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Jubileusze dwa – nie byle jakie
Dziesiąta edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fotogra-

ficznego Lekarzy i Studentów Medycyny i piąta Ogól-
nopolskiego Konkursu Poetycko‑Literackiego „Lekarze 
Dzieciom” za nami.

18 grudnia 2021 r. w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej 
„U Lekarzy” odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom 
obu  konkursów.  Była  radość,  niespodzianki  i  nagrody.  Był 
szampan, a także tradycyjny prezent – torty – od dr. Andrzeja 
Ochala  z  Cukierni  Williams.  Gali  towarzyszyło  otwarcie 
wystawy  pokonkursowej  (pełna  lista  laureatów  obu  konkur-
sów na stronie kultura.oil.lublin.pl).

Z okazji X jubileuszowej edycji konkursu fotograficznego 
wydany został katalog, który jest przeglądem prac, które przez 
te lata nadsyłali uczestnicy konkursu. W sumie do LIL wpły-
nęło ponad 3 tysiące fotografii!

Relacja z wernisażu na stronie Komisji Kultury LIL,  tam 
też teksty nagrodzonych prac literackich dla dzieci.  aa

Relacja z wernisażu na stronie Komisji 
Kultury LIL oraz katalog podsumowujący 
dotychczasowe edycje Ogólnopolskiego  
Konkursu Fotograficznego  
Lekarzy i Studentów Medycyny.

Nagrodzone utwory w V Ogólnopolskim  
Konkursie Poetycko-Literackim  
„Lekarze Dzieciom”.

https://kultura.oil.lublin.pl/nagrodzone-utwory-w-v-ogolnopolskim-konkursie-poetycko-literackim-lekarze-dzieciom/
https://kultura.oil.lublin.pl/uroczyste-wreczenie-nagrod-v-ogolnopolskiego-konkursu-poetycko-literackiego-lekarze-dzieciom-oraz-x-ogolnopolskiego-konkursu-fotograficznego-lekarzy-i-studentow-medycyny/
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Nowy Rok nam nastał i od razu powiało optymi‑
zmem.

„Wyprodukowano” projekt ustawy pozwalającej 
pracodawcy sprawdzać stan covidowy pracownika. 
Tempem szybkim, po pobłogosławieniu przez rządzą‑
cych, trafił do Sejmu. Odbyło się posłuchanie obywa‑
telskie w Komisji Zdrowia, w którym wzięli udział sa‑
mi antyszczepionkowcy. Na posiedzeniu Sejmu wnie‑
siono poprawki i projekt powędrował sobie od nowa 
do Komisji Zdrowia. Tutaj, jej przewodniczący To‑
masz Latos (podobno lekarz), zrobił z nią to samo, 
co rząd z zaleceniami Rady Medycznej, skierował do 
prac z terminem na świętego nigdy. 

Po tym fakcie rząd wyraził swoje pełne poparcie dla propo‑
zycji kontroli paszportów covidowych. Uwaga!, to nie jest frag‑
ment z „Monthy Pythona”, to nasza rzeczywistość. 

W międzyczasie Rada Medyczna zorientowała się, że od po‑
nad roku nikt jej nie słucha i w większości się rozwiązała. Pozo‑
stały 4 osoby, mające chyba duże aspiracje polityczne. A tymcza‑
sem po wprowadzeniu nowego (nie)porządku skarbowego, wbrew 
woli ustawodawcy, wśród szalejących cen i pustoszejących port‑
feli, jest coś, co nie poddaje się regulacji i zaklinaniu rzeczywi‑
stości przez ministra zdrowia, zwanego przez Kosiniaka‑Kamy‑
sza rzecznikiem coronavirusa. Mianowicie epidemia. Wirus do‑
stosowuje się do inflacji i rośnie w zastraszającym tempie. Przy‑
gotowani jesteśmy do tego jak zwykle. Czyli prawie wcale.

Wojewoda lubelski planuje przeznaczyć ponad połowę łóżek 
na potrzeby covidowe. Czyli de facto zamknąć wszystkie szpita‑
le, ponieważ w większości oddziałów i tak leżą pacjenci covido‑
wi, a jak nie, to jutro na pewno już będą. Koniec planowych za‑
biegów i diagnostyki. Ale już nadciąga pomoc, minister posta‑
nowił o częściowej likwidacji teleporad w POZ (osobiste wizy‑
ty dla 60+), co w połączeniu z szalejącym wirusem w szkołach 
i społeczeństwie powinno się przełożyć na znaczne ogranicze‑
nie dostępu do lekarzy rodzinnych, ponieważ dość szybko zosta‑
ną odesłani przez dzielny sanepid na kwarantannę lub inną izo‑
lację. Chyba że wzorem jednego z krajów, osoby zakażone, ale 
bez objawów, będą pracować z pacjentami covidowymi. Ot, ta‑
ki eksperyment.

Na koniec zagadka. Czy potraficie powiedzieć, kto będzie wi‑
nien chaosu i ludzkiego nieszczęścia? (podpowiadam, że „rząd” 
nie jest prawidłową odpowiedzią).

Leszek	Buk
prezes	LIL

lbuk@oil.lublin.pl, tel. 601 800 779
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Bezpłatna pomoc prawna
Lubelska Izba Lekarska przy współpracy z Lex Secure zapewnia 

bezpłatną i całodobową pomoc prawną dla swoich członków. To 
24‑godzinna Infolinia 501 538 539, a także bezpłatny dostęp do 
platformy internetowej „Lex Ochrona Zdrowia”. To baza stale aktu‑
alizowanych aktów prawnych, komentarzy i wzorów pism. 

Link do aktywacji konta tego serwisu otrzymujecie Pań‑
stwo na swój adres e‑mailowy. 

Więcej informacji na stronie LIL.

