL przy ul. Chmielnej odbył się wieczór z piosenką pa‑
triotyczną. To kolejne spotkanie z cyklu „Muzycznych piąt‑
ków u lekarzy”, którego organizatorem i gospodarzem jest 
Chór Continuum. 
Najbliższy	Muzyczny	Piątek	–	z	kolędami,	zaplanowano	

na	14	stycznia	2022	r.

Poezja jest w nas
Jak co miesiąc, w ostatni czwartek mie‑

siąca w siedzibie Lubelskiej Izby Lekar‑
skiej spotykają się lekarze seniorzy. Tak 
było też 25 listopada. Przy kawie i ciast‑
kach nie tylko omawiano sprawy bieżące 
Komisji ds. Lekarzy Seniorów..
Elżbieta	Kuszewska czytała wiersze 

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. To już 
kolejne spotkanie seniorów z poezją.

– Sejm ustanowił patronów roku 2021. 
Uhonorowani zostali m.in.: Stanisław 

Lem, Cyprian Kamil Norwid, Krzysztof Kamil Baczyński, Ta‑
deusz Różewicz. I dlatego sukcesywnie na naszych spotka‑
niach przypominamy ich twórczość i życie – mówiła Elżbie‑
ta Kuszewska.

60 lat kół naukowych
Studenckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Medycz‑

nego w Lublinie 5 listopada świętowało jubileusz 60‑lecia 
działalności. Ruch naukowy na lubelskim UM trwa nieprze‑
rwanie od 1961 roku.

Zwieńczeniem jubileuszu był uroczysta Gala Finałowa, 
w czasie której po raz pierwszy przyznano nagrody: wyróż‑
nienia, a także statuetki „Orły	Nauki”. Wręczał je rektor UM 
prof.	Wojciech	Załuska.
Statuetki	trafiły	do	siedmiu	osób,	z	całego	toku	studiów,	

które	wyróżniały	się	na	tle	innych	studentów.	Są	to:	Ali‑
cja	Forma,	Izabela	Morawska,	Kaja	Karakuła,	Monika	
Zbroja,	Weronika	Cyranka,	Marcin	Czeczelewski	i	An‑
gelika	Mastelarczyk.

„Orły Nauki” to wyróżnienie honorujące najbardziej zasłu‑
żonych studentów za wybitną działalnością naukową. Moż‑
na je otrzymać tylko raz w czasie studiów. 

Teksty: aa
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W dniu 3 listopada 2021 r. obradowa‑
ła Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie, 
częściowo w systemie hybrydowym. Jed‑
nak w zdecydowanej większości członko‑
wie ORL byli osobiście na sali obrad. Ob‑
radom przewodniczył prezes Lubelskiej 
Izby Lekarskiej Leszek Buk.

Delegatura Zamość

Bieżąca działalność aktualnie podpo‑
rządkowana jest organizacji zbliżających 
się wyborów na delegatów na Okręgowy 
Zjazd Lekarzy IX kadencji. Z okazji 1 li‑
stopada zapalono znicze na grobach zmar‑

łych lekarzy z terenu delegatury. 

Delegatura Lublin

1. Przyjęto ofertę działu IT NIL 
dotyczącą przygotowania i prze‑
prowadzenia technicznej obsłu‑
gi Okręgowego Zjazdu Lekarzy 
LIL w dniu 26 marca 2022 r. wraz 
z przeprowadzeniem wyborów.

2. Podjęto decyzję o zaku‑
pie osprzętu do serwerowni LIL 
w związku z koniecznością jej 
modernizacji. Koszt około 40 ty‑
sięcy zł.

3. Prezydium poparło kandyda‑
turę prof. Janusza Klatki na konsul‑
tanta wojewódzkiego w dziedzinie 
otolaryngologii.

4. W związku ze świętem Wszyst‑
kich Świętych odwiedzono groby pre‑
zesów LIL.

5. Prezes Leszek Buk wziął udział 
w uroczystości jubileuszu 30‑lecia Chary‑
tatywnego Stowarzyszenia Niesienia Po‑
mocy Chorym Misericordia (16 X br.). 

6. Z okazji święta Łukasza Ewange‑
listy – patrona służby zdrowia – 18 paź‑
dziernika br. w kościele rektoralnym 
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy 
ul. Staszica prezes Leszek Buk wziął 
udział w modlitwie w intencji pracowni‑
ków służby zdrowia.

7. Udzielono patronatu honorowego:
A – organizowanemu przez Studenckie 

Towarzystwo Naukowe UM w Lublinie 
sympozjum „60‑lecie STN UMLUB – Ju‑
bileuszowa Gala Kół Naukowych”, które 
odbędzie się 5 listopada 2021 r.

B – akcji profilaktycznej „Zdrowie 
pod Kontrolą” organizowanej przez 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Stu‑
dentów Medycyny IFMSA‑Poland Od‑
dział w Lublinie, która odbędzie się 
w dniach 8‑13 listopada 2021 r.

Msza św. w intencji zmarłych lekarzy 
i lekarzy dentystów członków LIL została 
odprawiona w dniu 7 listopada br. koście‑
le rektoralnym pw. Niepokalanego Poczę‑
cia NMP w Lublinie przy ul. Staszica.

Kapituła Medalu im. Dr‑a Władysława 
Biegańskiego „Hominem Inveni” zapra‑
sza członków i organy izb lekarskich do 
zgłaszania kandydatur osób lub instytucji, 
które położyły szczególne zasługi o cha‑
rakterze społecznym lub filantropijnym. 
Marek Stankiewicz zgłosił kandydaturę 
red. Ewy Dados.

Komisje problemowe ORL

Komisja	ds.	Seniorów
W październiku odbyło się posiedzenie 

Komisji ds. Seniorów oraz zebranie ogól‑
ne seniorów, na którym w bardzo ciekawy 
sposób kol. Jakubowska‑Kusz przedsta‑
wiła postać Julii Hartwig‑Międzyrzeckiej, 
a kol. Maria Pietras recytowała kilka jej 
wierszy. Wyświetlono krótki film z przed‑
stawienia sielskiego „W Zielonym Gaju”, 
w którym grała również kol. Ela Kuszew‑
ska. Rozdano zakupione przez LIL znicze, 
które zostały zaniesione na groby zmar‑
łych lekarzy. Kol. Elżbieta Kuszewska po‑
dziękowała p. Justynie Knieć za pomoc 
w sprawach organizacyjnych. 

Komisja	Socjalno‑Bytowa
Wypłacono 9 świadczeń z tytułu uro‑

dzenia dziecka na sumę 9000 zł oraz trzy 
świadczenia pośmiertne na sumę 6840 zł 
oraz 2 świadczenia na zapomogi losowe 
na sumę 4000 zł. 

Komisja	Stomatologiczna
Na posiedzeniu komisji w dniu 

27.10 omawiano sprawę umów do koń‑
ca 2022 r. i w związku z tym przewi‑

dziane jest spotkanie z dyrekcją 
OW NFZ.

Komisja	 Kształcenia	Me‑
dycznego

Kontynuowane będą: 1. Kursy 
dla lekarzy stażystów z bioetyki, 
prawa medycznego i orzecznic‑
twa; 2. Kursy do specjalizacji z ra‑
townictwa medycznego a zalicze‑
nie odbędzie się on‑line; 3. Na bie‑
żąco dofinansowywane są szko‑
lenia organizowane lub współor‑
ganizowane przez towarzystwa 
naukowe; 4. 20 listopada 2021 r. 
w Centrum Konferencyjnym 

Z obrad ORL – listopad 2021

Informacje z działalności delegatur 
przedstawili ich przewodniczący lub oso‑
by upoważnione.

Delegatura Biała Podlaska

Działalność statutowa prowadzona by‑
ła w pełnym zakresie. Praca odbywała się 
w pełnym reżimie sanitarno‑epidemiolo‑
gicznym. W dniu 8 października zorgani‑
zowano wyjazd do teatru Capitol w War‑
szawie, 28 lekarzy obejrzało spektakl ko‑
mediowy „A mi to rybka”. W dniu 31 paź‑
dziernika odwiedzono groby zmarłych le‑
karzy. Zapalono znicze z wizytówkami 
Lubelskiej Izby Lekarskiej, zapewniają‑
cymi, że o Zmarłych pamiętamy. 21 li‑
stopada 2021 r. w kościele pw. Święte‑
go Michała Archanioła w Białej Podla‑
skiej odbyła się Msza św. za zmarłych 
lekarzy i pracowników Lubelskiej Izby 
Lekarskiej.

Delegatura Chełm

Delegatura kontynuowała 
działalność statutową w peł‑
nym zakresie. 30 październi‑
ka br. w kościele pw. Chry‑
stusa Odkupiciela w Cheł‑
mie odprawiona została 
Msza św. w intencji zmar‑
łych lekarzy i lekarzy sto‑
matologów z terenu Dele‑
gatury Chełmskiej. Lekarze 
zapalili znicze na 170 gro‑
bach zmarłych lekarzy i le‑
karzy dentystów. 
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„Etiuda”, ul. Nałęczowska, Szerokie 
123, odbył się kurs medyczny pt.: „Ko‑
munikacja perswazyjna”.

Komisja	Wykonywania	Zawodu
Prace bieżące komisji skoncentrowane 

były na realizowaniu zadań ustawowych, 
związanych z przyznawaniem prawa wy‑
konywania zawodu lekarzy i lekarzy den‑
tystów. 150 lekarzom i 11 lekarzom denty‑
stom przyznano prawo wykonywania za‑
wodu po odbytym stażu podyplomowym. 
2 lekarzy przyjęto w poczet członków 
LIL w związku z przeniesieniem z innej 
ORL. 2 lekarzom przyznano prawo wy‑
konywania zawodu lekarza w związku 

z uzyskaniem obywatelstwa polskiego. 
Przygotowano 4 zaświadczenia związa‑
ne z procedurą uznawania kwalifikacji 
zawodowych w krajach UE.

Komisja	Rekreacji	i	Sportu
Dofinansowano uczestnictwo w zawo‑

dach sportowych. Komisja Sportu NRL 
ustaliła zasady dofinansowania imprez 
ogólnokrajowych.

Terminy obrad ORL 
w I półroczu 2022 r.

Okręgowa Rada Lekarska podjęła jed‑
nomyślnie uchwałę o terminach obrad 
Okręgowej Rady Lekarskiej w I półro‑
czu 2022 r.

Styczeń – 12; luty – 9; marzec – 9; kwie‑
cień – 20; maj – 18; czerwiec – 10‑12 lub 
8 czerwca 2022 r.

Prezydium pracuje

Najbliższe posiedzenia Prezydium 
ORL odbędą się w:
1)	grudniu	2021	r.	–	w	każdy	wtorek	

(tj.	7,	14,	21,	28) 
2)	styczniu	2022	r.	–	11,	18,	25.

Jerzy	Jakubowicz

Wybory IX kadencji
W grudniu zakończył się kolejny 

etap wyborów kandydatów na delega‑
tów na Okręgowy Zjazd Lekarzy IX ka‑
dencji. 

29 listopada minął termin korespon‑
dencyjnego nadsyłana zgłoszeń kandy‑
datów, a do połowy grudnia zakończy‑
ła się procedura osobistego oddawania 

głosów (każdy rejon wyborczy określał 
miejsce i termin głosowania do urn). 

– Już głosowanie korespondencyjne 
zapewniło nam kworum – informował 
na początku grudnia Leszek Kubicz, dy‑
rektor biura LIL – Do połowy stycznia 
powinniśmy opublikować listę nowych 
delegatów na wiosenny zjazd. aa

Wydarzenia www. oil.lublin.pl

Szczegółowe informacje na stronie LIL w zakładce Informacje o Izbie – Komisja Wyborcza

Endokrynologii postępy
Klinika Endokrynologii, Diabetologii 

i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie świętowała ju‑
bileusz 20‑lecia! 

Z tej okazji w sali Audytorium Ma‑
ximum Collegium Novum Uniwersyte‑
tu Medycznego w Lublinie, odbyła się 
konferencja naukowa poświęcona postę‑
pom w dziedzinie endokrynologii i dia‑
betologii. Sesja zbiega się z jubileuszem 
20‑lecia działalności kliniki. 

– Jubileusz ten powinniśmy obcho‑
dzić w roku 2020, jednak ze względu 
na sytuację epidemiologiczną zdecy‑
dowaliśmy przełożyć obchody na obec‑
ny rok – wyjaśnia kierująca kliniką 
prof.	Beata	Matyjaszek‑Matuszek.

Upamiętniono też nestora lubel‑
skiej endokrynologii, prof.	Andrzeja	
Nowakowskiego, który zmarł we wrze‑
śniu 2021 roku.

 aa
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Lekarze z lubelskiego szpitala przy 
ul. Jaczewskiego uczyli się obsługi no‑
woczesnego robota da Vinci. W szpitalu 
pod koniec listopada odbyło się 4‑dniowe 
szkolenie personelu, którego celem by‑
ło zdobycie umiejętności pracy z nowo‑
czesnym robotem. Uczestniczyły w nim 
zespoły klinicznych oddziałów: Urolo‑
gii i Onkologii Urologicznej, Chirurgii 
Klatki Piersiowej, Kardiochirurgii, Chi‑
rurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Le‑
czenia Żywieniowego oraz Ginekologii 
Operacyjnej.

Z robotem przy operacji

W trakcie szkolenia lekarze oraz in‑
strumentariuszki poznają zasady obsłu‑
gi technicznej systemu, przygotowania 
systemu do zabiegu operacyjnego i pra‑
cy podczas operacji. Za pomocą wirtu‑
alnego symulatora dedykowanego spe‑
cjalnie do szkoleń oraz fantomu opera‑
cyjnego uczestnicy samodzielnie wy‑
konują ćwiczenia począwszy od „doko‑
wania” pacjenta i wprowadzania narzę‑
dzi do odpowiedniej przestrzeni ciała, 
skończywszy na operowaniu narzędzia‑
mi z użyciem nici. 

Szkolenie zostało zorganizowane dzię‑
ki zaangażowaniu dr. hab. n. med. Kon‑
rada Futymy z Klinicznego Oddziału Gi‑
nekologii Inwazyjnej i dyrektora naczel‑
nego SPSK nr 4 dr.	n.	med.	Radosława	
Starownika. Robot da Vinci umożliwia 
precyzyjne wykonanie skomplikowanych 
zabiegów chirurgicznych. Jest szczegól‑
nie przydatny w operacjach dotyczących 
trudno dostępnych miejsc organizmu. Za 
pomocą systemu da Vinci na całym świe‑
cie wykonano już 8,5 mln operacji.

– Rozwiązania da Vinci pozwalają 
na prawdziwy skok jakościowy w tera‑
pii wielu schorzeń. W ginekologii są one 
wykorzystywane w operacjach usunię‑
cia macicy z powodu raka trzonu macicy 
oraz w przypadku głęboko naciekającej 

endometriozy. Są to zabiegi wymaga‑
jące dużej dokładności preparatyki tka‑
nek. Operacja z użyciem robota jest du‑
żo bardziej precyzyjna niż tradycyjny za‑
bieg chirurgiczny, dzięki niej nie zosta‑
ją uszkodzone sąsiadujące z operowa‑
nym obszarem tkanki, a co za tym idzie, 
po zabiegu pacjent ma mniejsze dolegli‑
wości bólowe, wymaga przyjmowania 
mniej leków przeciwbólowych i szyb‑
ciej wraca do sprawności fizycznej. Ja‑
ko lekarze specjaliści szpitala chcieliby‑
śmy jak najszybciej zaproponować taki 
sposób leczenia naszym pacjentom. Dla‑
tego podjęliśmy inicjatywę organizacji 

Ramię w ramię z robotem da Vinci
szeroki. W krajach zachodnich jest to już 
standardowa procedura, stosowana w od‑
działach urologicznych, ginekologicz‑
nych czy chirurgicznych. Dzięki wielu 
zaletom oraz możliwościom technicz‑
nym, jakie posiada robot da Vinci, je‑
go wsparcie coraz powszechniej wyko‑
rzystywane jest również w innych spe‑
cjalnościach. SPSK nr 4 jest szpitalem 
wielospecjalistycznym, dysponuje tak‑
że wykwalifikowaną kadrą medyczną, 
dzięki czemu zastosowanie technologii 
robotycznej byłoby możliwe u szerokiej 
grupy chorych. Wprowadzenie tej no‑
woczesnej formy leczenia operacyjnego 

szkoleń z zakresu chirurgii robotycznej 
– tłumaczy dr	hab.	n.	med.	Konrad	Fu‑
tyma z Klinicznego Oddziału Ginekolo‑
gii Operacyjnej.

W praktyce przekłada się to na krót‑
szy okres hospitalizacji i – co za tym idzie 
– oszczędności na poziomie służby zdro‑
wia. Pacjent operowany z pomocą robo‑
ta wymaga zużycia mniejszej ilości krwi 
do transfuzji oraz leków, szybciej zwal‑
nia szpitalne łóżko i wraca do codzien‑
nego życia.

– Zakres operacji, które można wyko‑
nać z asystą robota da Vinci jest bardzo 

podnosi bezpieczeństwo i jakość zabie‑
gów, co w bezpośredni sposób przekła‑
da się na korzyści odnoszone przez pa‑
cjentów. W chwili obecnej nasz szpital 
poszukuje źródła sfinansowania zakupu 
systemu da Vinci – mówi dyrektor na‑
czelny SPSK nr 4 dr n. med. Radosław 
Starownik.

Z wykorzystaniem systemu robotycz‑
nego da Vinci przeprowadza się obecnie 
około 170 typów zabiegów chirurgicz‑
nych. W samym roku 2020, pomimo pan‑
demii, na całym świecie przeprowadzo‑
no ponad 1,2 mln operacji z wykorzysta‑
niem robota da Vinci. 

Z jego pomocą można przeprowadzić 
operacje z zakresu m.in. : chirurgii onko‑
logicznej (wycięcie guza nowotworowe‑
go), ginekologii (np. histerektomia – usu‑
nięcie macicy), chirurgii ogólnej (np. le‑
czenie chorób pęcherzyka żółciowego, 
achalazji przełyku, otyłości), chirurgii na‑
czyniowej (np. rewaskularyzacja wieńco‑
wa, czyli poszerzenie i udrożnienie zwę‑
żonego naczynia wieńcowego), kardio‑
chirurgii (np. naprawa zastawki dwudziel‑
nej, założenie by‑passów), transplanto‑
logii (np. pobranie nerki czy wątroby do 
przeszczepu), proktologii (np. kolekto‑
mia – częściowe lub całkowite usunięcie 
jelita grubego i urologii (np. prostatek‑
tomia – wycięcie gruczołu krokowego, 
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cystektomia – wycięcie pęcherza moczowego, 
nefrektomia, czyli usunięcie nerki).