Dyplomy wręczone
Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom kierun‑

ku lekarsko‑dentystycznego, którzy ukończyli studia na Uni‑
wersytecie Medycznym w 2020 roku odbyła się 15 stycz‑
nia 2022 roku o godzinie 9.00 w hali widowiskowo‑sporto‑
wej UM w Lublinie. Studia ukończyło 80 osób.
Najwyższe	 średnie	 absolwentów	 z	 kierunku	 lekar‑

sko‑dentystycznego	w	czasie	studiów	2015‑2020	uzyska‑
li:	Ilona	Szewczak	(4,69),	Anna	Szczerbińska	(4,52),	Jo‑
anna	Pudło	(4,51),	Jadwiga	Zawilska	(4,51),	Aneta	Ka‑
mińska	(4,50)	i	Agnieszka	Liput	(4,49).	

Lubelska Izba Lekarska uhonorowała wyróżniających się 
absolwentów. Prymusi, z rąk prezesa ORL Leszka	Buka, 
z‑cy prezesa Jacka	Szkutnika i członka prezydium ORL 
Dariusza	Samborskiego otrzymali dyplomy i wieczne pióra.

W LIL o Polskim Ładzie
Bezpłatne konsultacje z Moniką	Markisz,	doradcą	podat‑

kowym,	na temat interpretacji przepisów Polskiego Ładu, by‑
ły prowadzone w Lubelskiej Izbie Lekarskiej przez dwa dni: 
11 i 14 stycznia br. Skorzystało z nich – po wcześniejszym umó‑
wieniu telefonicznym – ponad 30 lekarzy i lekarzy dentystów.

Warto przypomnieć, że w grudniowym wy‑
daniu Medicusa (12/2021) znajduje się obszer‑
ny tekst	na	temat	nowych	przepisów	wprowa‑
dzonych	przez	Polski	Ład, którego autorką jest 
Monika Markisz. Dostępny jest również na stro‑
nie www.medicus.lublin.pl.

Komisja Kształcenia Medycznego LIL

Żeby zrozumieć Polski Ład 
Polski Ład dla Lekarzy to tytuł kursu on‑line, który odbył 

się w LIL 17 grudnia 2021 r.
– W 2022 i w 2023 roku zaczną obowiązywać nowe prze‑

pisy, dotyczące bezpośrednio lekarzy. Wysokość obciążeń pu‑
blicznoprawnych, ponoszonych przez lekarzy (podatek docho‑
dowy, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne), ulegnie 
zmianie – informowała Monika	Markisz,	doradca	podatko‑
wy, która poprowadziła kurs.

Podstawa prawna zapowiadanych zmian to Ustawa z dnia 
29 października 2021 roku o zmianie ustawy o podatku do‑
chodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodo‑
wym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
z 2021 roku, poz. 2105).

Uczestnicy kursu zapoznali się z następującymi zagadnie‑
niami:

1. Karta podatkowa od 2022 roku – zmiany, ograniczenia, 
wyłączenia.

2. Składka zdrowotna dla przedsiębiorców, pracowników 
i członków zarządu. 

3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w praktyce 
lekarza – wolny zawód, obniżona stawka.

4. Osiąganie innych przychodów – najem lokali.
5. Pozostałe zmiany przepisów prawa podatkowego i w ob‑

szarze ZUS istotne perspektywy lekarzy.

https://medicus.lublin.pl/article/polski-lad-z-perspektywy-lekarza/
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Teksty: aa

To już tradycja – lekarze Lubelskiej Izby Lekarskiej tuż przed 
Wigilią przekazują dzieciom z placówek opiekuńczych w wo‑
jewództwie lubelskim prezenty. Podobnie jak w roku poprzed‑
nim, z powodu pandemii, dary przybrały formę bonów poda‑
runkowych o wartości 1 tys. zł dla każdej z pięciu placówek 
na Lubelszczyźnie. Były też słodycze.

W Lublinie dary trafiły do Rodzinnego	Domu	Dziecka	
na	Czechowie, który od 16 lat prowadzi małżeństwo Barbara	
i	Ireneusz	Drozdkowie i do Rodzinnego	Domu	im.	św.	Domi‑
nika	przy	ul.	Lawendowej, który prowadzą siostry zakonne. 
Poza tym prezent trafił też do Domu	Małych	Dzieci	w	Cheł‑
mie; do wychowanków Centrum	Administracyjnego	Placó‑
wek	Opiekuńczo‑Wychowawczych	w	Maniach	koło	Białej	
Podlaskiej i do Wioski	Dziecięcej	w	Biłgoraju.

Moc z darów płynąca
Cezary,	Witek,	Paweł,	Alan,	Estera,	Marcin	i	Nikodem 

to podopieczni Rodzinnego Domu Dziecka na lubelskim Cze‑
chowie, który od 15 lat prowadzi małżeństwo Barbara	i	Ire‑
neusz	Drozdkowie. Tuż przed Wigilią, za sprawą lekarzy Lu‑
belskiej Izby Lekarskiej do dzieci zawitał Mikołaj – nie miał 
co prawda brody ani sań zaprzęgniętych w renifery… ale spra‑
wił wiele radości i przyniósł prezenty.
Dzieci	z	Czechowa	są	pod	opieką	praktyki	lekarza	poz	

„Twoja	Przychodnia”,	mieszczącej	się	przy	ul.	Króla	Rogera.	
Dziećmi	opiekuje się lekarka rodzinna Ewa	Choduń, i to z jej 
inicjatywy samorząd lekarski podjął decyzję o ufundowaniu 
dzieciom prezentów pod choinkę. 21 grudnia ub.r. pani doktor 
wystąpiła w roli Mikołaja. Do bonów podarunkowych o war‑
tości 1 tys. zł dołączono też paczki ze słodyczami.