Pomimo zastosowania zaawansowanej tech‑
nologii i wsparcia komputerowego, każdy ruch 
instrumentów, jak i każdy krok podczas opera‑
cji są kontrolowane i wykonywane bezpośred‑
nio i wyłącznie przez chirurga. System nie jest 
programowalny i nie może wykonywać żad‑
nych ruchów autonomicznie. Chirurg pozo‑
staje więc głównym inicjatorem ruchów ro‑
bota i ponosi pełną odpowiedzialność za prze‑
bieg całej operacji. 

System wsparcia chirurgicznego da Vinci 
łączy więc zalety chirurgii otwartej, jak i mi‑
nimalnie inwazyjnej – z korzyścią dla dobra 
pacjentów. 

Robot da Vinci  
– precyzja i delikatność

System chirurgiczny da Vinci tworzą trzy 
elementy: konsola chirurga, część robocza 
i trzeci element zawierający sterowniki zarzą‑
dzające pracą robota, zaawansowane urządze‑
nie do elektrochirurgii oraz monitor do podglą‑
du pola operacyjnego. 

Konsola stanowi miejsce pracy chirurga wy‑
konującego zabieg. Zawiera ona układ optycz‑
ny, za pomocą którego chirurg jest w stanie zo‑
baczyć powiększony, trójwymiarowy widok po‑
la operacyjnego z naturalną oceną głębokości 
zanurzenia narzędzi chirurgicznych oraz moż‑
liwością powiększania obrazu aż do identyfika‑
cji poszczególnych tkanek i ich warstw. Tak do‑
skonała wizualizacja umożliwia chirurgom po‑
ruszanie delikatnymi tkankami oraz dokonywa‑
nie bardzo precyzyjnych nacięć nawet w trudno 
dostępnych przestrzeniach. Ma to bezpośrednie 
przełożenie na bezpieczeństwo pacjenta i sku‑
teczność operacji.

Część robocza składa się z czterech stero‑
walnych ramion, które zastępują ręce opera‑
tora na stole zabiegowym. Ramionami robo‑
ta – za pomocą specjalnych manetek – steru‑
je lekarz. Trzy z ramion robota wyposażone są 
w niewielkich rozmiarów instrumenty chirur‑
giczne, wprowadzane do ciała pacjenta przez 
porty laparoskopowe. Dwa naśladują ruchy le‑
wej i prawej ręki chirurga, jednocześnie elimi‑
nując niedoskonałości, takie jak drżenia ludz‑
kich rąk. System zapobiega również poślizgom 
lub nagłym nienaturalnym ruchom instrumen‑
tów chirurgicznych, które w operacjach otwar‑
tych lub laparoskopowych mogą potencjalnie 
stanowić zagrożenie dla zdrowia. 

Dzięki niewielkim rozmiarom ramion robo‑
ta da Vinci możliwe jest operowanie przy mi‑
nimalnym, zaledwie 1‑ lub 2‑cm nacięciu cia‑
ła pacjenta, a tym samym zminimalizowanie 
uszkodzenia tkanki. Czwarte ramię to kamera 
endoskopowa wspierająca oko chirurga i odpo‑
wiadająca za przekazywanie trójwymiarowe‑
go obrazu z wnętrza ciała operowanego czło‑
wieka do konsoli.

aa

Sala operacyjna wyposażona w no‑
wej generacji stół operacyjny, mikro‑
skop, tor wizyjny i oczywiście pełno‑
wymiarowy sprzęt anestezjologiczny 
– w Lublinie ruszył nowy szpital, któ‑
ry specjalizuje się w zabiegach me‑
dycyny jednodniowej z zakresu or‑
topedii, laryngologii, neurochirurgii, 
urologii. Właśnie odbyły się pierw‑
sze operacje i zabiegi (dla dorosłych 
i dla dzieci). 

– Uruchomienie części szpitalnej 
to kolejny etap rozwoju ośrodka Me‑
disportu, którego główną bazą dzia‑
łalności jest profesjonalna opieka or‑
topedyczno‑rehabilitacyjna – podkre‑
śla dr n. med. Sławomir	Gonciarz, 
specjalista chirurgii ogólnej. Część 
szpitalna dysponuje 6 łóżkami i salą 
pooperacyjną. 

Ośrodek jest oficjalnym opieku‑
nem medycznym żużlowych wice‑
mistrzów Polski i grup motokroso‑
wych Motoru Lublin, a także piłka‑
rzy nożnych Lublinianki Lublin i ko‑
larzy z grupy Boras. Opiekujemy się 
też lekkoatletami AZS Lublin. 

Sportowcy wymagają szybkiej, 
skutecznej, profesjonalnej opieki, tak 
by jak najszybciej wrócić do dobrej 
formy i osiąganych wyników. 

– Jesteśmy dumni, że jesteśmy 
w stanie sprostać tym profesjonal‑
nym wymaganiom od lat. Jednocze‑
śnie, współpracujemy z lekarzami 
wielu innych specjalności, łącznie ze 
wsparciem psychologicznym, co czy‑
ni nas jednostką multidyscyplinarną 
– zaznacza dr Gonciarz. Kluczową 

rolę w pracy ośrodka pełni diagno‑
styka radiologiczna. Centrum dys‑
ponuje nowej generacji rezonansem 
magnetycznym o wysokich parame‑
trach i możliwościach diagnostycz‑
nych. – Dzięki temu mamy status 
ośrodka referencyjnego firmy Sie‑
mens, co jest dużym wyróżnieniem, 
podnosi status i otwiera możliwości 
rozwoju. Poza tym większość pacjen‑
tów po urazach wymaga szybkiej in‑
terwencji chirurgicznej, dlatego tak 
ważne jest uzyskanie szybkiego opi‑
su badania, co w naszym centrum za‑
pewnione jest w 48 godzin – wyjaśnia 
dr	Mariusz	Długosz,	specjalista or‑
topedii i rehabilitacji. 

Ośrodek blisko współpracuje 
z Uniwersytetem Medycznym w Lu‑
blinie. Wspólne projekty mają tym 
większą rangę, że zaangażowane są 
w nie granty europejskie, które wy‑
magają bardzo wysokich, stabilnych 
standardów postępowania. – Mamy 
nadzieję, że ta współpraca przynie‑
sie wyniki nie tylko w postaci danych 
naukowych, ale stanie się bazą szko‑
lenia młodych lekarzy, co w obecnej 
sytuacji ich niedoboru na rynku pra‑
cy, odbędzie się z korzyścią dla ca‑
łej ochrony zdrowia – mówią kieru‑
jący ośrodkiem. W ramach współ‑
pracy z uniwersytetem prowadzone 
są u nas zajęcia praktyczne ze stu‑
dentami elektroradiologii.

W niedalekich planach, bo już po 
Nowym Roku, uruchamiamy opera‑
cje z zakresu endourologii.

aa

Multidyscyplinarnie nie tylko  
dla sportowców
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W 2022 i w 2023 roku zaczną obowią‑
zywać nowe przepisy, dotyczące bezpo‑
średnio lekarzy. Wysokość obciążeń pu‑
blicznoprawnych ponoszonych przez le‑
karzy (podatek dochodowy, składki na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) 
ulegnie zmianie.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 października 2021 ro‑

ku o zmianie ustawy o podatku dochodo‑
wym od osób fizycznych, ustawy o po‑
datku dochodowym od osób prawnych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
z 2021 roku, poz. 2105).

Karta podatkowa dla lekarza

W 2022 roku:
1) lekarz nie będzie mógł złożyć wniosku 

o zastosowanie opodatkowania w for‑
mie karty podatkowej po raz pierw‑
szy.
Dotyczy to również lekarzy, którzy 

uzyskali interpretacje podatkowe po‑
twierdzające, że będą mogli wnioskować 
o tę formę opodatkowania. Każdy lekarz, 
który zastanawia się nad założeniem wła‑
snej firmy i rozliczaniem uzyskiwanych 
dochodów w formie karty podatkowej 
(o ile spełnia warunki), powinien rozwa‑
żyć, czy nie warto pomyśleć o tym jesz‑
cze w tym roku;
2) utrata prawa do karty podatkowej bę‑

dzie bezpowrotna.
Lekarz osiąga przychody opodatko-

wane kartą podatkową w 2021 roku. 
W 2022 roku wybiera formę opodatko-
wania swoich dochodów na ogólnych za-
sadach (skala podatkowa). Nie będzie on 
mógł złożyć wniosku o ponowne opodat-
kowanie kartą podatkową w 2023 roku 
lub w kolejnych latach;
3) prawo do karty podatkowej utrzyma‑

ją tylko lekarze wykonujący zawód 
osobiście (prowadzący indywidual‑
ne praktyki i świadczący swoje usługi 
bezpośrednio na rzecz pacjentów). 
Lekarz nie będzie mógł świadczyć 

usług na rzecz osób prawnych oraz jed‑
nostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej albo na rzecz osób fi‑
zycznych dla potrzeb prowadzonej przez 
nie pozarolniczej działalności gospodar‑
czej, o ile chce nadal stosować kartę po‑
datkową. Lekarze, którzy podpisali lub 
podpiszą kontrakt z poradnią lub szpita‑
lem stracą w 2022 roku prawo do karty 
(nawet, jeśli obecnie stosują tę formę pła‑
cenia podatku dochodowego). 

Lekarz prowadzi samodzielnie gabinet 
lekarski oraz jest zatrudniony na kontrak-
cie w szpitalu (nie planuje tego zmieniać). 
W 2021 r. podlega opodatkowaniu w for-
mie karty podatkowej na podstawie de-
cyzji organu podatkowego. W 2022 r. nie 

będzie mógł być już opodatkowany kar-
tą podatkową;
4) małżonek lekarza nie może prowa‑

dzić działalności w tym samym za‑
kresie, z której przychody (dochody) 
podlegają odrębnemu opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym na ogólnych 
zasadach, podatkiem liniowym lub ry‑
czałtem od przychodów ewidencjono‑
wanych. 
Małżeństwa lekarzy powinny przeana‑

lizować, czy nie czeka ich zmiana formy 
opodatkowania.

Składka zdrowotna

Lekarze będą od 2022 roku opłacać 
składkę zdrowotną na innych zasadach, 
niż dotąd. Miesięczna składka zdrowot‑
na będzie wynosiła:
1) skala podatkowa (9% dochodu),
2) podatek liniowy (4,9% dochodu),
3) umowa o pracę (9% dochodu),
4) ryczałt od przychodów ewidencjo‑

nowanych (w zależności od wyso‑
kości przychodów w skali roku – od 
ok. 320 zł miesięcznie (przychody 
do 60 000 zł rocznie) do ok. 950 zł 
miesięcznie (przychody powyżej 
300 000 zł rocznie),

5) umowa zlecenie (9% dochodu),
6) karta podatkowa (9% minimalne‑

go wynagrodzenia za pracę – skład‑
ka zdrowotna wyniesie w 2022 roku 
270,90 zł miesięcznie),

7) powołanie do pełnienia funkcji np. 
członka zarządu czy prokurenta w spół‑
ce z o.o. (9% wynagrodzenia).
Składka zdrowotna nie będzie już od‑

liczana od podatku i nie będzie stanowi‑
ła kosztu uzyskania przychodów.

Zmiana definicji wolnego 
zawodu oraz stawki ryczałtu

Zawód lekarza przestanie być wolnym 
zawodem w rozumieniu przepisów o ry‑
czałcie. Działalność lekarza będzie na‑
dal uznawana za świadczenie usług w za‑
kresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 
86) – ogólna i specjalistyczna prakty‑
ka lekarska. 

Do końca 2021 roku stawka ryczałtu 
dla lekarza wynosi 17% lub 15% przycho‑
du, w zależności od tego, czy lekarz wy‑
konuje działalność zatrudniając na pod‑
stawie umów o pracę, umów zlecenia, 
umów o dzieło oraz innych umów o po‑
dobnym charakterze osoby, które wyko‑
nują czynności związane z istotą zawo‑
du lekarza. Stawka ryczałtu od 2022 ro‑
ku wyniesie 14% przychodu. Ta obniżona 
stawka ryczałtu nie będzie uzależniona od 
tego, czy usługi świadczone będą przez 
lekarza osobiście, czy nie. Jednak ryczałt 

płaci się od przychodu bez pomniejsze‑
nia go o koszty prowadzonej działalno‑
ści gospodarczej.

Najem nieruchomości

Od 2023 roku lekarz, który osiąga 
przychody z najmu prywatnego (loka‑
li mieszkalnych i usługowych) będzie 
płacił ryczałt od tych przychodów. Inny 
sposób opodatkowania nie będzie możli‑
wy. Stawka ryczałtu to 8,5% lub 12,5% 
przychodu (po przekroczeniu 100 000 zł). 
Przychody z najmu obojga małżonków 
sumuje się. Opodatkowanie przycho‑
dów z najmu nieruchomości w ramach 
działalności gospodarczej pozostanie bez 
zmian, z zastrzeżeniem uwag o amorty‑
zacji (niżej).

Lekarz jest właścicielem lokalu usłu-
gowego – garaż, wynajmowanego pry-
watnie. Od 2023 roku przychody z naj-
mu będą mogły być opodatkowane wy-
łącznie ryczałtem od przychodów ewi-
dencjonowanych.

Amortyzacja lokali 
mieszkalnych

Od 2023 roku odpisy amortyzacyj‑
ne od lokali mieszkalnych (nie usługo‑
wych!) nie będą kosztem uzyskania przy‑
chodów. 

Lekarz jest właścicielem lokalu usłu-
gowego, który wynajmuje w ramach pro-
wadzonej działalności gospodarczej. Le-
karz płaci podatek dochodowy na ogól-
nych zasadach (skala podatkowa). Odpisy 
amortyzacyjne będą kosztem prowadzo-
nej działalności gospodarczej.

Pozostałe zmiany

Pozostałe zmiany to:
1) podwyższenie kwoty wolnej od podat‑

ku do 30 000 zł rocznie, 
2) podwyższenie progu podatkowego, 

powyżej którego płaci się podatek 
dochodowy według stawki32 %, do 
120 000 zł rocznie.
Z tych zmian skorzystają osoby płacące 

podatki na zasadach ogólnych (np. lekarze 
zatrudnieni na umowie o pracę czy prowa‑
dzący działalność gospodarczą opodatko‑
waną według stawek 17% i 32%).

Lekarz prowadzi działalność gospo-
darczą i płaci podatek liniowy. Podwyż-
szenie kwoty wolnej od podatku oraz pro-
gu podatkowego nie ma wpływu na opo-
datkowanie jego dochodów;
3) nowe ulgi np. na prototypy, robotyza‑

cję czy wsparcie kultury, sportu, nauki 
i szkolnictwa wyższego.

Monika	Markisz		
radca	podatkowy

Polski Ład z perspektywy lekarza
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Niezaszczepieni chorują ciężko
z dr. n. med. Sławomirem Kiciakiem,  

kierownikiem Oddziału Chorób Zakaźnych dla Dorosłych 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  

im. Jana Bożego w Lublinie,  
rozmawia Jerzy Jakubowicz

•	Kolejna, czwarta fala pandemii CO‑
VID‑19 jest faktem. Jak wyglądała dy‑
namika zachorowań na COVID‑19 na 
przestrzeni wrzesień – październik – li‑
stopad?
– Obecna IV fala zakażenia wirusem 

SARS CoV‑2 przebiega zdecydowanie 
inaczej w porównaniu z poprzednimi za‑
każeniami. Od września 2021 r. obserwu‑
jemy stały wzrost liczby osób chorych na 
COVID‑19. Przebieg choroby u tych osób 
jest zdecydowanie cięższy niż w poprzed‑
nich okresach. Chorują pacjenci w róż‑
nym wieku, najczęściej między 35. a set‑
nym rokiem życia. W równym stopniu 
mężczyźni i kobiety. Choroba najczęściej 
dotyka osoby niezaszczepione (około 
90% hospitalizowanych). Osoby zaszcze‑
pione mają znikome objawy. U osób nie‑
zaszczepionych szybko rozwija się ciężka 
postać zakażenia wirusem SARS CoV‑2, 
z zajęciem dużej powierzchni płuc. Na 
nasz oddział trafiają teraz osoby w sta‑
nie ciężkim lub bardzo ciężkim. Zdarza 
się, że do zatrzymania krążenia docho‑
dzi jeszcze w karetce lub po wwiezieniu 
pacjenta do izby przyjęć. Mamy siedem 
łóżek respiratorowych, które w zasadzie 
są stale zajęte. Dodatkowo siedem apa‑
ratów HFNO, które również są w stałym 
użyciu. Praktycznie nie hospitalizujemy 

pacjentów niewyma‑
gających tlenotera‑
pii. Instalacja tlenowa 
pracuje na pełnych 
obrotach. Aktualnie 
mam 100% obłoże‑
nie łóżek tzw. covido‑
wych. Jeżeli się zwol‑
ni jakieś miejsce (wy‑
pis lub zgon pacjenta) 
natychmiast jest ono 
zajmowane przez ko‑
lejną osobę. W moim 
oddziale na bieżąco 
i sumiennie raportu‑
jemy liczbę wolnych 
łóżek. Jako zespół pragniemy pomóc jak 
największej grupie pacjentów.

•	Jaka jest na oddziale obsada perso‑
nelu medycznego i aparatury medycznej, 
w tym respiratorów. 
– Oddział Chorób Zakaźnych dla Doro‑

słych rozpoczął swoją działalność 20 paź‑
dziernika 2020 r. Początkowo oddział li‑
czył 30 łóżek, w tym dwa miejsca z re‑
spiratorem. Następnie w związku z nara‑
stającą liczbą potrzeb hospitalizacji pa‑
cjentów oddział rozwinięto do 65 łóżek, 
w tym siedem respiratorowych. Od wrze‑
śnia 2021 r. oddział posiada kontrakt na 

leczenie dorosłych pacjentów chorych 
na choroby zakaźne. Skład mojego ze‑
społu jest interdyscyplinarny. W zespole 
oprócz lekarzy chorób zakaźnych są spe‑
cjaliści chorób wewnętrznych, pulmono‑
logii oraz anestezjologii. Personel pielę‑
gniarski jest również interdyscyplinar‑
ny. Jako lekarz kierujący oddziałem mia‑

łem zaszczyt być uczniem 
wybitnej prof. Romy Mo‑
drzewskiej, która oprócz 
wiedzy merytorycznej na‑
uczyła mnie holistyczne‑
go podejścia do pacjenta. 
Oddział wyposażony jest 
w nowoczesny sprzęt me‑
dyczny. Posiadamy nowo‑
czesne respiratory, apara‑
ty do wentylacji NIV, jak 
również aparaty do wy‑
sokoprzepływowej tle‑
noterapii. Na terenie szpi‑
tala istnieje pełnoprofi‑
lowa baza diagnostycz‑

na (RTG, CT, pełnoprofilowe laborato‑
rium analityczne oraz mikrobiologiczne). 
W oddziale są dostępne wszelkie terapie 
stosowane w leczeniu COVID‑19.