– Bardzo dziękujemy! W zeszłym roku bony pozwoliły nam 
kupić bardzo potrzebny odkurzacz – cieszyła się Barbara Droz‑
dek. – Teraz chcemy kupić mikser, bo stary całkiem się rozpadł, 
a przy tylu dzieciach to naprawdę potrzebne urządzenie.

Dzieci przygotowały też własnoręcznie wykonane prezen‑
ty dla Mikołaja z LIL: pieczone i lukrowane pierniczki, ozdo‑
by na choinkę, świeczniki i list z życzeniami.

Lekarze dzieciom na Gwiazdkę
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Rejon wyborczy nr K9.BP01 
– Lekarze  

– powiat bialski, m. Biała 
Podlaska

•	 Barszczewski	Andrzej
•	 Bukowski	Marek	Józef
•	 Kalinowski	Jerzy	Romuald
•	 Wankiewicz‑Jędrzejkiewicz	Grażyna	

Maria
•	 Zawistowska	Danuta	Ewa

Rejon wyborczy nr K9.BP02 
– Lekarze  

– WSS Biała Podlaska

•	 Domański	Krzysztof
•	 Hałabuda	Jan	Feliks
•	 Lewandowska	Anna	Katarzyna
•	 Puchala	Tomasz	Witold
•	 Wałecki	Krzysztof	Waldemar

Rejon wyborczy nr K9.BP03 
– Lekarze  

– powiat łukowski

•	 Cabaj	Marcin
•	 Masiak	Tomasz	Witold
•	 Skrzyński	Andrzej	Stanisław
•	 Stolarczuk	Marek
•	 Warsz	Leszek
•	 Wrona	Teresa	Małgorzata

Rejon wyborczy nr K9.BP04 
– Lekarze  

– powiat radzyński

•	 Barszczewska	Barbara	Aldona
•	 Dorosz	Marian
•	 Wojtuń	Dariusz	Andrzej

Rejon wyborczy nr K9.BP05 
– Lekarze  

– powiat parczewski

•	 Kośmider	Elżbieta

Rejon wyborczy nr K9.BP06 
– Dentyści  

– pow.: m. Biała Podlaska, bialski, 
łukowski, radzyński, parczewski

•	 Barszczewska	Elżbieta	Alina
•	 Lewandowski	Marek	Henryk
•	 Pazik‑Wolska	Marzena	Jadwiga
•	 Petruk	Wojciech
•	 Rosińska‑Petruk	Anna	Teresa
•	 Serafinowicz‑Kuszneruk	Anna	

Małgorzata

Rejon wyborczy nr K9.CH01 
– Lekarze  

– powiat chełmski, m. Chełm

•	 Dobrzański	Antoni	Marek
•	 Jankowski	Krzysztof	Jacek
•	 Szafranek‑Pyzel	Joanna	Anna

Rejon wyborczy nr K9.CH02 
– Lekarze  

– powiat krasnostawski

•	 Trochimiuk	Barbara

Rejon wyborczy nr K9.CH03 
– Lekarze  

– SP ZOZ Krasnystaw

•	 Petrykowska‑Lorek	Anna	Józefa

Rejon wyborczy nr K9.CH04 
– Lekarze  

– powiat włodawski

•	 Bąk‑Kusiej	Władysława

Rejon wyborczy nr K9.CH05 
– Lekarze  

– SP WSzS Chełm

•	 Godzisz	Wiesław	Józef
•	 Jankowska	Paula	Katarzyna
•	 Zieliński	Marek
•	 Żak‑Żybura	Jolanta	Dorota
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Rejon wyborczy nr K9.CH06 
– Dentyści  

– pow.: m. Chełm, chełmski, 
krasnostawski, włodawski

•	 Barwińska‑Altmajer	Franciszka	
Katarzyna

•	 Faber‑Bijak	Monika	Janina
•	 Niderla	Alicja	Barbara
•	 Zastawna‑Wereszczyńska	Bożena	Nina

Rejon wyborczy nr K9.LB02 
– Lekarze  

– powiat łęczyński

•	 Duklewska	Ewa

Rejon wyborczy nr K9.LB03 
– Lekarze  

– powiat świdnicki

•	 Mączka‑Fijałkowska	Lucyna	Maria
•	 Mozgawa	Sławomir	Piotr
•	 Szaniawska	Elżbieta	Maryla
•	 Wolska‑Kozłowska	Małgorzata	Elżbieta

Rejon wyborczy nr K9.LB04 
– Lekarze  

– powiat puławski

•	 Kamiński	Piotr
•	 Kędzierska	Paulina	Joanna
•	 Kłopotowska	Maria	Halina
•	 Kosikowski	Jakub	Piotr
•	 Miszczak	Michał
•	 Olszewska	Barbara	Marta
•	 Szewczyk	Paulina
•	 Śmiechowicz	Filip	Wiktor
•	 Zuchniarz	Marta

Rejon wyborczy nr K9.LB06 
– Lekarze  

– powiat opolski

•	 Goliszek	Renata	Zofia
•	 Pleszyński	Piotr	Jacek

Delegaci wybrani
Zakończyła się procedura wyborów na delegatów 

IX Kadencji LIL. Zostało wybranych 225 delegatów 
na Zjazd. Uprawnionych do głosownia było 10 870 le‑
karzy i lekarzy‑dentystów.

Głosowało 3275 osób, co stanowi 30,13% upraw‑
nionych, w tym:

– korespondencyjnie 3062 osób
– osobiście 213 osób.
Poniżej drukujemy listę wybranych delegatów. 

Maria	Dura
przewodnicząca	Okręgowej		

Komisji	Wyborczej	LIL
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Rejon wyborczy nr K9.LB07 
– Lekarze  

– powiat kraśnicki

•	 Kania	Alicja
•	 Kos	Marek
•	 Latosiewicz	Maryla	Agnieszka
•	 Prażmo	Wojciech
•	 Sakwa	Wojciech	Antoni

Rejon wyborczy nr K9.LB08 
– Lekarze  

– powiat janowski

•	 Gorzelewski	Ryszard	Zbigniew

Rejon wyborczy nr K9.LB09 
– Lekarze  

– powiat lubartowski

•	 Janicki	Konrad	Kazimierz
•	 Macieląg	Paweł	Konrad
•	 Salameh	Khaled

Rejon wyborczy nr K9.LB10 
– Dentyści  

– pow.: lubelski, łęczyński, 
świdnicki, rycki, opolski, 

kraśnicki, janowski, lubartowski

•	 Flis	Zbigniew	Franciszek
•	 Lekan	Hanna
•	 Marzec	Katarzyna	Maria
•	 Podsiadła‑Urban	Gabriela	Magdalena

Rejon wyborczy nr K9.LB11 
– Dentyści  

– powiat puławski

•	 Czerkies	Jolanta

Rejon wyborczy nr K9.LU01 
– Lekarze  

– Lublin – UM – zakłady 
teoretyczne

•	 Górnicka	Grażyna	Wanda
•	 Walczyna	Maria	Beata

Rejon wyborczy nr K9.LU02A 
– Lekarze  

– Lublin – SPSK1 
– niezabiegowcy

•	 Krupski	Witold	Ludwik
•	 Kurys‑Denis	Ewa	Monika
•	 Prystupa	Andrzej	Paweł
•	 Soroka‑Wojtaszko	Maria	Krystyna
•	 Wąsik‑Szczepanek	Ewa

Rejon wyborczy nr K9.LU02B 
– Lekarze  

– Lublin – SPSK1 – zabiegowcy

•	 Sompor	Jacek	Piotr

Rejon wyborczy nr K9.LU02C 
– Lekarze  

– Lublin – SPSK1 – psychiatrzy
•	 Morylowska‑Topolska	Justyna	Sylwia

Rejon wyborczy nr K9.LU02D 
– Lekarze  

– Lublin – SPSK1 – okuliści

•	 Rykwa	Dorota	Anna
•	 Wróblewska‑Sadowska	Ewa	Janina

Rejon wyborczy nr K9.LU03A 
– Lekarze  

– Lublin – SPSK4 
– niezabiegowcy

•	 Buk	Leszek
•	 Kiszczak‑Bochyńska	Ewa	Eugenia
•	 Kurzeja‑Mirosław	Anetta	Maria
•	 Kurzepa	Joanna
•	 Mądro	Agnieszka	Małgorzata
•	 Michalak	Agata	Patrycja
•	 Piasecki	Ryszard	Rafał
•	 Porada	Dominik
•	 Rudzki	Grzegorz	Mieczysław
•	 Węgrzyn‑Szkutnik	Irena	Małgorzata

Rejon wyborczy nr K9.LU03B 
– Lekarze  

– Lublin – SPSK4 – zabiegowcy

•	 Jendrej	Janusz	Zdzisław
•	 Jurko	Cezary	Wojciech
•	 Kosut	Zbigniew
•	 Wilczyński	Grzegorz	Józef

Rejon wyborczy nr K9.LU03C 
– Lekarze  

– Lublin – SPSK4 – ginekolodzy 
i pediatrzy

•	 Dziduch	Piotr
•	 Pietras	Grzegorz	Marek

Rejon wyborczy nr K9.LU04A 
– Lekarze  

– Lublin – WSS SPZOZ 
Al. Kraśnicka – niezabiegowcy

•	 Barszczewski	Piotr
•	 Bojarska‑Łoś	Monika	Anna
•	 Chylińska‑Kula	Beata	Alicja
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•	 Dąbrowski	Jarosław
•	 Denysiuk	Piotr	Aksel
•	 Klecha	Tomasz	Piotr
•	 Krawiec	Karol
•	 Orzeł	Mieczysław	Jan
•	 Wójcicki	Przemysław	Konrad

Rejon wyborczy nr K9.LU04B 
– Lekarze  

– Lublin – WSS SPZOZ Al. 
Kraśnicka – zabiegowcy

•	 Hołysz	Janusz	Antoni
•	 Łoś	Tadeusz	Kazimierz
•	 Niezabitowski	Jacek	Andrzej

Rejon wyborczy nr K9.LU05 
– Lekarze  

– Lublin – Uniwersytecki Szpital 
Dziecięcy

•	 Beń‑Skowronek	Iwona	Barbara
•	 Chrościńska‑Krawczyk	Magdalena	Anna
•	 Greczkowska‑Chmiel	Teresa	Ewa
•	 Kulik‑Rechberger	Beata
•	 Piekarski	Robert	Andrzej
•	 Wysocka‑Łukasik	Beata	Teresa

Rejon wyborczy nr K9.LU06 
– Lekarze – Lublin  

– SN SPZOZ Szpital 
Neuropsychiatryczny

•	 Dura	Maria	Teresa
•	 Elert	Małgorzata	Teresa
•	 Łagowska‑Chlewicka	Monika	Edyta

Rejon wyborczy nr K9.LU07 
– Lekarze  

– Lublin – SPSW 
– ul. Biernackiego

•	 Frańczak‑Chmura	Paulina
•	 Hasiec	Barbara	Elżbieta
•	 Stani	Martyna
•	 Trubecki	Paweł
•	 Żelazowski	Krzysztof	Witold

Rejon wyborczy nr K9.LU08 
– Lekarze  

– Lublin – Wojskowy 
– al. Racławickie

•	 Gębska	Martyna	Dorota
•	 Kula	Wojciech
•	 Nowakowski	Łukasz
•	 Romanek‑Piva	Katarzyna	Maria
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Rejon wyborczy nr K9.LU09 
– Lekarze  