•	Lubelszczyzna jest w czołówce nie‑
chlubnej  statystyki  liczby  zachorowań, 
liczby  zgonów, małej  procentowo  licz‑
by osób zaszczepionych. Dlaczego tak 
jest ?

– Niestety, nie znam formuły, która 
przekonałaby osoby niezaszczepione do 
poddania się szczepieniu. Pomimo poka‑
zywania tym osobom następstw ciężko‑
ści choroby, nadal nie dają się przekonać. 

– Lekarze, pielęgniarki, ale także 
wszyscy uprawiający zawody medycz‑
ne, którzy odradzają korzystanie ze 
szczepień przeciwko COVID‑19, po‑
pełniają przestępstwo i powinni być za 
to ścigani prawem – mówił prof.	Mi‑
rosław	Czuczwar, kierownik II Kli‑
niki Anestezjologii i Intensywnej Te‑
rapii SPSK1 w Lublinie w czasie spo‑
tkania z dziennikarzami. Wspólnie 
z prof.	Anną	Kwaśniewską, kierującą 
Kliniką Położnictwa i Patologii Ciąży 
SPSK1 w Lublinie, kolejny raz zaape‑
lowali o rozsądek do wszystkich osób 
unikających szczepień, jedynej obec‑
nie szansy na ratowanie swego zdro‑
wia i życia.

Lekarze za pośrednictwem mediów 
starali się dotrzeć do jak najszerszej opi‑
nii publicznej. Tak się złożyło, że był to 

dzień, kiedy padł rekord nowych zacho‑
rowań na COVID‑19 w Polsce – 5 listo‑
pada przekroczono 15 tysięcy przypad‑
ków (kiedy zamykamy to wydanie co‑
dziennie rejestruje się ponad 20 tysięcy 
zachorować i ponad 400 zgonów), a Lu‑
belszczyzna – tak jak od wielu tygodni 
wciąż była w czołówce kraju pod tym 
względem. Jak informował prof. Miro‑
sław Czuczwar średnia wieku na Oddziale 
Intensywnej Terapii SPSK 1 zbliżyła się 
do 30 lat. – Nigdy czegoś takiego na in‑
tensywnych terapiach nie było. Granica 
wieku niebezpiecznie się obniża.

– W tej chwili leczymy przede wszyst‑
kim osoby niezaszczepione, bardzo czę‑
sto młode. W tej grupie są także lekarze 
i pielęgniarki, co jest po prostu karygod‑
ne, bo to osoby z wiedzą medyczną, któ‑
re powinny dawać przykład, być wzorem 

Szczepcie się, bo umrzecie!

dla pozostałych – mówił prof. Czuczwar, 
dodając, że w ciągu ostatnich miesięcy 
miał na oddziale kilkanaście takich osób. 
Większość z nich zmarła. Najbardziej 
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Szczepcie się, bo umrzecie!

W mojej pracy zawodowej mam kontakt 
z osobami w różnym wieku, które zachoro‑
wały na COVID‑19. Większość z nich po‑
mimo choroby nadal jest sceptycznie nasta‑
wiona do szczepień. Kiedy pytamy ich, dla‑
czego się nie zaszczepili odpowiadają, że nie 
mieli czasu. Niestety, miałem przypadki osób 
w wieku około 40 lat, które zachorowały na 
COVID‑19, u których doszło do ostrej nie‑
wydolności oddechowej, w momencie pod‑
łączania do respiratora płakały i żałowały, 
że się nie zaszczepiły. Czasami był to dra‑
mat wielu członków jednej rodziny.

•	Czy przynajmniej dla niektórych grup 
zawodowych szczepienia przeciw CO‑
VID‑19 nie powinny być obowiązkowe, jak 
np. dla pracowników ochrony zdrowia, na‑
uczycieli, pracowników handlu?

– W mojej ocenie szczepienie przeciwko 
wirusowi SARS CoV‑2 jest najskuteczniejszą 
profilaktyką zakażenia COVID‑19. W związ‑
ku z powyższym uważam, że pracownicy 
ochrony zdrowia powinni być poddani obo‑
wiązkowym szczepieniom przeciwko CO‑
VID‑19. Szczepienia te poza ochroną pra‑
cownika przed zakażeniem COVID‑19 chro‑
nią również pacjentów, którymi dany pracow‑
nik się zajmuje, przerywając łańcuch epide‑
miczny zakażenia. Niezaszczepieni pracow‑
nicy ochrony zdrowia, mając kontakt z wie‑
loma osobami na co dzień, często z obniżoną 
odpornością (chorzy przewlekle, w immuno‑
supresji) są głównym źródłem ich zakażenia. 
Powyższe dotyczy również nauczycieli i pra‑
cowników handlu. Oczywiście nie dotyczy to 
osób z bezwzględnymi przeciwwskazaniami 
do szczepień. Te osoby powinny być przesu‑
nięte na inne stanowiska pracy.

dramatycznym przykładem była niezasz‑
czepiona lekarka, która po urodzeniu dziec‑
ka zmarła z powodu COVIDU.

– Nie zaszczepiła się, bo nie, jak mówiła, 
nie chciała zaszkodzić dziecku. Nie wiem, 
jak to komentować – mówiła prof. Anna 
Kwaśniewska. – To już kolejna taka pa‑
cjentka, a przecież, jak pokazują najnowsze 
badania z Wielkiej Brytanii, kobiety w cią‑
ży chorują pięciokrotnie częściej na CO‑
VID‑19 w porównaniu z innymi. Organizm 
ciężarnej ma inny układ immunologicz‑
ny, dlatego tak ważne jest, aby się broniły 
szczepieniem, bo tylko tak mogą cieszyć się 
macierzyństwem. Już po 12 tygodniu ciąży 
należy się szczepić – podkreślała.

– Kobiety szczepcie się, bo inaczej 
umrzecie. Apeluję do waszych mężów 
i partnerów, którzy się nie zaszczepili, nie 
możecie czekać! aa

•	O lekarzu antyszczepionkowcu, 
na którego skargę złożył na począt‑
ku listopada do LIL wojewoda lubel‑
ski, głośno jest w całej Polsce. Do tej 
pory to jedyna skarga tego typu, któ‑
rą Pan rozpatruje, a przecież wiado‑
mo, że takich lekarzy jest dużo wię‑
cej. Mimo wiedzy medycznej odradza‑
ją pacjentom szczepienie się przeciw 
COVID‑19. Co w takich sytuacjach 
można zrobić?

– Trzeba sobie jasno powiedzieć: 
takie zachowania lekarzy nie powinny 
mieć w ogóle miejsca! Lekarz nie mo‑
że szkodzić pacjentowi, obowiązują go 
zgodne ze współcze‑
sną wiedzą medycz‑
ną zasady i nawet, je‑
śli uznamy, że każdy 
lekarz ma prawo do 
swoich poglądów – to 
musi je zachować dla 
siebie. Primum non 
nocere!

Skargę na lekarza 
z Puław, który straszył 
pacjentkę szkodliwym 
działaniem szczepion‑
ki na COVID‑19, zgło‑
sił wojewodzie Lecho‑
wi Sprawce mieszka‑
niec Lubelszczyzny 
i wojewoda oficjalnie cytuje tego ma‑
ila. Brzmi on tak:

„Teściowa miała wizytę u kardiolo‑
ga i wróciła przerażona. Pan doktor za‑
pytał, czy się szczepiła, i usłyszawszy, 
że tak, i planuje przyjąć trzecią dawkę, 
zrobił jej 20‑minutowy wykład na te‑
mat zabójczego działania szczepionki. 
Przekonywał, że preparat jest zrobiony 
z 12‑tygodniowych ludzkich płodów, 
które są rozcinane na żywca, i z nich 
pobiera się coś, co potem wstrzykuje 
się głupcom, którzy się na te szcze‑
pienia zgłaszają. I tylko kwestią cza‑
su jest, kiedy i która dawka okaże się 
tą zabójczą”. 

•	Brzmi nieprawdopodobnie.
– Dlatego wszczęliśmy postępowa‑

nie wyjaśniające. Dodam, że zawsze, 
kiedy wpłynie oficjalna, skarga ma‑
my obowiązek sprawę przyjąć i rozpa‑
trzyć. Działamy jak prokuratura. Rzecz 
w tym, że pacjenci zwykle unikają te‑
go. Po prostu boją się złożyć oficjal‑
nie na papierze taką skargę. Owszem 

Primum non nocere!
z dr. Jackiem Niezabitowskim,  

Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej w LIL, 
rozmawia Anna Augustowska

rozmawiają o tym z nami, ale zwykle 
nie decydują się oficjalnie skarżyć. 

•	Kiedy  jednak  skarga  wpływa 
to…? 

– To postępowanie wyjaśniające 
wszczyna się tak, jak w prokuraturze. 
Rzecznik Odpowiedzialności Zawo‑
dowej kieruje się kodeksem postępo‑
wania karnego. Należy przesłuchać 
świadków, osobę która skarży i oczy‑
wiście samego oskarżonego, zbadać 
dostępne materiały. To zwykle trwa ja‑
kiś czas. Dopiero wtedy stwierdzamy, 
czy zostało popełnione przewinienie 

zawodowe. Jeśli to się potwierdzi, to 
lekarzowi grozi upomnienie, nagana, 
ograniczenie czynności, zawieszenie 
w prawach wykonywania zawodu czy 
nawet pozbawienie praw do wykony‑
wania zawodu.

•	Czy w tym konkretnym wypadku 
lekarz nie powinien zostać przeszkolo‑
ny z wiedzy na temat szczepionek? 

– Cóż… zapewne to słuszny kie‑
runek. Wojewoda ma prawo (w cza‑
sie pandemii) takiego doktora skiero‑
wać do pracy na oddział chorób zakaź‑
nych, najlepiej na oddział, gdzie leżą 
pacjenci z COVID‑19. Kilka tygodni 
wśród tych chorych daje szansę, że le‑
karz przestanie odradzać innym korzy‑
stanie ze szczepień. Ale jak się potoczy 
ta sprawa i jaki będzie jej finał dopie‑
ro się okaże. Na razie nie mamy pra‑
wa zawiesić tego lekarza w jego pra‑
wie wykonywania zawodu.

24 listopada wysłaliśmy do kardio‑
loga zawiadomienie o wszczęciu po‑
stępowania wobec niego. 



MEDICUS 12/202112

Przeprowadzona przez jeden z popu‑
larnych medycznych portali sonda uka‑
zała niepokojące zjawisko.

Na postawione w sondzie pytanie: 
„Czy gdyby Pacjent zgłosił Ci odczyn 
poszczepienny, zgłosiłbyś niepożądany 
odczyn poszczepienny (NOP)?” jedynie 
38% ankietowanych lekarzy przyznało, 
że zgłosiłoby NOP. Co może szokować 
i zarazem niepokoić, to fakt, iż 36% le‑
karzy przyznało, że nie zgłosi NOP, bo: 
„za dużo przy tym biurokracji”. 9% an‑
kietowanych stwierdziło, że nie zgłosi, 
bo: „nie jest to istotne”, a 16% zapyta‑
nych lekarzy nie było pewnych, jaką de‑
cyzję podejmą w związku z zaobserwo‑
wanymi NOP‑ami. 

Czym zatem jest NOP? Według obo‑
wiązującej definicji – jest to każde zabu‑
rzenie stanu zdrowia w wyniku szczepie‑
nia występujące w ciągu 4 tyg. po poda‑
niu szczepionki (lub dłuższym okresie 
po szczepieniu przeciwko gruźlicy) wy‑
nikające z wady produkcyjnej preparatu 
lub błędu technicznego podczas szczepie‑
nia, albo będące konsekwencją indywidu‑
alnej reakcji pacjenta na szczepionkę. 
Najbardziej niepokoją nas niepożądane 
odczyny poszczepienne, które określa‑
my jako ciężkie oraz poważne. Cięż‑
ki NOP definiujemy, jako zgon lub 
zagrożenie życia, a więc stan wy‑
magający hospitalizacji lub ją prze‑
dłużający, a także trwały uszczerbek 
na zdrowiu.

Część z nas często zapomina, że 
w przypadku zgonu pacjenta w ciągu 
28 dni od podania szczepionki, mamy 
obowiązek zgłosić to wydarzenie jako 
ciężki NOP. Każda śmierć do 28 dni po‑
winna być zgłoszona jako NOP, co nie 
oznacza, że na pewno szczepienie było 
przyczyną zgonu, ale wymaga to dalszej 
dokładnej analizy i weryfikacji. 

Spoczywający na nas obowiązek zgło‑
szenia NOP wynika z art.	21	ustawy	o	za‑
pobieganiu	 oraz	 zwalczaniu	 zakażeń	
oraz	chorób	zakaźnych	u	ludzi,	a	za	je‑
go	niedopełnienie	grozi	z	art.	52	grzyw‑
na	za	niedopełnienie	obowiązku	zgło‑
szenia	niepożądanego	odczynu	poszcze‑
piennego. 

W razie podejrzenia NOP (u pacjenta 
szczepionego przez nas lub w innej pla‑
cówce, ale zgłaszającego się do nas po po‑
radę lub hospitalizowanego) mamy usta‑
wowy obowiązek zgłoszenia tego faktu 
do właściwego (tzn. terenowo najbliższe‑
go) Państwowego Powiatowego Inspek‑
toratu Sanitarnego (PPIS) w ciągu 24 h 
od czasu uzyskania informacji o podej‑
rzeniu NOP. Państwowa Inspekcja Sa‑
nitarna weryfikuje kompletność danych 
zawartych w zgłoszeniu NOP, a w razie 

konieczności kontaktuje się z lekarzem 
w celu uzupełnienia brakujących infor‑
macji, NOP‑y możemy zgłaszać:
1)  za pośrednictwem aplikacji gabinet.

gov.pl
2) w formie dokumentu elektroniczne‑

go za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej w postaci zaszyfrowa‑
nej, jeśli pozwalają na to możliwości 
techniczne (wzór stanowi załącznik do 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 
31.12.2020 r. zmieniającego rozporzą‑
dzenie w sprawie NOP oraz kryteriów 
ich rozpoznawania (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 13); lub

3) do 31.12.2021 r. z zastosowaniem do‑
tychczasowych sposobów zgłaszania 
NOP (tzn. przesyłając zgłoszenie li‑
stem poleconym, pocztą elektronicz‑
ną lub przekazując osobiście osobie 
upoważnionej do ich odbioru), jeśli nie 
mamy możliwości przesłania zgłosze‑
nia w formie elektronicznej.

każdego działania niepożądanego, które 
zgłosił nam pacjent i które wystąpiło do 
4 tygodni od podania szczepionki. Zgod‑
nie z obowiązującym prawem lekarz nie 
ma prawa odmówić zgłoszenia NOP. Nie‑
stety, często można spotkać się z sytuacja‑
mi, kiedy pacjenci skarżą się na problem 
lekceważenia przez lekarzy zgłaszanych 
NOP‑ów. Smutnym przykładem, który 
jest ostatnio dyskutowany, jest niezgło‑
szenie NOP‑u u ciężarnej, którą namó‑
wiono na szczepienie w szpitalu. Dobę 
po szczepieniu drugą dawką szczepionki 
doszło do zawału łożyska. Zmiany zatoro‑
wo‑zakrzepowe spowodowały obumarcie 
płodu w III trymestrze ciąży… Nasi ko‑
ledzy poinformowali pacjentkę, że szcze‑
pionka nie była przyczyną tego zdarzenia 
i nie zgłosili NOP‑u.

Z kolei u nastolatki tydzień po poda‑
niu szczepionki doszło do zakrzepicy 
kończyny górnej, lecz chora została po‑
informowana, że zdarzenie to nie miało 
związku ze szczepionką. Oczywiście nikt 
nie zgłosił kolejnego poważnego NOP‑u. 
Przykłady z życia wzięte zna niemal każ‑
dy z nas. Co więcej, sami nie zgłaszamy 
NOP‑ów, które występowały u nas po 
przyjęciu szczepionki. Jedynie niewiel‑
ki odsetek naszych koleżanek i kolegów 
zgłosił NOP‑y, które u nich wystąpiły. 

W Polsce podano około 40 mln dawek 
szczepionki, a zgłoszone około 16 tysięcy 
NOP‑ów stanowią dosłownie kilka pro‑
mili w stosunku do ilości osób zaszcze‑
pionych. Jak podają informacje zawar‑
te w ulotkach producentów, różne od‑
czyny poszczepienne zdarzają się bar‑
dzo często, co oznacza ich wystąpienie 
w 1 na 10 przypadków. Oznacza to, że 
przy 40 mln wykonanych szczepień, po‑
winno być zgłoszonych co najmniej 4 mln 
NOP‑ów… 

NOP może zgłosić również pacjent, 
rodzic/opiekun dziecka lub jego rodzi‑
na. Osoby te mogą zgłaszać NOP‑y bez‑
pośrednio do Urzędu Rejestracji Produk‑
tów Leczniczych Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych, gdzie są one 
gromadzone i analizowane w Departa‑
mencie Monitorowania Działań Niepo‑
żądanych tego urzędu.

Jeśli chcemy, by szczepienie było bez‑
pieczne, nie lekceważmy tego, co mó‑
wią nam pacjenci i sumiennie raportuj‑
my działania niepożądane. System zgła‑
szania NOP‑ów został stworzony m.in. po 
to, by zapewnić bezpieczeństwo nam i na‑
szym pacjentom, oraz pozwolić ocenić, 
czy ryzyko stosowania badanych prepa‑
ratów przypadkiem nie przewyższa po‑
tencjalnych korzyści. 

Marek	Derkacz
marekderkacz@interia.pl 

Dlaczego nie zgłaszamy NOP‑ów?

Wielu, szczególnie młodych lekarzy 
zastanawia się, które z NOP‑ów mamy 
obowiązek zgłaszać? Otóż, naszym obo‑
wiązkiem jest zgłaszanie:
1) wszelkich reakcji miejscowych, ta‑

kie jak pojawiający się po szczepieniu 
obrzęk, bolesność, czy powiększenie 
węzłów chłonnych (co najmniej 1 wę‑
zeł o średnicy ≥1,5 cm), ropnia w miej‑
scu podania preparatu (zarówno bak‑
teryjnego, jak i jałowego), 

2) NOP‑ów ze strony ośrodkowego ukła‑
du nerwowego w postaci: encefalopa‑
tii, drgawek (z gorączką lub bez go‑
rączki), porażenie splotu barkowego, 
zespołu Guillaine Barrego, zapalenia 
opon mózgowo‑rdzeniowych lub mó‑
zgu.
Lekarz zgłaszający NOP nie powinien 

analizować związku przyczynowo‑skut‑
kowego, a jedynie związek czasowy. Dla‑
tego każdy z nas ma obowiązek zgłaszania 
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•	Zapytam przekornie: czy pandemia 
„uzdrowiła” serca pacjentów, bo z infor‑
macji szpitala wynika, że czekacie Pań‑
stwo, a nawet szukacie pacjentów?