– Lublin – COZL

•	 Kościańska	Beata
•	 Kubiak	Marcin	Piotr
•	 Łukasiewicz	Sergiusz	Radosław
•	 Pyzik	Dawid	Andrzej
•	 Urban	Marek	Piotr
•	 Wnuk	Tomasz

Rejon wyborczy nr K9.LU10 
– Lekarze  

– Lublin – Instytut Medycyny Wsi

•	 Paprzycki	Piotr	Sławomir
•	 Szcześniak	Grzegorz	Roman

Rejon wyborczy nr K9.LU11 
– Lekarze  

– Lublin – SPSW – ul. Herberta

•	 Krzewińska	Magdalena
•	 Piecyk	Krzysztof	Grzegorz

Rejon wyborczy nr K9.LU12 
– Lekarze  

– Lublin – SPZOZ MSWiA

•	 Janusz	Lesław
•	 Ruta‑Samojluk	Ewelina	Anna

Rejon wyborczy nr K9.LU13 
– Lekarze  

– Lublin – WOMP, WSSE, 
Hospicja, UW, ZUS, KRUS I inni

•	 Adamczyk	Maria	Jadwiga
•	 Bilińska	Beata	Janina
•	 Hankiewicz	Dariusz	Stanisław
•	 Orzeł	Zbigniew	Piotr

Rejon wyborczy nr K9.LU14 
– Lekarze  

– Lublin – emeryci i renciści

•	 Brudt‑Kałakucka	Elżbieta
•	 Dubejko	Janusz	Paweł
•	 Jakubowicz	Jerzy	Marian
•	 Jakubowska‑Kusz	Stanisława	Teresa
•	 Młynarczyk	Tadeusz	Edward
•	 Pietras	Maria	Alicja
•	 Spustek	Janusz	Andrzej
•	 Stankiewicz	Marek	Witold
•	 Tuszkiewicz‑Misztal	Ewa

Rejon wyborczy nr K9.LU15 
– Dentyści  

– Lublin – emeryci i renciści

•	 Kuszewska	Elżbieta	Aleksandra

Rejon wyborczy nr K9.LU16 
– Lekarze  

– Lublin – Zakłady lecznicze 
(dawny NZOZ)

•	 Bartosiewicz	Iwona	Ewa
•	 Choduń	Ewa
•	 Czajka	Iwona	Barbara
•	 Dąbska	Beata	Dorota
•	 Siwek	Ryszard	Jerzy
•	 Stoczkowska‑Rudzka	Dominika	Anna

Rejon wyborczy nr K9.LU17 
– Dentyści  

– Lublin – Zakłady lecznicze 
(dawny NZOZ)

•	 Hołubowicz	Elżbieta	Anna
•	 Surdyka	Agnieszka	Maria
•	 Szalewski	Leszek	Piotr
•	 Walawska	Beata	Maria
•	 Zieliński	Jacek	Andrzej

Rejon wyborczy nr K9.LU19 
– Dentyści  

– Lublin – Praktyka zawodowa

•	 Grajewska	Iwona	Joanna
•	 Kijewska	Anna	Małgorzata
•	 Kotula	Filip	Maciej
•	 Kusa‑Podkańska	Marta
•	 Litko‑Rola	Monika
•	 Łopuszyńska	Ewa	Maria
•	 Marczak‑Jaśkiewicz	Helena	Krystyna
•	 Rolińska	Dorota	Irma
•	 Snopek	Damian
•	 Sochaczewska‑Dolecka	Agnieszka	Ewa

Rejon wyborczy nr K9.LU21 
– Lekarze  

– Lublin – Medycyna Rodzinna

•	 Dobrzańska‑Pielichowska	Teresa	
Krystyna

•	 Grendysz	Renata	Klementyna
•	 Harasim‑Grossmann	Jolanta	Ewa
•	 Raczkiewicz	Anna
•	 Ryss	Maria	Anna
•	 Szafrańska‑Kocuń	Wioletta	Ewa
•	 Trybuchowicz	Jolanta	Henryka
•	 Walicka	Krystyna	Barbara
•	 Wasilczyk	Grażyna	Anna
•	 Zieliński	Tomasz	Rafał
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Rejon wyborczy nr K9.LU23 
– Dentyści  

– Rejony szpitalne i pozostali

•	 Łobacz	Michał	Jerzy
•	 Samborski	Dariusz	Bogdan
•	 Szkutnik	Jacek
•	 Tymczyna‑Borowicz	Barbara	Maria
•	 Wysokińska‑Miszczuk	Joanna	Maria

Rejon wyborczy nr K9.R.BP 
– Lekarze Rezydenci‑ Biała 

Podlaska i okolice

•	 Burdzy	Daniel

Rejon wyborczy nr K9.R.KRAS 
– Lekarze Rezydenci  
– Lublin – WSS SPZOZ 

al. Kraśnicka

•	 Buczarska	Anna	Monika
•	 Kosecka	Karolina	Beata

Rejon wyborczy nr K9.R.SPSK1 
– Lekarze Rezydenci  
– Lublin – SPSK1

•	 Kokoć	Anna	Maria
•	 Mańko	Paweł

Rejon wyborczy nr K9.R.SPSK4 
– Lekarze Rezydenci  
– Lublin – SPSK4

•	 Dubiel‑Kosikowska	Karolina	Anna
•	 Konopelko	Michał	Marek
•	 Rolska‑Kopińska	Anna	Maria
•	 Zawiślak	Jacek	Mikołaj
•	 Zygo	Bartosz	Lech

Rejon wyborczy nr K9.R.USDZ 
– Lekarze Rezydenci  

– Lublin – Uniwersytecki Szpital 
Dziecięcy

•	 Kwolczak	Justyna
•	 Stoczkowska‑Mańko	Kinga	Agnieszka

Rejon wyborczy nr K9.R.ZAM 
– Lekarze Rezydenci  
– Zamość i okolice

•	 Biela	Przemysław	Emil
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Rejon wyborczy nr K9.ZA01 
– Lekarze  

– powiat zamojski, m. Zamość

•	 Misztal	Stanisław
•	 Prystupa	Marian	Andrzej
•	 Winniczuk	Katarzyna	Maria
•	 Zieja	Andrzej

Rejon wyborczy nr K9.ZA02 
– Lekarze  

– Zamość – SPSW im. J. Pawła II

•	 Jedliński	Maciej
•	 Kleinrok	Andrzej	Tadeusz
•	 Mazurek	Kajetan	Norbert
•	 Szymański	Tomasz	Szczepan
•	 Węgrzyn‑Bąk	Marta	Maria
•	 Zwolak	Renata	Genowefa

Rejon wyborczy nr K9.ZA03 
– Lekarze  

– Zamość – Zamojski Szpital 
Niepubliczny

•	 Bąk	Michał

Rejon wyborczy nr K9.ZA04 
– Lekarze  

– powiat biłgorajski

•	 Dudko	Ewa	Mariola
•	 Furmanek	Marek
•	 Korona	Henryk	Jacek

Rejon wyborczy nr K9.ZA06 
– Lekarze  

– powiat tomaszowski

•	 Jakubiak	Artur	Karol
•	 Pękalski	Tomasz	Wacław
•	 Stokowska‑Wojda	Małgorzata

Rejon wyborczy nr K9.ZA07 
– Dentyści  

– pow.: biłgorajski, 
hrubieszowski, tomaszowski

•	 Sobieraj	Marek	Leszek
•	 Szewczuk	Joanna

Rejon wyborczy nr K9.ZA08 
– Dentyści  

– pow.: m. Zamość, zamojski

•	 Kornet	Elżbieta	Krystyna
•	 Kuśmierz	Karolina
•	 Lewkowicz	Krzysztof	Paweł
•	 Marcyniuk	Danuta	Grażyna
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Na to pytanie, będące w ustach py‑
tającego często twierdzeniem, odpo‑
wiadam tak:	 za	 bycie	 członkiem	 sa‑
morządu	 zawodowego	 lekarzy	 i	 le‑
karzy	 dentystów,	 a	w	 ramach	 tego	
przynależność	do	konkretnej	izby	le‑
karskiej,	 to	warunek	konieczny,	 by	
móc	zarobkować	jako	lekarz	i	lekarz	
dentysta.	Będąc	członkiem	samorzą‑
du	zawodowego	mam	prawo	wykony‑
wania	zaszczytnego	zawodu	i	za	sam	
fakt	bycia	 członkiem	płacę	 składkę	
członkowską. Nie da się zrezygnować 
z członkostwa w nim bez zrzeczenia się 
prawa wykonywania zawodu lekarza lub 
lekarza dentysty.
Co	zatem	daje	mi	samorząd	zawo‑

dowy? Samorząd zawodowy to najpro‑
ściej rzecz ujmując, organizacyjna for‑
ma zrzeszania się obywateli, ukształ‑
towana na zasadzie więzi zawodowej, 
powstała celem reprezentowania ich 
interesów wobec instytucji państwa. 
Podstawowym aktem prawnym, który 
przewiduje możliwość tworzenia sa‑
morządów zawodowych jest Konsty‑
tucja RP. Artykuł 17 ust. 1 Konstytucji 
dopuszcza tworzenie samorządów za‑
wodowych w drodze ustawy jako pod‑
miotów reprezentujących osoby wy‑
konujące zawód zaufania publiczne‑
go i sprawujące pieczę nad należytym 
wykonywaniem tych zawodów w gra‑
nicach interesu publicznego i dla je‑
go ochrony. Dla realizacji tych celów 
niezbędne są fundusze. Pochodzą one 

To za co ja płacę tę składkę…

Panie Mecenasie,  
to za co ja płacę tę składkę?  

Co robi ta Izba? Nic! 
właśnie z części skła‑
dek członkowskich. 
To za co ta składka? 
Także za możliwość 
uzyskania zwrotu czę‑
ści kwot za: ubezpie‑
czenia, szczepienia, 
świadczenia z tytu‑
łu urodzenia dziec‑
ka, zgonu, dostępu do 
obiektów sportowych 
i uprawiania kultury fizycznej, do pro‑
gramów opieki prawnej, a także moż‑
liwość uczestniczenia w licznych szko‑
leniach i kursach, wydawanie gazety, 
aktywność kulturalna, integracja, za‑
pomogi, fundusz losowy itd… Pozo‑
stałe aktywności izb lekarskich to je‑
dynie elementy dodane, nie musi ich 
być. To dobra wola, lepsze lub mniej 
trafione pomysły organów poszczegól‑
nych izb lekarskich. 

„To mój samorząd. To moja Izba”. 
Tak mówię o swojej – Okręgowej Izbie 
Radców Prawnych w Lublinie. Proszę, 
mówmy tak także o Lubelskiej Izbie Le‑
karskiej. Jak znikną izby lekarskie, znik‑
nie samorząd zawodowy, to pozostanie 
jak dawniej urzędnik w urzędzie do zała‑
twiania lekarskich spraw… Mamy naszą 
LIL, w której rozpatrujemy nasze spra‑
wy, też te trudne i przykre – i oby były 
jak najdłużej nasze…

Leszek	Kubicz
koordynator		

Zespołu	Radców	Prawnych	LIL

Profesor złożył rezygnację
Prof. Krzysztof Tomasiewicz,	 kierownik	Katedry	 i	Kliniki	Chorób	Zakaźnych	Uni‑

wersytetu	Medycznego	w	Lublinie	nie	 jest	 już	członkiem	Rady	Medycznej	do	 spraw	
COVID‑19	przy	premierze.	