– Doprecyzujmy: Kliniczny Oddział 
Kardiologii Inwazyjnej przy SPSK 4 po‑
szukuje pacjentów do szerokiego progra‑
mu zabiegów strukturalnych. Co nie zna‑
czy – chcę być tu dobrze zrozumiany – że 
nie przyjmujemy innych pa‑
cjentów kardiologicznych! 

W ramach Katedry i Klini‑
ki Kardiologii Szpitala Klinicz‑
nego nr 4 w Lublinie działają 
trzy kliniczne oddziały: Kar‑
diologii Ogólnej z Rehabilita‑
cją Kardiologiczną i Oddzia‑
łem Intensywnej Terapii Kar‑
diologicznej; Kliniczny Od‑
dział Kardiologii Inwazyjnej 
z Pracownią Hemodynamiki 
i Kliniczny Oddział Elektrote‑
rapii z Pracownią Elektrofizjo‑
logii i Stymulatorów. 

I wszystkie przyjmują cho‑
rych, ale w zeszłym roku, 
w czasie pandemii COVID‑19 
– duża część tych oddziałów 
była zamieniona na oddział covidowy co 
w połączeniu ze zmniejszoną liczbą przy‑
jęć pacjentów planowych spowodowało 
znaczny spadek wykonywanych zabie‑
gów (około 50%). A największy spadek 
dotyczył właśnie zabiegów strukturalnych 
serca, czyli małoinwazyjnych, przezskór‑
nych zabiegów m.in. implantacji zastawki 
aortalnej i przezskórnej naprawy zastaw‑
ki mitralnej i trójdzielnej, a także zamy‑
kania ubytków w przegrodzie między‑
przedsionkowej czy zamykanie uszka le‑
wego przedsionka. Chcielibyśmy, aby te 
zabiegi były dostępne dla większej liczby 
naszych pacjentów. Nie wszyscy lekarze 
z regionu wiedzą o możliwości kierowa‑
nia ich do nas pomimo pandemii.

•	Co się zmieniło teraz?
– Wiosną tego roku zakończył się 

pierwszy etap budowy Wschodniego Cen‑
trum Leczenia Chorób Układu Krążenia 
w SPSK 4 w Lublinie (nowe pomiesz‑
czenia Klinicznego Oddziału Elektrotera‑
pii). W ramach reorganizacji Kliniki Kar‑
diologii, powstał Kliniczny Oddział Kar‑
diologii Inwazyjnej, w którym wykonu‑
je się zabiegi strukturalne. Obecnie sta‑
ramy się nadrobić zaległości z zeszłego 

przyjmować pacjentów na dotychczaso‑
wych zasadach. 

•	I	to chyba dopiero początek zmian? 
Mam wrażenie,  że  kardiologia  przy. 
ul. Jaczewskiego dopiero się rozpędza?

– W wyniku przeprowadzonych zmian 
organizacyjnych na początku tego roku 
i dzięki wsparciu dyrekcji SPSK 4 uda‑
ło się znacząco zwiększyć liczbę wyko‑
nywanych zabiegów planowych nie tyl‑
ko w Klinicznym Oddziale Kardiologii 
Inwazyjnej, ale też w Klinicznym Od‑
dziale Elektroterapii. Aktualnie wykonu‑
jemy najbardziej kompletny program za‑
biegów kardiologii inwazyjnej na wschód 
od Wisły. Dzięki współpracy z kardiolo‑
gami z innych wiodących ośrodków kar‑
diologicznych – jak Instytut Kardiologii 
w Aninie, Uniwersytet Medyczny w War‑
szawie, Poznaniu, Krakowie i Gdańsku 
– wzrosła znacznie liczba i zakres wyko‑
nywanych zabiegów. Dysponujemy obec‑
nie najszerszym wachlarzem wykonywa‑
nych procedur i zabiegów kardiologicz‑
nych na wschód od Wisły, przy czym do 
niedawna jako jedyny ośrodek w Polsce 
wykonywaliśmy zabiegi na naczyniach 
wieńcowych z użyciem lasera ekscyme‑
rowego. Obecnie dzięki mojemu wsparciu 
tego typu zabiegi wykonuje się też w CSK 
MSWiA w Warszawie. W perspektywie 
3‑4 lat mamy nadzieję stworzyć w Lubli‑
nie Uniwersyteckie Centrum Kardiologii. 
To będzie referencyjny ośrodek leczenia 
chorób serca z telemetrią i telemedycyną, 
służący pacjentom z naszego regionu i in‑
nych części Polski w diagnostyce i lecze‑
niu chorób sercowo‑naczyniowych. 

•	To w najbliższej przyszłości a teraz, 
mimo pandemii, zachęcamy lekarzy, aby 
swoich pacjentów kierowali na zabiegi 
strukturalne  do SPSK4.  Jak  powinno 
się to odbywać?

– Pacjenci powinni być kierowani 
do naszej Poradni Kardiologicznej przy 
SPSK4. Informacje o terminach i proce‑
durach przyjęć są dostępne na stronie in‑
ternetowej Klinicznego Oddziału Kardio‑
logii Inwazyjnej SPSK4 oraz pod nume‑
rem telefonu 781 880 113 oraz pod adre‑
sem joanna.suraj@spsk4.lublin.pl 

Zalecamy i uprzejmie prosimy też na‑
szych pacjentów o wykonywanie szcze‑
pień na COVID. Jest to zabezpieczenie 
dla nich przed potencjalnie groźnymi 
powikłaniami (w tym m.in. zapaleniem 
mięśnia serca). Trzeba tez pamiętać o in‑
nych pacjentach w szpitalu, dla których 
infekcja COVID‑19 może być śmiertel‑
na. Szczepienie się to po prostu obywa‑
telski obowiązek każdego z nas – chroni‑
my siebie, ale też innych.

Serca nie mogą czekać – kardiolodzy czekają

roku, kiedy z uwagi na pandemię nie by‑
liśmy w stanie wykonywać wystarczają‑
cej ilości zabiegów, a w sytuacji braku 
szczepionek – wielu pacjentów nie do‑
cierało do nas albo trafiali już w bardzo 
zaawansowanym stanie choroby. Ocenia‑
my, że ok. 20% pacjentów kwalifikowa‑
nych do zabiegów strukturalnych serca 
niestety ich nie doczekało. Trzeba o tym 

z dr. hab. Piotrem Wacińskim,  
kierownikiem Klinicznego Oddziału Kardiologii Inwazyjnej  

Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie,  
rozmawia Anna Augustowska

pamiętać w kontekście zgonów nadwy‑
miarowych. Dotyczy to głównie cięż‑
ko chorych pacjentów kardiologicznych 
i onkologicznych. 

W Klinicznym Oddziale Kardiologii 
Inwazyjnej wykonujemy obecnie o 100% 
zabiegów więcej niż przed rokiem. To za‑
sługa nowego modelu kontrolowania ko‑
lejki chorych, którzy oczekują za zabieg. 
Mamy osobę odpowiedzialną za dyna‑
miczną kolejkę pacjentów i ruch chorych 
na oddziale (tzw. bed manager). Ta osoba 
na bieżąco komunikuje się z pacjentami, 
wie kto musi odłożyć zabieg, bo np. za‑
chorował. Może szybko reagować, robić 
przesunięcia w przyjęciach i dzięki temu 
nie mamy żadnego spadku zgłaszających 
się pacjentów. Jest to duża pomoc dla po‑
zostałego personelu. Dodatkowo, znaczą‑
co skróciliśmy czas oczekiwania na pla‑
nowe zabiegi z kilku miesięcy (4‑6 mc) 
do 6‑8 tyg. Obecnie dziennie przyjmo‑
wanych jest nawet osiem osób, podczas 
gdy przed pandemią standardem były trzy
‑cztery. Dzięki dużemu wysiłkowi całe‑
go zespołu, skróciliśmy czas hospitaliza‑
cji bez wpływu na jakość wykonywanych 
zabiegów. Możemy mieć tylko nadzieję, 
że pomimo pandemii uda nam się nadal 



MEDICUS 12/202114

Badanie trwa chwilę. Jest nieinwazyj‑
ne i całkowicie bezpieczne. Badane dziec‑
ko musi przez chwilę popatrzeć z od‑
ległości metra w obiektyw autorefrak‑
tometru, specjalnej kamery. Wynik tra‑
fia do systemu elektroniczno‑informa‑
tycznego, który zbiera i analizuje dane 
wszystkich zbadanych w ten sposób ty‑
siąca dzieci z kilku szkół podstawowych 
na Lubelszczyźnie.

Tak wygląda pilotaż programu badają‑
cego krótkowzroczność „Dobrze	Cię	wi‑
dzieć”, który jest realizowany przez ze‑
spół Katedry i Kliniki Okulistyki Ogólnej 
i Dziecięcej Samodzielnego Publicznego 
Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie od 
początku listopada br. Koordynuje nim 
prof.	Anselm	Jünemann, a także szef 
lubelskiej kliniki okulistyki prof.	Ro‑
bert	Rejdak.

Pierwszy etap programu to badanie 
wzroku uczniów klas 1‑3 z wybranych 
szkół w Lublinie, Bychawie, Jakubowi‑
cach Konińskich i w Jastkowie. Progra‑
mem zostanie też objętych 60 nauczycie‑
li oraz 450 rodziców, a w dalszych eta‑
pach program ma wejść do szkół w ca‑
łym kraju. Prof. Robert Rejdak już na 
półmetku pilotażu nie krył, że uzyskiwa‑
ne dane są zatrważające. – Połowa prze‑
badanych dzieci ma problemy z krótko‑
wzrocznością. To bardzo zaskakujące, bo 
spodziewaliśmy się, że będzie to co naj‑
wyżej 20‑30 proc. uczniów. Dzieci te zo‑
stają skierowane do kliniki okulistycznej 
na dalszą diagnostykę, m.in. będzie prze‑
prowadzona ocena obrazu oka na podsta‑
wie zdjęć cyfrowych, a wyniki będą prze‑
twarzane z wykorzystaniem technologii 
sztucznej inteligencji.

Zaawansowaną aparaturę do wy‑
konywania zdjęć źrenic oka może ob‑
sługiwać technik czy pielęgniarka. 

W analizie wyników badań pomogą al‑
gorytmy sztucznej inteligencji, tworzo‑
ne we współpracy z prof. Markiem Nie‑
zgódką z UKSW. W przypadku zareje‑
strowania niepokojących objawów taki 
pacjent objęty zostanie natychmiast spe‑
cjalistyczną opieką okulistyczną. 

Działania rekomendowane przez 
prof. Rejdaka w zakresie telemedycz‑
nych badań przesiewowych w okulistyce 
dziecięcej są jednym z filarów programu 
Ministerstwa Edukacji i Nauki, dotyczą‑
cego wsparcia dla uczniów powracających 
do szkół po pandemii. Bo to pandemia 
w ogromnym stopniu przyczynia się do 
takiego stanu rzeczy. – Godziny wpatry‑
wania się w ekran komputera to ogromny 
wysiłek akomodacyjny oka (może dojść 
nawet do skurczu akomodacji). Dodaj‑
my jeszcze używanie smartfonów, pisa‑
nie SMS‑ów czy wiadomości na różnych 
komunikatorach, gdzie używa się małej 
czcionki i ostrego podświetlenia ekranu 
plus całe dnie bez wychodzenia na światło 

Niech dzieci patrzą w dal – nie w smartfony 

Okulista Doktorem Honoris Causa

dzienne i wreszcie rezygnacja – często ze 
strachu przed pandemią – z badań kontro‑
lnych u okulisty – i taki mamy skutek. To 
już wręcz epidemia krótkowzroczności 
– konstatują specjaliści.

– W grupie już przebadanych jest 
dziecko, które widzi tylko w 10 proc. i ni‑
gdy nie było u okulisty. Aż trudno uwie‑
rzyć. Badanie dzieci ma za zadanie rów‑
nież podnieść świadomość społeczną, 
uwrażliwić rodziców i same dzieci na za‑
grożenia, jakie wiążą się z takim trybem 
życia – dodaje prof. Robert Rejdak.

Bo krótkowzroczność i inne wady re‑
frakcji pociągają za sobą proces, w któ‑
rym u dzieci nie rozwija się właściwie 
funkcja „drogi wzrokowej” w mózgu, co 
może prowadzić do niedowidzenia, czy‑
li inwalidztwa. Krótkowzroczność zwięk‑
sza też w dorosłym życiu częstość wystę‑
powania zaćmy, jaskry, makulopatii czy 
odwarstwienia siatkówki.

Okuliści apelują do rodziców i opieku‑
nów, aby dzieci obowiązkowo przebywały 

Światowej sławy autorytet w dziedzi‑
nie okulistyki prof.	Anselm	Jünemann 
otrzymał w czwartek 18 listopada ty‑
tuł Doktora Honoris Causa Uniwersyte‑
tu Medycznego w Lublinie. Uroczystość 
odbyła się w auli Collegium Maius UM 
w Lublinie. 

Prof. Ansel Jünemann to wybitny le‑
karz, autorytet w dziedzinie europejskiej 
okulistyki. Uroczyste nadanie tytułu Dok‑
tora Honoris Causa to wyraz uznania dla 
wybitnych osiągnięć naukowych profe‑
sora, który od ponad 20 lat współpracuje 
z uniwersytecką Kliniką Okulistyki Sa‑
modzielnego Publicznego Szpitala Kli‑
nicznego nr 1 w Lublinie.

Uroczystość poprzedziło sympozjum 
pn. „Wzrok	w	centrum	uwagi	–	lubel‑
ska	okulistyka,	nauka	 i	współpraca”, 
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Niech dzieci patrzą w dal – nie w smartfony 

Okulista Doktorem Honoris Causa

Dzień z pracy lekarza POZ

Środa
Coraz częściej tracę ochotę na cho‑

dzenie do pracy i zaczynam się zasta‑
nawiać czy to tylko zmęczenie, czy już 
wypalenie zawodowe? Najwyższy czas 
zasięgnąć porady specjalisty. Ale na ra‑
zie nie mam na to czasu. Od rana szcze‑
pimy pacjentów na COVID.

Godziny wydzielone, poczekalnia od‑
dzielna, rejestracja na godziny i co chwi‑
la awantury. Najpierw zirytowana pa‑
cjentka wykrzykiwała, że szczepienie 
ma wyznaczone na godzinę 8.45, jest już 
8.50 a ona jeszcze nie weszła. Tłumacze‑
nie nie pomaga, pani wychodzi. Pielę‑
gniarka mi tłumaczy, że pacjentka była 
namówiona na szczepienie przez rodzinę, 
ale szukała pretekstu do rezygnacji i zna‑
lazła. Kolejna pani – lat 96 – emeryto‑
wana lekarka też rezygnuje ze szczepie‑
nia (pierwsza dawka), bo musi to prze‑
myśleć… 

Takie rozmowy z pacjentami mam co‑
dziennie, różne teorie spiskowe, od chęci 
wzbogacenia się na pandemii (bez defi‑
nicji kto ma się dorobić) poprzez ekspe‑
ryment medyczny do próby zmniejszenia 
populacji na świecie przez „rząd świato‑
wy”. Po takich kilku rozmowach mam 
wrażenie, że sama jestem na pograniczu 
zdrowia psychicznego. Ratują mnie ćwi‑
czenia, jak pojadę na 20.30 na siłownię, 
i poćwiczę 45 minut na bieżni i 45 mi‑
nut „zdrowy kręgosłup”, wracam do do‑
mu, idę spać i zdrowie psychiczne urato‑
wane. Ale codziennie tak się nie da, brak 
czasu i siły, a szkoda. Dla domu mam tyl‑
ko czas w niedzielę, kiedy gotuję rosół 
i tylko dlatego, że ładnie pachnie i przy‑
pomina mi dzieciństwo i czas spędzo‑
ny u babci. Taka domorosła psychotera‑
pia. Może zacznę gotować rosół częściej 
i rozdawać znajomym, wychodzi mi na‑
prawdę dobry. Lata praktyki.

Skończyły się szczepienia, czas za‑
cząć przyjęcia chorych i tych, co im 
się wydaje, że są chorzy, albo chcą się 
upewnić, że są zdrowi. Wczoraj przy‑
szła do mnie pacjentka z niewielkimi ob‑
jawami infekcji, bez umawiania terminu 
wizyty, „bo musi pilnie”. Zbadałam. Po‑
za katarem nic jej nie było, bez tempe‑
ratury, bez zmian osłuchowych, gardło 
blade, tak naprawdę chciała tylko zwol‑
nienie na kilka dni. Wypisałam jej skie‑
rowanie na test, z oporami się zgodziła, 
po informacji, że jak się nie zgodzi to też 
wypiszę i wtedy będzie w domu 10 dni 
na kwarantannie, a tak tylko do wyniku 
testu – jeżeli będzie negatywny. Na ko‑
niec wizyty pani oświadczyła, że wszyscy 

w domu mają objawy in‑
fekcji – to 5 osób – ale 
zamówiła już prywatną wizytę domo‑
wą i ma nadzieję, że doktor prywatnie 
nie jest taki zasadniczy jak ja i nikogo 
na test kierować nie będzie. Poinformo‑
wałam, że każdy lekarz może skierować 
pacjenta na bezpłatny test PCR na CO‑
VID‑19 przez gabinet.pov.pl. 

Awantura u koleżanki w gabinecie, pa‑
cjent z podejrzeniem krwawienia z prze‑
wodu pokarmowego, blady, niska hemo‑
globina, 70 lat, transport medyczny życzy 
sobie ustalenia miejsca w szpitalu na ga‑
strologii. Jest to zwyczajnie niemożliwe: 
nikt nie odbiera telefonów, jak już zda‑
rzy się cud i ktoś odbierze, to zawsze jest 
odpowiedź, że nie ma miejsc, a informa‑
cja na stronie wojewody o wolnych miej‑
scach to jakaś bzdura a nie rzeczywi‑
stość. Pacjent na razie ciśnienie ma do‑
bre, nie ma bezpośredniego zagrożenia 
życia, mieszka w bloku obok przychodni. 

Koleżanka odesłała go do domu z żo‑
ną i z informacją, że muszą zadzwonić 
po karetkę, bo to jedyna możliwość, że‑
by chory trafił do szpitala. Porażka. Za‑
stanawiam się, po co jest funkcja leka‑
rza koordynatora ratownictwa medycz‑
nego? Przecież z poziomu Urzędu Wo‑
jewódzkiego widać, gdzie i na jakich od‑
działach są miejsca. Ale niedawno prze‑
czytałam pismo tego pana (swoją dro‑
ga lekarza) skierowane do prezesa Lu‑
belskiego Związku Lekarzy Rodzin‑
nych Pracodawców, w którym była jedna 
myśl: pan koordynator nie będzie ustalał 
miejsc, bo on jest jeden a lekarzy rodzin‑
nych w województwie kilkuset. Koniec, 
kropka. Dosłownie było napisane – ko‑
niec, kropka.