14	stycznia	trzynastu	z	nich	zrezygnowało	podpisując	stosowne	oświadczenie.	Czy‑
tamy	w	nim	m.in.	że	decyzja	zapadła	z	uwagi	na	„brak	wpływu	rekomendacji	na	realne	
działania” i „wyczerpanie się dotychczasowej współpracy”.

Rada	została	powołana	zarządzeniem	Prezesa	Rady	Ministrów	w	listopadzie	2020	r.	
Do	jej	zadań	należała	analiza	i	ocena	bieżącej	sytuacji	w	kraju,	opracowywanie	propozy‑
cji	działań	oraz	opiniowanie	aktów	prawnych.	Tworzyło	ją	siedemnastu	członków.	

–	Byliśmy	niejednokrotnie	oskarżani	o	niedostateczny	wpływ	na	poczynania	Rządu.	
Jednocześnie	obserwowaliśmy	narastającą	tolerancję	zachowań	środowisk	negujących	
zagrożenie	COVID‑19	i	znaczenie	szczepień	w	walce	z	pandemią,	czego	wyrazem	były	
również	wypowiedzi	członków	Rządu	lub	urzędników	państwowych.	Rozbieżności	mię‑
dzy	przesłankami	naukowymi	i	medycznymi,	a	praktyką	stały	się	szczególnie	jaskrawe	
w	kontekście	bardzo	ograniczonych	działań	w	obliczu	fali	jesiennej,	a	potem	wobec	za‑
grożenia	wariantem	Omikron	–	piszą	autorzy	oświadczenia	cytowanego	przez	Polską	
Agencję	Prasową.

(oprac. jkg)



MEDICUS 1‑2/20228

Z obrad ORL – grudzień 2021 www.oil.lublin.pl

8 grudnia 2021 r. obradowała Okręgo‑
wa Rada Lekarska w Lublinie, częścio‑
wo w systemie hybrydowym. Obradom 
przewodniczył prezes Lubelskiej Izby Le‑
karskiej Leszek	Buk, który na początku 
obrad złożył życzenia wszystkim zebra‑
nym – zdrowych i spokojnych Świąt Bo‑
żego Narodzenia. Wysłuchano informa‑
cji o Polskim Ładzie. Obszerny wykład 
na ten temat wygłosiła doradca podatko‑
wy Monika	Markisz (informacje na ten 
temat także w grudniowym numerze Me‑
dicusa z 2021 roku). 

Delegatura Biała Podlaska

W terminie do 7‑9 grudnia odbyły się 
głosowania w ramach wyborów delega‑
tów na Zjazd. W dniu 21 listopada 2021 r. 
w kościele pw. Świętego Michała Ar‑
chanioła w Białej Podlaskiej odprawio‑
na została Msza św. za zmarłych lekarzy 
i zmarłych pracowników LIL.

W ramach działalności kulturalnej 
przedstawiono ciekawy kalendarz 8 im‑
prez, krajowych i zagranicznych, autoka‑
rowych i lotniczych, które mają się odbyć 
w terminach maj – wrzesień 2022 r. Ceny 
i szczegóły imprez będą znane na przeło‑
mie stycznia – lutego 2022 r. Zapisy na te 
wycieczki oraz aktualne informacje moż‑
na uzyskać pod numerem telefonu: 83 344 
28 87 lub 605 502 710.

Delegatura Chełm

W ramach akcji „Pomóż dzieciom 
przetrwać zimę” wytypowaliśmy do wrę‑
czenia talonu wychowanków Domu Ma‑
łych Dzieci w Chełmie.

W pierwszej dekadzie grudnia odby‑
ły się zebrania lekarzy i lekarzy denty‑
stów w rejonach wyborczych. Zakoń‑
czono etap korespondencyjny wyborów, 

w którym w rejonach wyborczych na te‑
renie delegatury osiągnięto obowiązują‑
ce kworum.

Delegatura Zamość

Trwały prace związane z wyborem de‑
legatów na OZL IX kadencji; zakończono 
etap korespondencyjny, w którym w re‑
jonach wyborczych na terenie delegatu‑
ry zostało osiągnięte obowiązujące kwo‑
rum. Wzorem lat poprzednich, LIL prze‑
kazała wsparcie w postaci bonów poda‑
runkowych w bieżącym roku dla Wiosek 
Dziecięcych SOS w Biłgoraju. 

W ostatnim okresie pożegnaliśmy kol. 
Zbigniewa Michalskiego, specjalistę la‑
ryngologa z Zamościa, który zmarł. 

Delegatura Lublin

W dniu 18 listopada 2021 r. Uniwersy‑
tet Medyczny w Lublinie nadał tytuł dok‑
tora honoris causa prof. Anselmowi Ju‑
nemannowi. Na uroczystości był obecny 
prezes LIL Leszek Buk. W tym samym 
dniu w uroczystej inauguracji 8 edycji 
konferencji Lublin International Medi‑
cal Congress uczestniczył wiceprezes LIL 
Grzegorz Pietras.

27 listopada 2021 r. odbyło się uro‑
czyste wręczenie dyplomów absolwen‑
tom Wydziału Lekarskiego UM w Lu‑
blinie, którzy ukończyli studia w 2020 r. 
Dla absolwentów, którzy ukończyli stu‑
dia z najlepszym wynikiem, zostały za‑
kupione upominki. W uroczystości brał 
udział prezes LIL Leszek Buk.