Wioletta	Szafrańska‑Kocuń

z udziałem przedstawicieli Uniwersy‑
tetu Medycznego i Uniwersytetu Marii 
Curie‑Skłodowskiej, w czasie którego 
uczelnie zaprezentowały najnowsze 
osiągnięcia i wyniki badań nad pro‑
cesami widzenia uzyskane w oparciu 
o współpracę zagraniczną.

Uczestnicy sympozjum zapozna‑
li się z efektami współpracy pomię‑
dzy lubelskimi uczelniami, a także 
poznali interesujące wyniki badań in‑
terdyscyplinarnych biofizyków (kier. 
prof.	Wiesław	Gruszecki, UMCS) 
i okulistów (kier. prof.	Robert	Rej‑
dak, UM Lub). 

aa

każdego dnia przez 2‑3 godziny w świe‑
tle naturalnym i ograniczyły używanie 
smartfonów. Trzeba patrzeć w dal. – Ro‑
la światła naturalnego udowodniona jest 
jako najważniejszy czynnik w zapobie‑
ganiu rozwojowi krótkowzroczności 
– podkreśla prof. Rejdak. 

– Już na przełomie listopada i grud‑
nia rozpoczęła się specjalistyczna dia‑
gnostyka dzieci skierowanych do klini‑
ki okulistycznej. Przed końcem roku po‑
znamy pierwsze wyniki tego etapu ba‑
dań – wyjaśnia dr	Anna	Woźniak z Kli‑
niki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej 
PSK1, która kieruje tymi badaniami.

– Z radością pragnę poinformować, 
że wynikami naszych badań bardzo in‑
teresuje się Niemieckie Towarzystwo 
Okulistyczne i Niemieckie Towarzy‑
stwo Chirurgów Okulistów. Wspólnie 
z prof.	Anselmem	Jünemannem chce‑
my w najbliższym czasie takie badania 
zaproponować pozostałym państwom 
Europy. Pracujemy nad programem 
„Europo obudź się!” – mówi prof. Ro‑
bert Rejdak.

Anna	Augustowska
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•	Geriatria jest to dziedzina medycy‑
ny zajmująca się fizjologicznymi i pato‑
logicznymi aspektami starzenia się czło‑
wieka oraz problemami klinicznymi star‑
szego wieku.

– Pamiętajmy, iż starzenie się to nor‑
malny, długotrwały, nieodwracalny pro‑
ces fizjologiczny, który rozpoczyna się 
już w wieku średnim i nasila z upływem 
czasu. Na końcu tego procesu jest starość, 
która nieuchronnie kończy się śmiercią. 
Starzenie może przebiegać jako proces 
fizjologiczny, niepowikłany chorobami, 
ale częściej jest powikłany i przyspieszo‑
ny przez choroby przewlekłe.

Pacjent geriatryczny to osoba powy‑
żej 65 roku życia (statystycznie powyżej 
60% osób leczonych jest z powodu wię‑
cej niż 4 chorób, przyjmuje więcej niż 
4 leki). W populacji tej często występu‑
je zjawisko wielochorobowości, a także 
polipragmazji (wielolekowość).

Poszczególne stany chorobowe wyróż‑
niają się swoistym dla tego okresu życia 
przebiegiem klinicznym np.: cukrzyca, 
niewydolność krążenia. Są też choroby 
ściśle związane ze starzeniem i starością 
tzw.: „wielkie problemy geriatryczne”. 
Do tej grupy zaliczamy upadki, nietrzy‑
manie moczu, odleżyny, zaparcia, oste‑
oporozę, zespół kruchości, zespoły psy‑
chotyczne (otępienie, depresję). U senio‑
rów zdecydowanie łatwiej dochodzi do 
zaburzenia równowagi organizmu – za‑
chwiania homeostazy, co uwarunkowa‑
ne jest znacznym ograniczeniem rezerw 
i zwiększa trudności w utrzymaniu sta‑
łości środowiska wewnętrznego. Mam 
na myśli zwłaszcza trudności ze stabil‑
nością postawy, pogorszeniem kontroli 
ciśnienia przy pionizacji, zdolności ter‑
moregulacyjnych, funkcji poznawczych, 
czynności jelit i pęcherza moczowego, 
a także kontroli stanu odżywienia. Wy‑
starczy niewielki bodziec np.: odwod‑
nienie, zaburzenia elektrolitowe, go‑
rączka, infekcja, pobyt w szpitalu, aby 

zapoczątkować lawinę wydarzeń prowa‑
dzących do utraty zdrowia i sprawności 
funkcjonalnej seniora.

•	Nasze  społeczeństwo  się  starze‑
je, a geriatrów brak. Co jest tego przy‑
czyną?

– Geriatria jest specjalnością niszową. 
Sądzę, że powodów jest kilka. Leczenie 
pacjenta w podeszłym wieku wymaga nie 
tylko szerokiej wiedzy interdyscyplinarnej 

od lekarza rodzinnego do Poradni Ge‑
riatrycznej. Wizyta ta ma służyć zwery‑
fikowaniu dotychczas przyjmowanych 
leków, wykonaniu podstawowych ba‑
dań laboratoryjnych, ewentualnie obra‑
zowych, ocenie procesów poznawczych 
za pomocą testów np. skali MMSE, te‑
stu zegara, ocenie sprawności funkcjo‑
nalnej pacjenta. Wszystkie te działania 
mają na celu zapewnienie jak najdłuż‑
szej sprawności seniora, jego samodziel‑
ności, a także rozpoznania na wczesnym 
etapie chorób. Przeprowadzana jest Cało‑
ściowa Ocena Geriatryczna (COG), czy‑
li ocena wielopłaszczyznowa chorego, 
dokonywana przez zespół interdyscypli‑
narny, w skład którego wchodzi lekarz 

Czy ludzie starsi chorują inaczej?
z dr Magdaleną Nają‑Wiśniewską,  

konsultant wojewódzką ds. geriatrii na Lubelszczyźnie,  
rozmawia Anna Augustowska

m.in.: internistycznej, neurologicznej, 
psychiatrycznej, reumatologicznej, orto‑
pedycznej, znajomości elementów fizjo‑
terapii wieku podeszłego, ale także szcze‑
gólnej empatii i zrozumienia oraz cierpli‑
wości dla osobowości pacjenta. Często są 
to osoby spowolniałe, o mniejszej spraw‑
ności ruchowej, z zaburzeniami poznaw‑
czymi, deficytami zmysłów (z niedosłu‑
chem, niedowidzące). Współpraca z ta‑
kim pacjentem wymaga holistycznego po‑
dejścia, racjonalnej oceny proponowane‑
go leczenia zarówno pod względem eko‑
nomicznym, jak i możliwościami percep‑
cyjnymi chorego. Procedury geriatrycz‑
ne nie są wysoko punktowane, a przez to 
nie jest to specjalizacja dochodowa. Na 
Lubelszczyźnie mamy około 40 specjali‑
stów geriatrów. Często są to lekarze spe‑
cjaliści medycyny rodzinnej, którzy wo‑
lą ze względów ekonomicznych pracować 
w praktykach lekarzy rodzinnych.

•	Kto i kiedy powinien zgłosić się do 
geriatry?

– Do geriatry może zgłosić się każ‑
da osoba 65+, posiadająca skierowanie 

geriatra, pielęgniarka, psycholog, fizjote‑
rapeuta, pracownik socjalny i inni, obej‑
mująca choroby współistniejące, zespo‑
ły geriatryczne, stan poznawczy, emocjo‑
nalny, status i funkcjonowanie społeczne, 
włącznie z szacowaniem dalszego ocze‑
kiwanego przeżycia.

Ma to na celu zapewnienie lepszej ja‑
kościowo opieki nad chorym i pozwala 
opracować zindywidualizowane plany 
opieki nad pacjentem i jego opiekunem.

Warto skonsultować się z geriatrą tak‑
że przed planowanym zabiegiem opera‑
cyjnym, aby zoptymalizować stan chore‑
go i uniknąć ewentualnych powikłań po‑
zabiegowych.

•	Nie mamy nawyku szukać pomocy 
dla naszych seniorów u geriatrów, zwy‑
kle lekarzem od wszystkiego jest lekarz 
rodzinny…

– Bardzo ważna jest rola lekarza pod‑
stawowej opieki zdrowotnej, aby na wcze‑
snym etapie rozpoznał zaburzenia wystę‑
pujące u pacjenta. To on zna dotychcza‑
sową sprawność chorego, jego warunki 

Seniorzy mogą uzyskać specjalistyczną 
pomoc na Oddziałach Geriatrycznych 
np. w Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, 
Białej Podlaskiej, Włodawie. Do niedaw-
na wielu specjalistów geriatrii kształciło 
się w Parczewie. Niestety, pandemia spo-
wodowała przekształcenie części z nich na 
oddziały covidowe. Mamy też kilka Porad-
ni Geriatrycznych działających w regionie 
np. w Puławach, Hrubieszowie, Lublinie, 
Tomaszowie Lubelskim, Zamościu. 
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środowiskowe i powinien zauważyć po‑
stępujące deficyty i pokierować seniora 
do Poradni Geriatrycznej. Ideą geriatrii 
jest szeroka współpraca lekarza geriatry 
z innymi specjalistami w oparciu o jego 
wiedzę i specyfikę procesu starzenia. Ma 
to na celu ułatwić seniorom otrzymanie 
pomocy u jednego specjalisty, natomiast 
w razie potrzeby nie eliminuje z możliwo‑
ści korzystania z porad innych specjali‑
stów np. kardiologa, neurologa.

•	Czy w naszym województwie są re‑
zydenci, którzy starają się o specjaliza‑
cję z geriatrii?

– W chwili obecnej kilka osób odby‑
wa specjalizację z geriatrii m.in. w Zamo‑
ściu, Białej Podlaskiej. Są wolne miejsca 
specjalizacyjne, jednak zmiany w trybie 
odbywania specjalizacji – konieczność 
etatu w miejscu specjalizacji zniechęca 
lekarzy zamieszkujących Lublin do re‑
alizowania programu specjalizacyjnego 
w mniejszych miastach.

Dołożę wszelkich starań, aby w Lu‑
blinie powstał oddział geriatrii, który po‑
prawi diagnostykę seniorów i da dostęp 
do lekarzy specjalistów, bez niepotrzeb‑
nego zajmowania miejsca na innych od‑
działach szpitalnych.

Wszystkie te działania w efekcie ma‑
ją zapewnić lepszą starość przyszłym po‑
koleniom.

Jesteśmy pokoleniem, któremu zja‑
wisko ageizmu, czyli dyskryminacji ze 
względu na wiek, stereotypy, marginali‑
zowanie osób starszych, odmawianie im 
praw i możliwości dostępnych innym do‑
rosłym powinno być obce.

W Jaszczowie koło Łęcznej rozpo‑
częła się budowa obiektu, w którym po‑
wstanie centrum medyczne dla senio‑
rów. Osoby starsze będą miały w nim 
dostęp do kompleksowej i nowoczesnej 
opieki medycznej. Wykonawca zade‑
klarował zakończenie inwestycji w li‑
stopadzie przyszłego roku. Jej koszt to 
6,8 mln złotych. SPZOZ w Łęcznej re‑
alizuje ją z własnych środków. 

Obiekt powstaje w miejscu dawnego 
szpitala, w którym leczono pacjentów 
niemal przez sto lat. Budynek dawnej 
karczmy został adaptowany na szpital 
w okresie międzywojennym, później był 
wielokrotnie remontowany i przebudo‑
wywany. Służył pacjentom do 2009 ro‑
ku, do czasu powstania szpitala w Łęcz‑
nej. Teraz w Jaszczowie powstanie 
obiekt nawiązujący wizualnie pewnymi 
elementami do architektury poprzedni‑
ka, ale będzie to funkcjonalny i nowo‑
czesny budynek zaprojektowany tak, by 
spełniał potrzeby osób starszych. 

Na dwóch kondygnacjach o pow. 
użytkowej ok. 1500 mkw. zaplanowane 
zostały oddziały specjalne dla seniorów. 
Uruchomiony będzie zakład opiekuń‑
czo‑leczniczy, ośrodek pobytu dzienne‑
go i teleopieki. Te ostatnie dwie formy 

Buduje się Centrum Medyczne dla Seniorów
usług powstają z myślą o osobach star‑
szych, samotnych, które są samodziel‑
ne, ale będą miały możliwość przeby‑
wania w ośrodku w ciągu dnia i korzy‑
stania z opieki lekarzy, rehabilitacji czy 
terapii zajęciowej. 

W województwie lubelskim mamy 40 le-
karzy geriatrów. Rekomendowana licz-
ba lekarzy specjalistów w wojewódz-
twie jest znacząco wyższa i podyktowa-
na dążeniem do osiągnięcia co najmniej 
średniej europejskiej lekarza geriatry na 
100 000 mieszkańców, która oscyluje na 
poziomie około 2 do 3 (Polska około 1). 
Optymalnym byłoby zapewnienie ww. 
wskaźnika na poziomie, który utrzymu-
ją kraje o podobnym poziomie rozwoju 
(Słowacja, Czechy) tj. około 3, co wska-
zuje na osiągniecie liczby 65 geriatrów 
w województwie lubelskim. Liczba ta 
wraz ze wzrostem udziału procentowe-
go populacji osób 65+ w społeczeństwie 
będzie rosła.

Populacja osób starszych to bardzo 
różnorodna grupa ludzi, wśród których 
nie brakuje osób aktywnych zawodowo, 
sportowo, towarzysko, posiadających 
swoje pasje.

Pamiętajmy: nie bójmy się starości, 
bójmy się zniedołężnienia. Dzisiejsi se‑
niorzy to my za kilka… kilkanaście lat.

Połączą dwa lubelskie szpitale 
Jest zgoda na połączenie dwóch lu‑

belskich szpitali podległych marszałko‑
wi województwa: placówki przy al. Kra‑
śnickiej z im. Jana Bożego. Główny ar‑
gument to ekonomia. 

Projektem uchwały w tej sprawie zaj‑
mowali się radni sejmiku wojewódz‑
twa na listopadowej sesji. PSL próbo‑
wał zdjąć go z porządku obrad i odłożyć 
dyskusję na ten temat o kilka miesięcy, 
ale wniosek został odrzucony. 

Za połączeniem Samodzielnego Pu‑
blicznego Szpitala Wojewódzkiego 
im. Jana Bożego w Lublinie z Woje‑
wódzkim Szpitalem Specjalistycznym 
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 

w Lublinie głosowało 22 radnych, prze‑
ciwko było 3.

Do rzeczywistego połączenia obu 
placówek ma dojść w ciągu sześciu mie‑
sięcy. To czas na ustalenie szczegółów 
łączenia pracowni, poradni i oddziałów. 
Szpital przy al. Kraśnickiej będzie pla‑
cówką wiodącą.

Jakie mają być plusy połączenia 
dwóch lubelskich szpitali? Ogranicze‑
nie zadłużenia obu placówek, obniżenie 
kosztów związanych z odsetkami i pro‑
wizjami od dotychczasowych kredytów 
i pożyczek, zwiększenie kontraktów 
z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

(oprac.	jkg)

– Przypomnę też, że niedługo zakoń‑
czymy budowę skrzydła w kompleksie 
szpitalnym, w którym także powstanie 
zakład opiekuńczo‑leczniczy, oddział 
geriatrii, oddział medycyny paliatywnej 
i rehabilitacja, zaoferujemy także szero‑
ki pakiet ambulatoryjnych usług medycz‑
nych dla seniorów. Razem te dwie inwe‑
stycje stworzą pionierski projekt kom‑
pleksowej i specjalistycznej opieki me‑
dycznej dedykowanej dla osób starszych 
– informował Krzysztof	Bojarski, dy‑
rektor SPZOZ w Łęcznej.  aa
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•	Kwiaty z własnego ogrodu, donicz‑
kowe czy z ulubionej kwiaciarni?

– Najczęściej cięte na domowe bukie‑
ty z targu, a w ilości hurtowej do kom‑
pozycji lub na bukiety z giełdy. Uwiel‑
biam kwiaty cięte i takie najczęściej sto‑
suję w moich kompozycjach. Te ogrodo‑
we zostawiam na grządkach, bo żal mi je 
ścinać. Jeżdżę więc do Elizówki, gdzie 
obfitość roślin może przyprawić o za‑
wrót głowy. Przechadzam się między sto‑
iskami, podziwiam urodę kwiatów, kar‑
mię oczy, sprawdzam świeżość i wybie‑
ram te, które stają się inspiracją, punktem 
wyjścia dla przyszłej kompozycji, bukie‑
tu czy dekoracji.

Kwiatami ciętymi i doniczkowymi de‑
koruję dom, a także recepcję naszej przy‑
chodni.

•	Czyli  nie  jest  tak,  że  sadzi  Pani 
w ogrodzie rośliny, które będą potrzeb‑
ne do  tworzenia roślinnych dekoracji? 
Pasujące do koncepcji?

– Oczywiście sadzę kwiaty, głównie 
tulipany, żonkile, hiacynty, czy kroku‑
sy, które są ozdobą wiosennego ogrodu. 
W ogrodzie mamy też piękne róże, wspa‑
niałe rododendrony i hortensje, ale kiedy 

Lekarz z pasją www. medicus.lublin.pl

Mogłabym mieć piękną kwiaciarnię
z dr n. med. Małgorzatą Bartoszcze‑Tomaszewską, 

zawodowo specjalistą chirurgii stomatologicznej i pasjonatką 
periodontologii, a z zamiłowania i pasji florystką,  

rozmawia Anna Augustowska

te rośliny zaczynają kwitnąć i prezentują 
się w całej swej okazałości zwyczajnie nie 
mam serca, aby je ścinać… Poza koniecz‑
nymi zabiegami pielęgnacyjnymi, kiedy 
np. zrywam jedną czy dwie róże, general‑
nie do moich kompozycji nie używam ro‑
ślin domowych – są mi zbyt bliskie. Wo‑
lę na nie patrzeć jak rosną.

Natomiast chętnie zbieram i komponu‑
ję roślinne dekoracje z roślin łąkowych. 
Czerwcowa łąka to istne bogactwo roślin 
tworzących niebanalne i piękne kompozy‑
cje, chociaż trzeba wiedzieć, które z tych 
roślin są trwałe. Najpiękniejsze maki czy 
kaczeńce, nie przetrwają, nawet jeśli na‑
tychmiast trafią do zimnej wody. Ale cha‑
bry czy rumiany już tak.

Jesienią chętnie do kompozycji doda‑
ję np. gałązki głogu czy cisu, piękne są 
wrzosy. Podkreślają i dodają charakte‑
ru dekoracji.

•	Wszystkie rośliny są piękne, ale za‑
pewne ma Pani ulubione?

– Hm… trudne pytanie. Skoro jednak 
mam wybrać… Ogrodowe róże. Fiołki 
i tulipany, szczególnie te żółte. Mają pięk‑
ne, pełne główki i są bardziej trwałe niż 
te w innych kolorach. Kiedyś zrobiłam 

bukiet składający się z 25 tulipanów, któ‑
re otoczyłam liśćmi paproci. Był wspania‑
łym prezentem.

•	Uroda roślin zapewne wymaga opra‑
wy?

– Nawet bardzo! Odpowiednio do‑
brane naczynie – specjalnie podkreślam, 
że mówię o naczyniach a niekoniecznie 
o wazonach – to gwarancja uzyskania 
oczekiwanego efektu. Pamiętam, jak na 
targach staroci wypatrzyłam kiedyś bar‑
dzo stylowe, zabytkowe… sosjerki z por‑
celany. Umieściłam w nich gęsto ustawio‑
ne szafirki. Z tak ukwieconych sosjerek 
zrobiłam dekorację wielkanocnego sto‑
łu. Były jedną z piękniejszych a zarazem 
prostych dekoracji.

Naczynia, a także wszystkie dodatki 
są bardzo ważne. Muszą pasować do ro‑
ślin, z których układam kompozycję. To 
są też otulacze: rafia, satyna, perełki czy 
muszle, bombki i pióra. I to wszystko, 
co nam przyjdzie do głowy. Tu jest waż‑
na wyobraźnia i zmysł estetyczny. Rzad‑
ko używam sztucznych roślin, ale mam 
bukiet drewnianych tulipanów i kwiatów 
ceramicznych. Są sytuacje, kiedy ideal‑
nie wkomponowuję te „sztuczne” w ży‑
we i razem pięknie współgrają.

•	Wyobraźnia i zmysł estetyczny to jed‑
no, a moda?

– Nie wiem, czy jest dla mnie ważna, 
chociaż oczywiście zapewne i tu panują 
jakieś trendy. Wszyscy chyba pamiętamy, 
jak z wiadomych powodów odrzucono 
goździki, które teraz na szczęście przeży‑
wają swój renesans. Nie skupiam się na 
modach… Ukończyłam tylko jeden kurs 
florystyczny, ale były to zajęcia poświę‑
cone przede wszystkim sztuce kompozy‑
cji wiosennej i technikom utrwalania ro‑
ślin, aby jak najdłużej zachowały swoją 
urodę i świeżość. Lubię natomiast inspi‑
rować się czytając fachowe czasopisma. 
Jest w nich wiele podpowiedzi, które lu‑
bię wychwytywać.

•	Ukochane kompozycje…
– Związane są przede wszystkim 

ze świętami i uroczystościami rodzin‑
no‑przyjacielskimi. Dbam, aby wszystko 
było harmonijnie powiązane: obrus, ser‑
wetki, naczynia i kwiaty, świece… To są 
jedyne w roku dni, kiedy nastrój buduje 
także dekoracja. I warto o to zadbać.

•	Choinka to chyba największy „bu‑
kiet”?
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Mogłabym mieć piękną kwiaciarnię

– Zdecydowanie! I też wspaniałe zada‑
nie. Obmyślam różne warianty – czasem 
były to choinki udekorowane ozdobami 
w jednym kolorze; czasem bardziej kolo‑
rowe, ale ostatnio staram się, aby choinka 
była zdominowana przez czerwień, kolor 
radości. Mam piękne bombki w szkocką 
kratę… Musi być też dużo światełek, są 
anioły i nawet ozdoby, które kiedyś na‑
leżały do mojej Mamy.

•	Miłość do roślin nie była jednak sil‑
niejsza niż miłość do stomatologii?

– To miłości równoległe, jeśli mo‑
gę to tak nazwać. Najpierw była kla‑
sa biologiczno‑chemiczna i wspaniała 
przygoda ze zbieraniem roślin do ziel‑
nika, a także spotkanie z prof. Mirosła‑
wą Frańczuk‑Smyk w moim LO im. Ja‑
giełły w Krasnymstawie. Niewielu chy‑
ba nauczycieli tak potrafiło uczyć biologii 

i pasję do roślin zawdzięczam właśnie 
Pani Profesor. Z drugiej strony miałam 
wspaniałą dentystkę, do której od dziec‑
ka chodziłam leczyć zęby. Pani dr Ha‑
lina Kostecka pozwalała mi przyglądać 
się swojej pracy, dotykać wierteł i narzę‑
dzi… jednym słowem poznawać stoma‑
tologię od kuchni. W ciekawy i zrozu‑
miały dla dziecka sposób tłumaczyła taj‑
niki zawodu, a miała we mnie wiernego 
słuchacza. Wszystko to sprawiło, że wy‑
brałam stomatologię a potem specjaliza‑
cję z chirurgii stomatologicznej. Po kil‑
kunastu latach pracy w Klinice Chirurgii 
Szczękowo‑Twarzowej obecnie moje za‑
interesowania zawodowe skupiają się na 
periodontologii, i nie ukrywam, że to teraz 
moja wielka pasja zawodowa. Na studiach 
periodontologia była niezbyt ciekawą spe‑
cjalnością, a dziś to dynamicznie rozwi‑
jająca się specjalizacja, niezwykle cieka‑
wa, dająca ogromne możliwości pomocy 
pacjentom z chorobami przyzębia.

•	Zgodziła się Pani przygotować dla 
Medicusa kompozycję – stroik bożona‑
rodzeniowy, który możemy podziwiać na 
okładce  ostatniego w  tym  roku wyda‑
nia. Proszę powiedzieć, czy to było trud‑
ne zadanie?

– Wymóg był jeden – aby dekoracja 
była układana w pionie i to było niełatwe 
zadanie. Zdecydowanie wolę kompozycje 
poziome, lub kuliste. Kompozycja świą‑
teczna może mieć wiele kolorów i kształ‑
tów. Można do niej użyć gałęzi iglaków, 
ostrokrzewu, głogu, kwiatów ciętych jak 
anturium, róże, amarylis, a także dodat‑

ków: bombek, szyszek, ga‑
łązek, jabłek, pomarańczy, 
lasek cynamonu, no i ko‑
kard, brokatów. Może być 
na bogato, lub ascetycz‑
nie jednokolorowo. Waż‑
ne są również naczynia, 
o których wcześniej roz‑
mawiałyśmy. O tym, czy 
stroik się podoba, niech 
zdecydują Czytelnicy Me‑
dicusa. Florysta to osoba, 
która posiada wyobraźnię 
i zmysł estetyczny, potrafi 
połączyć rośliny i dodatki 
nieoczywiste tworząc har‑
monijną kompozycję. Nie 
jestem florystką, ale ko‑
cham kwiaty i czasem żar‑
tuję, że na emeryturze mo‑
głabym mieć piękną kwia‑
ciarnię.

Leki na COVID‑19 są
Molnupiravir jest lekiem opracowa-

nym przez firmę Merck i może być poda-
wany osobom, które mają co najmniej je-
den czynnik ryzyka rozwoju ciężkiej po-
staci COviD-19. Redukuje objawy i przy-
śpiesza powrót do zdrowia. Wielka Bryta-
nia dopuściła go już do użytku na począt-
ku listopada. EMA, która dopuszcza leki 
w UE, ma zamiar to zrobić wkrótce.

Molnupiravir według firmy Merck mo-
że być podawany osobom powyżej 18 r.ż. 
Lek ten jak wskazują lekarze, może być 
szczególnie istotny u ludzi niereagują-
cych dobrze na szczepienia. Jak powie-
dział, 13 listopada 2021 r., rzecznik Mini-
sterstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, 
lek ten będzie dostępny w Polsce prawdo-
podobnie w połowie grudnia 2021 r.

14 listopada 2021 r. EMA (Europejska 
Agencja Leków) wydała pozytywną ocenę 
dwóch innych leków na COviD -19.To Ro‑
napreve i Regkiron i zaleciła ich dopusz-
czenie do obrotu w Europie. Z prób kli-
nicznych wynika, że stosowanie tych pre-
paratów we wczesnym stadium zakażenia 
koronawirusem znacząco obniża ryzyko 
hospitalizacji i ciężkiego przebiegu cho-
rób. Ronapreve jest produkowany przez 
amerykańską firmę Regeneron Pharma-
ceuticals i szwajcarski koncern Roche.

Jerzy Jakubowicz

Immunoglobulina  
anty‑SARS‑CoV2 

zawiodła
Preparat przeciwko COviD-19, który 

z osocza ozdrowieńców produkował lu-
belski Biomed nie działa. Samodzielny 
Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lubli-
nie, w którym go testowano, zakończył 
nad nim badania

Decyzja o zakończeniu badań została 
podjęta na podstawie dokonanych usta-
leń z Agencją Badań Medycznych.

„Na podstawie dokonanych ustaleń 
z ABM, mając na względzie optymaliza-
cję finansowania badania ze środków 
publicznych, wobec wyników wskazu‑
jących na brak osiągnięcia celów pro‑
jektu, zdecydowano o zakończeniu prac 
na etapie wyników analizy przejściowej 
badania klinicznego w ramach badania 
nad wytworzeniem swoistej immunoglo-
buliny ludzkiej z osocza dawców po prze-
bytej infekcji wirusowej SARS Cov 2 i jej za-
stosowaniem terapeutycznym u pacjen-
tów z COviD 19 ” – czytamy w komunika-
cie dyrekcji Samodzielnego Publicznego 
Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie. 

„Podsumowując, na podstawie anali-
zy statystycznej po włączeniu pierwszych 
100 pacjentów nie stwierdzono korzyści 
z dołączenia swoistej immunoglobuliny 
anty-SARS-Cov2 do standardowej tera-
pii u pacjentów hospitalizowanych z po-
wodu COviD-19” – informuje komunikat 
zamieszczony na stronie szpitala.

(oprac. jkg)
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Zeznania przed płciownikiem: gorąco mi dołem
Na zakończenie roku sięgamy po… 

słownik. Jego autor, opisywany przez 
Boya‑Żeleńskiego, Lwa‑Starowicza 
i Dehnela, wprowadził do języka pol‑
skiego termin sexuologia. Właśnie mi‑
nęło sto lat od śmierci Stanisława	Teo‑
fila	Kurkiewicza. Lekarza płciownika 
z Krakowa, który rozmawiał z pacjentami 
o omackach łydkowych i cofance. 

Jak każdy pionier, doktor Stanisław 
Teofil Kurkiewicz, absolwent Wydziału 
Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskie‑
go, nie spotykał się z uznaniem współcze‑
snych. Podobno, gdy pracował w szpita‑
lu św. Łazarza w Krakowie dochodziło 
do awantur i sporów z dyrekcją. Lekarz 
zbierając informacje do historii choroby 
pacjentów (wówczas nazywano je sta‑
tusami) wprowadzał elementy wywiadu 
seksuologicznego. Można się domyślać, 
że nie spotykało się to ze zrozumieniem. 
Wszak to był czas, gdy w Wiedniu Zyg‑
munt Freud dopiero pisał „Objaśnianie 
marzeń sennych”. 

Słownik płciowy

W efekcie nieporozumień w szpitalu, 
Kurkiewicza przeniesiono z oddziału cho‑
rób wewnętrznych dla kobiet na oddział 
dla mężczyzn. Gdy w 1913 roku własnym 
nakładem wydał „Słownik płciowy. Zbiór 
wyrażeń o płciowych właściwościach, 
przypadłościach itp. Do użytku przy ze‑
znawaniu przed lekarzem płciownikiem” 

Trudno nie wspomnieć, że reklamował 
swój gabinet: Poradnia płciownicza – Or‑
dinatorium sexuologicum – wykonuje le‑
karskie czynności i załatwia sprawy naj‑
różniejsze, dotyczące codziennego ludz‑
kiego życia płciowego, wyjąwszy choro‑
by weneryczne i choroby kobiece.

Samieństwo 

– Samieństwo i samieństwowość, wy‑
razy oba te mego utworu oznaczają pe‑
wien sposób płciowy, względnie upodo‑
banie płciowe, i prócz tego, także odno‑
śny stan płciowy. Odpowiadają cudzo‑
ziemskim: „onanizm” – „onania”. Zaś 
na samą czynność (manipulacyę), nazy‑
waną „onanią” utworzyłem wyraz sami‑
na. Dotychczas w języku polskim znano 
tylko „samogwałt” – wyraz pełen wadli‑
wości. Mając na uwadze, że przy powyż‑
szym sposobie płciowym istota czynno‑
ści polega na drażnieniu swojego płciwa 
przez siebie samego (siebie samą) utwo‑
rzyłem wyrazy o początku źródłosłowym 
sam (sam‑ieństwo, sam‑ić, sam‑ieniec, sa‑
m‑ina, i t. p.) – czytamy w jednym ze słow‑
nikowych przypisów. 

Pół wieku przed

– W piśmiennictwie medycznym krajo‑
wym i zagranicznym, dotyczącym historii 
rozwoju wiedzy o seksualności człowieka, 
odnaleźć można informację, iż pojęcie sek‑
suologia (Sexualwissenschaft) wprowadził 

już od ponad 10 lat prowadził prywatną 
praktykę. 

76‑stronicowa publikacja miała uła‑
twić komunikację pacjent‑lekarz, bo jak 
zauważał pionier polskiej seksuologii, 
wiele w tych kontaktach niedomówień, 
błędnych pojęć. W swoim słowniku zbiera 
określenia, które zapewne usłyszał w ga‑
binecie. Wiele z nich to nazewnictwo lu‑
dowe. Co ciekawe, doktor Kurkiewicz 
sam stworzył wiele określeń z uwagi na, 
jego zdaniem, wadliwość dotychczas uży‑
wanych. Na przykład?

Zwisak 

– Zwisak jest moim równoznaczni‑
kiem dla „prącia” i „członka”. „Czło‑
nek”, choćby i z przydawką „męski”, 
to nie jest wyraz ściśle określający, gdyż 
członkiem męskiego ciałoskładu jest tak‑
że porost twarzowy itp. Ja utworzyłem 
wyraz zwisak dla uwydatnienia właści‑
wości tej części męskiego ciałoskładu, że 
w stanie zwykłym ona wisi, zwisa, w spo‑
sób znamienny. Że zaś drugą właściwo‑
ścią tej części ciałoskładu jest podnosze‑
nie się tejże w stanie stwardnienia, prze‑
to posłużyłem się źródłosłowem wyrazu 
„wzwód”, utworzonego dawniej przez in‑
nych twórców wyrazownictwa na okre‑
ślenie erekcyi i utworzyłem równoznacz‑
nik wzwodzik – wyjaśniał czytelnikom 
46‑letni wówczas lekarz przyjmujący 
przy ul. Biskupiej 3. 
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Zeznania przed płciownikiem: gorąco mi dołem
do nauki niemiecki dermatolog i internista 
doktor Iwan Bloch w 1907 r. Tymczasem 
określeniem „sexuologia” – jako dziedzi‑
ny naukowej zajmującej się fizjologią i pa‑
tologią życia seksualnego człowieka – po‑
sługiwał się doktor Kurkiewicz od 1902 r. 
– zauważają autorzy współczesnej „Seksu‑
ologii”, którzy oceniają, że krakowski le‑
karz wyprzedzał swoje czasy co najmniej 
o 50 lat. W 1905 r. dostrzegał potrzebę za‑
łożenia instytucji, która pełniłaby funkcję 
placówki zajmującej się oświatą seksualną, 
poradnictwem i leczeniem problemów sek‑
sualnych i małżeńskich, badaniem seksual‑
ności człowieka oraz gromadzeniem wszel‑
kich informacji na ten temat.

Kto styka, ten płci

– Wyraz „spółkowanie” jest bardzo 
nietrafnym i mówi swoim źródłosłowem, 
że zawiązano jakąś „spółkę”, niczego zaś 
więcej nie określa. Kto częściami płcio‑
wemi styka się z takiemiż częściami oso‑
by o płci przeciwnej, ten płci – wyjaśnia 
autor słownika. 

„Słownik” jest uzupełnieniem wcze‑
śniejszej, liczącej prawie 700 stron książki 
„Z docieków (studyów) nad życiem płcio‑
wem. Tom II: Szczegółowe odróżnienie 
czynności płciowych”, którą należy uznać 
za pierwszy wydany w języku polskim po‑
radnik seksuologiczny przeznaczony dla 
szerokiego kręgu odbiorców.

W słowniku znajdziemy odsyłacze wła‑
śnie do „Studyów”. Wiele z tych określeń 
brzmi dziś zabawnie. 

Błogoszczenie – doznawanie uczu‑
cia błogości;

Cofanka – ludowe określenie płcenia 
przerwanego;

Gnieść się samemu – samogwałt 
u mężczyzn;

Okno pochwowe – wejście do po‑
chwy w okolicy wianka, błony dzie‑
wiczej; 

Płciownictwo – nauka o płciowych 
sprawach i płciowym życiu; osobna ga‑
łąź praktyki lekarskiej; 

Małorozkosz – choroby powodujące 
niemożność przyjęcia zwisaka do po‑
chwy; 

Niedobranka – mezalians; 
Płcenie partackie – bez szczytowa‑

nia u kobiety;
Płcenie zaradcze lub jałowe – na spo‑

sób, który nie dopuszcza do zapłod‑
nienia;

Poddawać się przy płciowinie dwój‑
kowej – chcieć, z pomocą woli, dojść 
u siebie do szczytowania;

Rówieśniarz – homoseksualik;
Seksolog – płciouk, płciowiarz, le‑

karz płciownik;
Urodzeniarz – eugenik, działacz 

w sprawie eugeniki, rodzeństwa;
Wdzianka, woreczek, błonka – kon‑

dom.

Ciałoskład

Stanisław Teofil Kurkiewicz uro‑
dził się i zmarł w Krakowie. Żył w la‑
tach 1867‑1921. Swój pierwszy artykuł 
„Życie płciowe kobiety” opublikował 
w 1897 roku, ostatni „Moja dola lekar‑
ska. Zwierzenia się i uwagi, przed ludź‑
mi dobrej woli” w 1919. 

W 2008 roku powstała Fundacja Pro‑
mocji Zdrowia Seksualnego im. dr. Sta‑
nisława Kurkiewicza. W 2016 roku du‑
et autorski Jacka Dehnela i Piotra Tar‑
czyńskiego ukrywający się pod pseudo‑
nimem Maryla Szymiczkowa opubliko‑
wał „Rozdartą zasłonę”, gdzie jednym 
z bohaterów jest doktor Kurkiewicz.

Egzemplarz „Słownika” który był 
podstawą do tekstu jest w zasobach Bi‑
blioteki Narodowej. Ma adnotację an‑
tykwariatu, książka trafiła tam w lutym 
1963 roku, wyceniona na 80 zł. Na od‑
wrocie strony tytułowej odręczny wpis: 
Bratankom Autor. 18 listopada 1914.

Janka	Kowalska

Korzystałam z „Seksuologia” Michał 
Lew-Starowicz, violetta Skrzypulec-Plinta, 
Zbigniew Lew-Starowicz

W Muzeum Regionalnym w Toma‑
szowie Lubelskim do lutego czynna 
jest wystawa poświęcona doktorowi 
Januszowi Peterowie. Właśnie minę‑
ła 130. rocznica urodzin tego niezwy‑
kłego człowieka. 

Na ekspozycji prezentowane są nie 
tylko dokumenty związane z lekarzem 
i regionalistą. Także można zobaczyć 
jego prace malarskie i rysunkowe, nie‑
pokazywane dotychczas szerszej pu‑
bliczności. Pojawiły się pamiątki oso‑
biste doktora oraz ciekawe muzealia, 
nabytki z początków istnienia założo‑
nego przez Petera muzeum.

Był lekarzem, dyrektorem szpita‑
la, ale pasjonował się historią i arche‑
ologią. Doprowadził w 1962 roku do 
otwarcia muzeum. Pierwszą siedzi‑
bą tomaszowskiej placówki były po‑
mieszczenia szpitalne. 

Gdy Peter został dyrektorem szpita‑
la w Tomaszowie, na chorych czekało 
tu 25 łóżek. Kiedy z powodu choroby, 
niemal na dwa tygodnie przed śmiercią 
rezygnował z kierowania placówką, 
oddawał następcom jedenastooddzia‑
łowy szpital na 500 łóżek. W żadnym 
innym powiecie nie było takiego.

– Pamiętam go jako wysokiego, 
małomównego i skupionego człowie‑
ka, ale pamiętam też, jak zabrał mnie 
na jedną z wizyt domowych, gdzieś 
na wieś pod Tomaszów: jakaż to była 
przygoda jechać z nim po tych bardzo 
jeszcze wyboistych drogach gazikiem. 
Jego gabinet lekarski miał wejście dla 
pacjentów od podwórza, ale miał też 
wejście od wnętrza domu, z koryta‑
rza: było to tajemnicze pomieszczenie 
z olbrzymim aparatem rentgenowskim, 
fotelem ginekologicznym, narzędzia‑
mi chirurgicznymi, aparatem do mie‑
rzenia ciśnienia, mnóstwem lśniących 
szklanych szaf i szafek. – wspominała 
dr Karolina Grodziska, historyk, autor‑
ka wielu publikacji, która dwie książ‑
ki poświęciła doktorowi. 

Była z Peterem związana rodzinnie, 
jej dziadek był bratem doktora.

(jkg)

Wystawa dla 
doktora Petera
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Wariacja na temat forszmaku po lubelsku
Boże Narodzenie za pasem. Będzie barszczyk albo grzybowa na wigi‑

lię. Śledzie i kapusta z grzybami, pierogi. Na pewno i pasztet domowy (mo‑
że wg mojego przepisu?) A na drugi i dzień?… Zaproponuję coś z lubel‑
skiej szafy kulinarnej, ale takie troszkę zwariowane. Lżejsze, pełne wita‑
min i aromatów. 

Wszyscy znamy smak forszmaku po lubelsku. Wszedł on już nawet do ka‑
nonu potraw polskiej kuchni. Ale ja chciałem Wam zaproponować pewną jego 
modyfikację. Klasyczny forszmak to pomidorowo‑paprykowy gulasz z mię‑
sem (najczęściej wieprzowiną, wołowiną, indykiem) z dodatkową wkładką 

z kiełbasy lub boczku. Charakterystyczną cechą forszmaku jest lekko kwaskowy smak, 
który nadają mu kiszone ogórki. To właśnie dodatek ogórków odróżnia forszmak od pol‑
skich wariacji na temat węgierskiego leczo. O dobrodziejstwie papryki nikogo nie trzeba 
przekonywać. Słynie ona z dużej ilości prowitaminy A. Jest też dobrym źródłem witamin 
C oraz E, zawiera spore ilości kwasu foliowego. I nawet poddana obróbce termicznej za‑
chowuje wiele swoich dobroczynnych składników. Z kolei sproszkowaną wykorzystuje 
się do wzbogacenia smaku wielu dań. Pobudza ona apetyt oraz trawienie, a tak na margi‑
nesie – to roślina z rodziny psiankowatych, która dzięki swoim właściwościom i warto‑
ściom odżywczym znalazła zastosowanie nie tylko w kuchni, lecz także w medycynie na‑
turalnej. Stosowana była już w Ameryce Środkowej i Południowej ponad 6000 lat temu. 
Do Europy przywiózł nasiona papryki Diego Alvaraez Chanca, który towarzyszył drugiej 
wyprawie Kolumba w 1493 r. Nasi bratankowie Węgrzy zaczęli uprawić ją już w 1526 r., 
a potem uczynili z niej swój sztandar kulinarny. I bez węgierskiej inwencji, papryki by 
u nas pewnie nie było. A to właśnie z węgierskich papryk w latach 30. XX wieku wydo‑
byto krystaliczny kwas askorbinowy. Niski ukłon za to dla naszych bratanków. 

Składniki: 

• 40 dag kiełbasy (podwawelska, ale 
może być i myśliwska) 

• 6 dużych czerwonych papryk
• 2 duże cebule
• 2‑3 ząbki czosnku 
• 3 łyżki klarowanego masła
• 2 listki laurowe
• 5 ziarenek ziela angielskiego
• 1 łyżeczka mielonej dobrej słodkiej 

papryki (najlepiej węgierskiej) 
• 1 łyżka koncentratu pomidorowego 
• 2 łyżki śmietany jogurtowej (10%)
• 1 szklanka bulionu (warzywnego) 
• 3 ogórki kiszone, ale kwaśne i twarde
• Sól pieprz do smaku (dla chętnych 

1 łyżka sosu sojowego ciemnego) 

Wykonanie: 

Paprykę posmarować olejem i piec 
w 200 stopniach na blasze wyłożonej pa‑
pierem ok. 30 minut. Gorącą (spaloną) prze‑
łożyć do worka foliowego i szczelnie za‑
mknąć na pół godziny do godziny. Po tym 
czasie łatwo ją obierzemy ze skóry. Następ‑
nie należy usunąć pestki i pokroić paprykę 
na pasy ok. 2‑3 cm. Cebule pokroić w piór‑
ka, oprószyć solą i zeszklić na maśle. Wy‑
jąć do rondla. W to miejsce na patelni pod‑
smażyć kiełbaskę. Ją też przełożyć do ron‑
dla. Wrzucić na patelnie paprykę i podsma‑
żać mieszając ok. 10‑12 minut. Potem dodać 
posiekany czosnek. Wymieszać z bulionem, 
podgrzać i przelać do rondla. Dodać listek 
laurowy i ziele angielskie, a także szczyptę 

pieprzu. Śmietanę po‑
łączyć z pokrojonym 
ogórkiem, posiekanym 
w drobną kostkę, a tak‑
że koncentratem po‑
midorowym i dodać 
wszystko do rondla. Ca‑
łość gotować na małym 
ogniu około ¾ godzi‑
ny okresowo miesza‑
jąc. Serwować z ciem‑
nym chlebem. 

Lepszego i oczywi‑
ście smacznego Nowe‑
go Roku Wam życzę 

Dariusz		
Hankiewicz	

4 grudnia

Miałem szczęście. Przedwczo‑
raj, w Mikołaja, przenieśli mnie 
na chirurgię a już wczoraj trafi‑
łem na stół operacyjny, bo się nie‑
spodziewanie miejsce zabiegowe 
zwolniło. Wszystko poszło szyb‑
ko, sprawnie i już nie mam tej za‑
palonej ślepej kiszki. Od razu in‑
ne widoki. A mikołajowy prezent 
znakomity. 

5 grudnia

Miejsce na sali mam przytulne. 
Jak się obrócę na prawy bok, to się 
przytulam do ściany, jak na lewy 
to prawie do sąsiada i do kaloryfe‑
ra. Ciasnawo, ale i tak dobrze, że 
w ogóle jakąś dostawkę mam. 

7 grudnia

Myślę o tej naszej służbie 
zdrowia i zastanawiam się, kie‑
dy wreszcie jej zarządzaniem zaj‑
mą się autentyczni fachowcy a nie 
bliżsi i dalsi członkowie rodzin‑
nych, dobrze ustawionych kla‑
nów, którzy warzą to zdrowotne 
piwo, a które musimy pić wszyscy. 
I nie na zdrowie niestety. A służ‑
ba zdrowia w białym miasteczku 
tym bardziej. 

10 grudnia

Jeden z sąsiadów stwierdził, 
że w trosce o zdrowie społeczeń‑
stwa wszystkim niedożywionym, 
oraz tym z coraz częściej spoty‑
kaną niedowagą należy doradzić, 
żeby zaczęli brać przykład z gó‑
ry, czyli z naszych parlamentarzy‑
stów, z których każdy jest na odpo‑
wiednio zbilansowanej poselskiej 
diecie i takich problemów nie ma. 
Tylko skąd wziąć taką dietę?

12 grudnia

Co z tego, że mamy za sobą 
zmianę czasu, kiedy bardziej przy‑
dałaby się zmiana czasów. Najgor‑
sze, że teraz znowu o godzinę póź‑
niej dowiadujemy się, co wcze‑
śniej uchwalono, wprowadzono 
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20 grudnia

Podobno nadal trwają manifestacje 
i strajki służby zdrowia, ale do tej pory 
jeszcze niczego nie wywalczyli. I nie ma 
się czemu dziwić. Przecież najpierw nale-
ży załatwić słuszne żądania pikietujących 
górników, hutników, stoczniowców, pod-
pierających się nosem posłów, nie zapo-
minając o rolnikach, bo przecież to sól tej 
ziemi, a sól podobno strasznie żre. A po-
tem jak już się załatwi niezbywalne po-
trzeby tych wszystkich blokujących, tych 
z pałami, kamieniami i palonymi opona-
mi, to może przyjdzie czas na służbę zdro-
wia. Trzeba znać priorytety – najpierw 
państwo, potem służba!

21 grudnia

Jak człowiek patrzy na ten cały no-
wy ład, na to wszystko, co nam się na co 
dzień funduje, to można dojść do wnio-
sku, że nieubłaganie nastaje nowa era 
– ERA OŚMIESZENIA. A śmiać się nie-
stety nie ma z czego. 

22 grudnia

Sąsiad spod okna się przyznał, że ma 
coraz większe kłopoty z trzymaniem 
moczu. Wsparliśmy go współczująco 
i życzliwie zmodyfikowanym zaklęciem 
– „NIECH MOCZ BĘDZIE Z TOBĄ!”. 

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

(serial prawie codzienny)

i odgórnie nakazano, jak to w tych czasach. 
Trudno, zegarki przestawiliśmy, ale czasów 
się nie da. Takie czasy. Oby do czasu!

14 grudnia

Okazało się, że wszyscy na sali jesteśmy 
zaszczepieni a dwóch to nawet już trzy razy. 
Cieszy taka obywatelska postawa, bo dzięki 
temu w szpitalu jeszcze można poleżeć i po-
chorować póki co nie tylko na COVID. 

25 grudnia

Coraz dokuczliwsze są te szpitalne 
oszczędności. To, że w szpitalu obo-
wiązuje zakaz palenia, to nie musi się 
przenosić na kaloryfery. Od okien też 
rześko ciągnie. Po prostu jest zima 
a w ramach dobrej zmiany to się ra-
czej nie zmieni. Taką mamy porę, kli-
mat niestety też. 

27 grudnia

Wczoraj po wizycie zmieniono mi 
opatrunek, zdjęto szwy i poinformowa-
no o rychłym wypisie, bo oddział bę-
dzie przekształcony w covidowy. No, 
wszyscy się boimy tego COVIDU, ale 
ja dodatkowo mam obawy, żeby nam 
się w pełni nie rozwinął na razie pącz-
kujący zupełnie inny COWID, czyli 
„CYRK OBRAZUJĄCY WOLNOŚĆ 
I DEMOKRACJĘ”. A z tym spotyka-
my się coraz częściej. 

30 grudnia

Jestem zdrowy i wypisany. Dosta-
łem szpitalne dokumenty i wskazówki, 
jak się prawidłowo zachowywać pod-
czas świąt i powitania Nowego Roku. 
Nowego, tylko ciekawe, jakiego tym 
razem?…

Irosław Szymański

15 grudnia

Coraz bliżej świąt, tradycyjnego czasu 
spokoju, radości i składania życzeń. Ale nie 
w kręgach naszych wszechmogących elit, 
gdzie nadal ciągły niepokój, nerwy, przeta-
sowania, kręcenie się wokół tego, co trzeba, 
ale przede wszystkim to nieustanne drapanie 
się. Po szczeblach, po trupach, po innych, 
drapanie wszystkiego co się da i co jeszcze 
można. Patrząc na to chciałoby się powie-
dzieć – „WESOŁY ŚWIĄD!”. 

17 grudnia

Jednak w szpitalu czuje się ten świątecz-
ny nastrój i atmosferę. Nawet małą choinkę 
postawiono w korytarzu, bo w sali się nie 
mieściła, mimo maksymalnego ścieśnienia 
łóżek. Ale symboliczny akcent jest, podob-
nie jak symboliczna lekarsko‑pielęgniar-
ska obsada dyżurowa oddziału. Ale to już 
nie wina świąt. 

18 grudnia

W telewizji zapowiedziano przegląd szo-
pek krakowskich. Po co? Przecież już mamy 
i pewnie długo jeszcze będziemy mieli tylko 
jedną, ale ogólnopolską i narodową szopkę. 
I nadal całoroczną a nie odświętną. 

Nowoczesny zabieg wszczepienia 
protezy zastawki aortalnej we wcze-
śniej wszczepioną protezę przeprowa-
dzono w listopadzie w Szpitalu Kli-
nicznym Nr 4 w Lublinie. To pierw-
szy zabieg tego typu w województwie. 
Przeprowadzili go lekarze Kliniczne-
go Oddziału Kardiochirurgii: 
dr n. med. Krzysztof Olszewski 
i dr n. med. Michał Kozłowicz. 
Nad procedurą czuwał kierow-
nik oddziału prof. dr hab. n. med. 
Janusz Stążka.

Zabieg przeprowadzono 
u 71‑letniej kobiety. Po nim le-
karze stale monitorowali jej stan 
zdrowia. 

Od kilku lat możliwe jest 
wszczepienie protezy zastawki 

Proteza wszczepiona w protezę
aortalnej bez przecinania mostka, sto-
sowania krążenia pozaustrojowego 
i zatrzymywania serca, co redukuje 
ryzyko. Jest to metoda przezcewniko-
wego wszczepienia zastawki aortalnej 
metodą TAVI (ang. Transcatheter Aor-
tic Valve Implantation). aa
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LiTeRacKoDieta dla mózgu 
Chyba każdy chciałby mieć wpływ na swój mózg. Szybciej się 

uczyć, zapamiętywać więcej, być bardziej kreatywnym i po prostu 
szczęśliwszym. Można to sprawić – wystarczy zadbać o to, co poło-
żymy na talerzu! Sekret tkwi w tym, co jemy! Zdradza go Max Lu‑
gavere, autor książki pt. „Jedz jak geniusz. Bądź mądry, szczę‑
śliwy i bardziej wydajny”, która znalazła się na liście bestsellerów 
„The New York Times’a”. 

Lugavere jest filmowcem i dzien-
nikarzem, który zajmuje się zdrowiem 
i nauką. Po latach badań i rozmów 
z naukowcami i neurologami odkrył, 
jak ważne jest połączenie między die-
tą, stylem życia a działaniem mózgu. 
Nie wiadomo, czy zająłby się tym, gdy-
by nie choroba jego matki…

W książce znajdziemy kompen-
dium wiedzy dotyczące wpływu po-
szczególnych produktów na jakość 
funkcjonowania mózgu i ciała. Od 
szczegółowych analiz po konkretne 
rady, jak wprowadzać w życie nowe 
przyzwyczajenia i od czego zacząć 
zmianę diety. 

Bo dieta, jak się okazuje, jest kluczo-
wa – wszak jelita to nasz drugi mózg 
(no właśnie… czy drugi???). To, co je-

my, ma bezpośredni wpływa na to, jak działa a w szczególności, jak 
długo mózg nam posłuży. To powinno być oczywiste, ale spójrz-
my prawdzie w oczy – jak często sięgamy po słodycze? Fast foody? 
Słone przekąski? Czy regularnie jemy warzywa? Co dominuje w na-
szej codziennej diecie? 

W trakcie lektury nie sposób uniknąć rachunku sumienia. Au-
tor w bardzo logiczny sposób dowodzi, że nasze kulinarne wybo-
ry mają olbrzymie znaczenie. Po tym, jak u jego matki zdiagnozo-

wano demencję, Lugavere zawiesił swoją karierę medialną i posta-
nowił dowiedzieć się wszystkiego na temat mózgu i jego wydaj-
ności. Przez ponad pół dekady zajmował się najnowszymi bada-
niami, rozmawiał z dziesiątkami czołowych naukowców i lekarzy 
z całego świata oraz odwiedzał najlepsze wydziały neurologiczne 
w Stanach Zjednoczonych – wszystko w nadziei, że zrozumie stan, 
w którym znalazła się jego matka. 

Wynikiem tych wieloletnich badań jest ta książka. Dowiadu-
jemy się, w jaki sposób jedzenie bezpośrednio wpływa na naszą 
zdolność koncentracji, uczenia się, zapamiętywania, analizowania 
nowych pomysłów i utrzymania dobrego nastroju. Poszczególne 
rozdziały uzupełnione są o krótkie dopełnienia współautora książki 
– dr. Paula Grewala. Wyjaśnia w nich np. czym dokładnie jest do-
bry cholesterol (HDL), na czym polega rozwój cukrzycy, co wspo-
maga pamięć. Na końcu każdego rozdziału czytelnik znajdzie krót-
kie podsumowanie najważniejszych zagadnień, do których może 
wrócić w każdej chwili. Dodatkowo w książce zawarte są też prze-
pisy kulinarne oraz wskazówki, dotyczące poszczególnych pro-
duktów spożywczych. A wszystko napisane prostym i zrozumia-
łym językiem. Najlepiej obrazuje to fragment poświęcony pierw-
szym krokom wprowadzania nowej, zdrowej diety, które polega-
ją na pozbyciu się z własnej kuchni całej przetworzonej żywności, 
cukru, niezdrowych tłuszczów i słodkich napojów:

Zamierzasz przeprowadzić remanent w kuchni i pozbyć się niepo-
trzebnej żywności? Wybierz początkowe akordy Eye of the Tiger. Wo-
lisz Final Countdown? – to też działa. Weź worek na śmieci i przygo-
tuj się – będzie fajnie!

Zbliża się nowy rok – warto zacząć 2022 ze zdrowym podejściem 
i z pomocą „Jedz jak geniusz” zmodyfikować swoje żywieniowe 
przyzwyczajenia. Wyjdzie to nam na zdrowie (i pamięć). 

Anna Augustowska

„Jedz jak geniusz. Bądź mądry, szczęśliwy i bardziej wydaj‑
ny”, Max Lugavere, Kompania Mediowa, Warszawa 2021 r.

Po plenerze, wystawa
W sobotę 13 listopada 2021 r. odbyło się otwarcie wystawy poplenero-

wej viii Ogólnopolskiego Pleneru Fotograficznego Lekarzy Kazimierz Dolny 
2021. W wernisażu uczestniczył prezes ORL Leszek Buk.

Organizatorem kazimierskich spotkań pasjonatów fotografii jest Komisja 
Kultury Lubelskiej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie. Pomysłodawcą ple-
neru jest przewodniczący komisji Dariusz Hankiewicz. Tegoroczny plener 
odbył się w połowie września i jak zawsze uczestnicy – 22 osoby – korzysta-
li z gościnnego Domu Dziennikarza, gdzie nie tylko kwaterowali, ale także 
uczestniczyli w zajęciach teoretycznych: mentorami w tym roku byli człon-
kowie ZPAF: Magdalena Wasiczek i Krzysztof Miller.

Fotorelacja z wernisażu jest dostępna na stronie Komisji Kultury LiL.
aa
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Tenis siłą Polaków 

VII Ogólnopolskie Mistrzostwa Lekarzy i Prawników w Szachach
vii Ogólnopolskie Mistrzostwa Lekarzy i Prawników w Szachach 

odbyły się w październiku w Kazimierzu Dolnym. impreza zgroma-
dziła blisko 100 osób, została zorganizowana przez Lubelską izbę Le-
karską i Stowarzyszenie Szachistów Szachpol w Łukowie oraz przy 
współpracy Naczelnej izby Lekarskiej i miasta Kazimierz Dolny.

Patronat honorowy nad mistrzostwami objęła również Kra‑
jowa Rada Radców Prawnych. organizatorami ze strony LiL by‑
li Marek Gogacz oraz Tomasz Wójcicki, a ze strony prawników 
Piotr Piwowarczyk, Michał Parzydeł oraz Tomasz Nawrot. Gość‑
mi byli: Tomasz Delega – przewodniczący Rady arbitrów euro‑
pejskiej Federacji Szachowej (ecU) oraz z ramienia LiL jej wice‑
prezes – Grzegorz Pietras.

Rozegrano dwa turnieje: w szachach błyskawicznych i w szachach 
szybkich. Została rozegrana też symultana szachowa z mistrzem kra‑
jowym Michałem Praszakiem. W imprezach uczestniczyło łącznie 
około 100 osób z różnych stron Polski (lekarze, radcowie prawni, ad-
wokaci, sędziowie, prokuratorzy, notariusze wraz z rodzinami).

Na gali zwieńczającej zawody, członkowie Komitetu Organizacyj-
nego wręczyli laureatom, w różnych kategoriach, łącznie kilkadzie-
siąt pucharów (figury szachowe wykonane z drewna), medali i dy-
plomów oraz nagród od sponsorów.

Bardzo dobrze zagrali reprezentanci Lubelskiej izby Lekarskiej, 
którzy zdobyli łącznie 7 złotych medali oraz 2 brązowe.

Najlepsi lekarze:
Kacper Posuniak (Lubelska izba Lekarska) zdobył 3 złote meda-

le: indywidualnie w szachach błyskawicznych oraz drużynowo w sza-
chach błyskawicznych oraz szybkich.

andrzej Kozłowski (Okręgowa izba Lekarska w Białymstoku) zdo-
był 5 medali: 2 złote medale i 3 srebrne. Złoty w szachach szybkich 
oraz złoty w klasyfikacji generalnej, srebrny w szachach błyskawicz-
nych, srebrny drużynowo w szachach błyskawicznych i srebrny dru-
żyno w szachach szybkich.

Marcin Wójcicki (Lubelska izba Lekarska) zdobył 3 medale: 2 zło-
te medale i 1 brązowy. Złoty drużynowo w szachach błyskawicz-
nych, złoty drużynowo w szachach szybkich, brązowy w szachach 
szybkich.

Tadeusz Taracha (Lubelska izba Lekarska) zdobył 3 medale: 2 zło-
te medale i 1 brązowy. Złoty medal drużynowo w szachach błyska-
wicznych, złoty medal drużynowo w szachach szybkich, brązowy 
medal w szachach błyskawicznych.

Joanna Welończyk (OiL Warszawa) zdobyła 3 medale: 1 medal 
srebrny i 2 brązowe. Medal srebrny w szachach szybkich, brązowy 
w szachach drużynowych błyskawicznych i brązowy w szachach dru-
żynowych szybkich.

Najlepsi prawnicy:
Piotr Piwowarczyk (Okręgowa izba Radców Prawnych Warsza-

wa) – zdobył 5 medali: 3 złote medale, 1 srebrny, 1 brązowy. Złoty 
medal w szachach błyskawicznych, złoty medal drużynowo w sza-
chach szybkich, złoty medal drużynowo w szachach błyskawicz-
nych, srebrny medal w klasyfikacji generalnej, brązowy medal w sza-
chach szybkich.

Michał Masłowski (Okręgowa Rada Adwokacka Toruń) – zdobył 
5 medali: 2 złote medale, 1 srebrny, 2 brązowe. Złoty medal w sza-
chach szybkich, złoty medal w klasyfikacji generalnej, srebrny w sza-
chach błyskawicznych, brązowy drużynowo w szachach błyskawicz-
nych, brązowy drużynowo w szachach szybkich.

Michał Parzydeł (Okręgowa izba Radców Prawnych Warszawa) 
– zdobył 2 złote medale: drużynowo w szachach błyskawicznych oraz 
drużynowo w szachach szybkich.

Marcin Kozłowski (Okręgowa izba Radców Prawnych Warszawa) 
– zdobył 2 złote medale: drużynowo w szachach błyskawicznych oraz 
drużynowo w szachach szybkich.

Weronika Łobacz (Okręgowa Rada Adwokacka Warszawa) – zdo-
była 2 srebrne medale: drużynowo w szachach błyskawicznych oraz 
drużynowo w szachach szybkich.

Końcowa klasyfikacja medalowa izb:
9 medali OiRP Warszawa (7 złotych, 1 srebrny, 1 brązowy)
8 medali LiL Lublin (7 złotych, 1 brązowy)
5 medali OiL Białystok (2 złote, 3 srebrne).

Sport www. sport.oil.lublin.pl

Lekarze z Polski zdobyli aż 15 złotych medali w czasie 50. Jubile-
uszowych Mistrzostw Świata w Tenisie. Zawody odbyły się w dniach 
9-15 października br. w Turcji (Belek) na kortach pięknego klubu Me-
ga Saray.

Polska reprezentacja, licząca 21 tenisistów, osiągnęła rewelacyjne 
rezultaty. Łącznie zdobyła 33 medale, w tym aż 15 złotych. W konkur-
sie drużynowym (Nations Cup) męska ekipa po raz pierwszy w histo-
rii sięgnęła po mistrzowski tytuł. Kobieca reprezentacja nie obroniła 
tytułu sprzed 2 lat, ale znalazła się również w finale, ulegając jedynie 
drużynie litewskiej po bardzo zaciętych meczach. 

Lubelską izbę Lekarską reprezentowała dr agata Wojciuk z Łu‑
kowa, która zdobyła 3 złote medale w kategoriach: singiel, debel 
i mikst, oraz srebrny medal w konkursie drużynowym.

Mistrzostwa były również okazją do spotkań w międzynarodo-
wym gronie podczas przygotowanych przez organizatorów imprez 
towarzyszących. 

W przyszłym roku WMTS (World Medical Tennis Society) zapra-
sza wszystkich zakochanych w piłeczce tenisowej lekarzy do Orlan-
do (USA). aw
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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 Niedrzwicy 
Dużej, Wojciechowie (praca w pełnym wymia-
rze czasu pracy). Forma współpracy, warunki 
pracy i wynagrodzenia do uzgodnienia. Oso-
by zainteresowane ofertami uprzejmie prosi-
my o kontakt osobisty lub telefoniczny: (81) 
516 29 26 albo przesłanie aplikacji na adres e
-mailowy: sekretariat.zoz1@powiat.lublin.pl

•	 Samodzielny	Publiczny	Zakład	Opieki	Zdro-
wotnej nr 1 w Bełżycach poszukuje: lekarza 
specjalisty w dziedzinie radiologii i diagnostyki 
obrazowej. Forma współpracy, warunki pracy 
i wynagrodzenia do uzgodnienia. Tel. (81) 516 
29 24.

•	 SP	ZOZ	MSWiA	w	Lublinie	zatrudni	lekarzy	do	
pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale 
Neurologicznym. Zatrudnienie -umowa cy-
wilnoprawna. Tel. 81 728 42 62.

•	 Przychodnia	w	Lublinie	 zatrudni	 lekarzy	do	
pracy w poradni poz – specjalistę medycyny 
rodzinnej i/lub lekarzy internistów, może być 
w trakcie specjalizacji. Proponujemy umowę 
o pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze 
czasu pracy lub w ramach prac zleconych na 
podstawie umów cywilnoprawnych. Prosimy 
o nadsyłanie Cv, na adres info@zagielmed.pl 
/ m.kuczmara@zagielmed.pl lub tel. 661 339 
303.

•	 NZOZ	Przychodnia	Lekarzy	Specjalistów	–	SP.	
P. we Włodawie, zatrudni lekarza ginekologa, 
laryngologa, neurologa, psychiatrę oraz kar-
diologa w ramach umowy z NFZ. Tel. 729 941 
974, 511 123 247.

•	 NZOZ	 „Melisa”	w	Lublinie,	ul.	Niepodległo-
ści 9 zatrudni lekarza rodzinnego przyjmują-
cego również dzieci do pracy w poz. Tel. 604 
997 611.

•	 NZOZ	Esculap	w	Puławach	nawiąże	współpra-
cę z neurologiem. umowa o pracę lub cywil-
noprawna. Praca w ramach NFZ i prywatnie. 
Tel. 501 220 614.

•	 NZOZ	Ars	Medica	w	Lublinie	ul.	 Bursztyno-
wa 24, zatrudni specjalistę medycyny rodzin-
nej. Tel. 609 640 031.

•	 NZOZ	ALFA	MED	w	34‑340	 Jeleśni,	woj.	 Ślą-
skie, zatrudni lekarzy do pracy w poz oraz in-
nych lekarzy specjalistów do pracy w ramach 
porad komercyjnych i na NFZ. Forma i wymiar 
zatrudnienia dowolna. Stawka 150-200 zł/brut-
to/godzina. Możliwe dofinansowanie mieszka-
nia. Osoba do kontaktu prokurent Katarzyna 
Szewc, tel. 603 098 794 godz. 8-15, pon.-pt. , 
adres email: k.szewc@icloud.com 

•	 Specjalista	pediatrii,	neonatolog	podejmie	pra-
cę w poz (Lublin i okolice). Tel. 604 276 615.

•	 NZOZ	 „Kalina”	 Lublin,	 ul.	 Kalinowszczyzna	
46„b” zatrudni lekarza rodzinnego lub pedia-
trę w wymiarze 2-3 dni w tygodniu. Wymiar 
godzin do ustalenia. Tel. 694 442 840.

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	Lubli-
nie. Tel. 503 112 093.

•	 Zatrudnię	 lekarza	 stomatologa	w	Zamościu	
NZOZ, możliwość dokształcania w zakresie pro-
tetyki, chirurgii stomatologicznej i ortodoncji. 
Zatrudnienie dla stażysty. Tel. 606 288 289.

•	 Zatrudnię	 lekarza	 stomatologa	w	gabine-
cie w Lublinie, świadczącym usługi prywat-
nie i w ramach NFZ. Warunki do uzgodnienia. 
Tel. 605 381 666.

•	 Prywatny	Gabinet	Stomatologiczny	Smile	Insti-
tute w Lubartowie, Opolu Lubelskim, Chełmie 
i Janowie Lubelskim podejmie współpracę z le-
karzem ortodontą. Zapewniamy: nowoczesny 
sprzęt (mikroskop, pantomograf, CBCT), dużą 
bazę wyłącznie prywatnych pacjentów, pracę 
na 4 ręce z wykwalifikowanym personelem, 
możliwość rozwoju zawodowego, korzystne 
warunki współpracy. Tel. 727 591 858, ema-
il: kontakt@smileinstitute.pl

•	 LUXMED‑UZDROWISKO	NAŁĘCZÓW	nawią-
że współpracę z lekarzem dentystą świad-
czącym usługi prywatnie i w ramach umowy 
z NFZ. Oferta współpracy dotyczy naszych pla-
cówek w Nałęczowie i Poniatowej. Tel. 602 407 
672 lub mail: bok@luxmednaleczow.pl

•	 NZOZ	Esculap	w	Puławach	nawiąże	współpra-
cę z lek. stomatologiem. Tel 501 220 614 info@
esculapsc.pulawy.pl

•	 CENTRUM	STOMATOLOGII	DENTAL‑MED	na-
wiąże współpracę z lekarzem stomatologiem. 
Oferujemy: – nowocześnie wyposażony gabi-
net RTG stomatologiczne, kamera wewnątrz-
ustna, system do znieczuleń komputerowych 
dostępne w placówce, laser chirurgiczno-sto-
matologiczny, skaner wewnątrzustny 3D, Pan-
tomograf z cefalo, profesjonalna piaskarka EMS 
AiRFLOW MASTER, mikroskop stomatologicz-
ny Leica – pracę zgodną z obowiązującymi 
procedurami, z zachowaniem zasad bezpie-
czeństwa; – atrakcyjne wynagrodzenie – gra-
fik pracy dopasowany indywidualnie do moż-
liwości lekarza stomatologa; – współpracę 
z innymi specjalistami, możliwość konsultacji 
oraz wymiany doświadczeń; – elastyczną for-
mę współpracy; – możliwość rozwoju – udział 
w licznych kursach i szkoleniach. Oczekiwa-
nia: – dbałość o wysokie standardy medyczne 
w placówce – profesjonalną opiekę stomatolo-
giczną nad pacjentem – prawo wykonywania 
zawodu; – umiejętności, dzięki którym wyko-
nywane usługi są na wysokim poziomie. Miej-
sce pracy Żelechów lub Puławy (20 min. samo-
chodem z Lublina). Pacjenci prywatni lub NFZ. 
Tel. 535 027 080.

•	 Poszukiwany/a	 ‑	 lekarz	 stomatolog	w	Cheł-
mie. Elastyczny grafik, dobre wynagrodzenie, 
duża baza stałych pacjentów. Wyposażenie: 
RTG, Pantomograf, CBCT, lasery, skaner Cad/
Cam. Możliwość noclegu na miejscu. Tel. 660 
051 022.

•	 Prywatny	NZOZ	w	centrum	Chełma	zatrudni	le-
karza stomatologa, wyłącznie pacjenci prywat-
ni, do dyspozycji mikroskop. Tel. 796 423 004.

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. 

•	 Sprzedam	lokal	70	mkw.	w	centrum	Lublina	‑	
z gabinetem stomatologicznym i laboratorium 
protetycznym. Tel. 601 071 731.

•	 Wynajmę	gabinety	lekarskie	przy	ul.	Jana	Sa-
wy, pełne zaplecze, komfortowe wyposażenie 
i warunki pracy. Warunki wynajmu do uzgod-
nienia na miejscu. Tel. 791 519 319.

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

•	 Do	wynajęcia	gabinet	stomatologiczny	w	oko-
licy Rogatki Warszawskiej. Proszę o kontakt po 
20.00. Tel 533 404 302. 

•	 Sprzedam	unit	stomatologiczny	‑	Chirana	Smi-
le	2012	r.	cena	6000	zł.	Makromed	EXIMA	MAX	
2020 r. Cena 19 200 zł. Tel. 504 081 928.

•	 SPRZEDAM	 funkcjonujący	GABINET	STOMA-
TOLOGiCZNY z wyposażeniem i kontraktem 
NFZ w atrakcyjnej cenie 65 tysięcy. Jest on je-
dyny w gminie. Lokalizacja: Ośrodek Zdrowia 
GORAJ – 23 km od Biłgoraja. Tel. 500 050 102.

Propozycje do kalendarza 
imprez w 2022 roku: 

1. Holandia-Belgia- Luksemburg-Niemcy 
ii połowa maja 2022 r. (9 dni) samolot 
– autokar;

2.		 JUBILEUSZOWY	XXX	BAL	 LEKARZA,	
niedziela, 5 czerwca 2022 r., Dworek 
Jolanta w Czosnówce;

3.		XXI	 Spotkanie	 Lekarzy	 Seniorów,	
19 czerwca 2022 r., Dworek Jolanta;

4.  Francja- Prowansja (Marsylia – Avinion 
– Cannes – Nicea) ii połowa czerwca 
2022 r. (4 lub 5 dni), samolot;

5.  i połowa lipca wycieczka Roztocze 
(2 dni) sobota-niedziela;

6.  Wrocław – Kotlina Kłodzka i połowa 
sierpnia 2022 r. (5 dni), autokar;

7.  Włochy – Wenecja, i połowa września 
2022 r. (3 lub 4 dni), samolot;

8.  Gruzja – i połowa września 2022 r.  
(5 lub 7 dni), samolot.

Ceny i szczegóły imprez będą znane  
styczeń-luty 2022 roku.
Zgłoszenia przyjmujemy:  
tel. 83 344 28 87 lub tel. 605 502 710
Biuro Delegatury w Białej Podlaskiej 
email: bialapodlaska@oil.lublin.pl 

Delegatura w Białej Podlaskiej



MEDICUS 12/2021 27

reklam
a

Lekarzu! Aktualizuj swe dane
W związku z obowiązkiem przeprowadzenia wy bo rów w samorządzie lekar‑

skim 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 podsta‑
wowe. Informacje te pozwolą nam umieścić Państwa nazwiska na właściwych li‑
stach rejonów wyborczych.

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej LIL 
Maria	Dura

Zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Le-
karskiej nr 27/14/vii z 5 września 2014 r. 
z dniem 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

informacji dotyczących składek udziela 
pracownik rejestru składek członkowskich: 
tel. : 81 536 04 54, 

e‑mail: skladki@oil.lublin.pl

Składki członkowskie w 2021 r.

Zespół Radców Prawnych  
Lubelskiej Izby Lekarskiej

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

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

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

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

Ze względu na pandemię porady 
podczas dyżurów prosimy umawiać 
telefonicznie.

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

Pożyczki

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Biura w delegaturach
• delegatura Biała Podlaska:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Komisja 
Wykonywania 
Zawodu ORL 

w Lublinie
informuje

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

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

wodu w innym państwie
•	 rodzaju i stopnia posiadanej specja‑

lizacji/tytułu specjalisty i daty jej 
uzyskania

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

•	 rodzaju i daty uzyskania stopnia 
i tytułu naukowego

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

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

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

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

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

•	 informacji o ograniczeniach w wy‑
konywaniu zawodu lekarza

•	 informacji o zawieszeniu w wyko‑
nywaniu zawodu lekarza

•	 informacji o podjęciu wykonywania 
zawodu lekarza na terytorium RP

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

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

•	 adresu do korespondencji
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