Podjęto decyzję o podpisaniu umo‑
wy z MZ na przekazanie w 2021 r. środ‑
ków finansowych na pokrycie kosztów 
czynności administracyjnych, związa‑
nych z realizacją zadań, o których mo‑
wa w ustawach o izbach lekarskich oraz 

o prawach pacjenta i Rzecznika Praw 
Pacjenta.

Podjęto decyzję o zleceniu wykona‑
nia ekspertyzy ksiąg rachunkowych LIL. 
Koszt przyjętej oferty wynosi 8500 zł.

Pozytywnie rozpatrzono ofertę Sopoc‑
kiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego 
ERGO Hestia SA, dotyczącą ubezpiecze‑
nia obowiązkowego i ubezpieczenia do‑
browolnego lekarzy na rok 2022.

Pozytywnie rozpatrzono wnioski Ko‑
misji ds. Lekarzy Seniorów w sprawie do‑
finansowania do zakupu biletów na kon‑
cert sylwestrowy oraz pokrycia kosztów 
organizacji spotkania świątecznego dla 
grupy lekarzy seniorów.

Komisje problemowe ORL 

Komisja	ds.	Seniorów
Wypłacono 26 pożyczek na sumę 

260 000 tys. zł oraz 1 świadczenie po‑
śmiertne z tytułu śmierci lekarza na su‑
mę 2280 zł. Wypłacono 2 zapomogi loso‑
we na sumę 8000 zł. Odbyły się spotka‑
nia dla seniorów, na których recytowano 
wiersze naszych sławnych poetów Ka‑
mila Krzysztofa Baczyńskiego, Cypria‑
na Norwida. W dniu 30.12.2021 r. od‑
było się spotkanie świąteczne w Izbie, 
a 31.12.2021 r. koncert sylwestrowy 
w Teatrze Muzycznym w Lublinie.

Komisja	Wykonywania	Zawodu
Prace bieżące komisji skoncentrowa‑

ne były na realizowaniu zadań ustawo‑
wych, związanych z prawem wykonywa‑
nia zawodu dla lekarzy i lekarzy denty‑
stów, prowadzeniu okręgowego rejestru 
lekarzy i lekarzy dentystów oraz prowa‑
dzeniu rejestru podmiotów, wykonują‑
cych działalność leczniczą. 93 lekarzom 
i 1 lekarzowi dentyście przyznano prawo 
wykonywania zawodu po odbytym stażu 
podyplomowym. 2 lekarzom, którzy uzy‑
skali kwalifikacje poza UE, przyznano 
warunkowe prawo wykonywania zwodu 
(obywatele Ukrainy i Białorusi). Wyda‑
no 18 zarządzeń prezesa ORL, w sprawie 
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skreślenia z listy członków ORL, w tym 
6 z powodu śmierci lekarza, a 9 z powo‑
du przeniesienia do innej izby lekarskiej. 
Przygotowano 7 zaświadczeń związa‑
nych z procedurą przyznawania kwalifi‑
kacji w krajach UE.

Komisja zwróciła uwagę na wnioski 
wpływające od lekarzy, którzy uzyskali 
kwalifikacje poza UE (obywatele Ukra‑
iny i Białorusi). Poinformowano o pro‑
jekcie rozporządzenia w zakresie no‑
wych wzorów PWZ oraz modernizacji 
systemu informatycznego do prowadze‑
nia Okręgowego Rejestru Lekarzy i Le‑
karzy Dentystów. 

Komisja	Kultury
18 grudnia 2021 r. o godz. 12 odbyło 

się otwarcie wystawy X Ogólnopolskie‑
go Konkursu Fotograficznego Lekarzy 
i Studentów Medycyny.

Komisja	Kształcenia	Medycznego
20 listopada 2021 r. odbył się kurs me‑

dyczny – „Komunikacja perswazyjna” 
– szkolenie powadził prof. Mariusz Tro‑
janowski, a 17 grudnia 2021 r. kurs me‑
dyczny on‑line „Polski Ład dla Lekarzy” 
– prowadziła Monika Markisz. Ustalono 
na cały rok 2022 terminy obowiązkowych 
kursów specjalistycznych z ratownictwa 
medycznego, prawa medycznego oraz 
zdrowia publicznego. Terminy szczegó‑
łowe kursów są na stronie KKM. Komi‑
sja zakończyła szkolenia dla lekarzy sta‑
żystów z bioetyki, prawa medycznego 
oraz orzecznictwa medycznego. W sumie 
przeszkolono 284 stażystów na czterech 
spotkaniach (maj, czerwiec, październik). 
Po przeprowadzeniu analizy wystawiono 
fv obciążającą Urząd Marszałkowski na 
kwotę 115 304 zł.

Uchwały
Na zakończenie obrad Okręgowa Ra‑

da Lekarska jednogłośnie podjęła nastę‑
pujące uchwały: 1. W sprawie sfinanso‑
wania 90% opłaconej kwoty za szcze‑
pienia członkom LIL w roku 2022, do 
łącznej maksymalnej kwoty 250 zł rocz‑
nie; 2. W sprawie sfinansowania, poprzez 
zwrot, części opłaconej składki na obo‑
wiązkowe ubezpieczenie o.c. z tytułu pro‑
wadzenia przez lekarzy i lekarzy denty‑
stów, członków LIL, praktyki zawodo‑
wej; 3. W sprawie sfinansowania, poprzez 
zwrot, części opłaconej składki na dobro‑
wolne ubezpieczenie o.c. na rok 2022 le‑
karzy nieprowadzących działalności go‑
spodarczej; 4. Okręgowa Rada Lekarska 
upoważniła Prezydium ORL w Lublinie 
do wyboru firmy i zawarcia umowy na 
przygotowanie do druku i druk biulety‑
nu LIL „Medicus” w roku 2022.

Jerzy	Jakubowicz

Szpital w Krasnymstawie

Jest nadzieja, że w najbliższych mie‑
siącach oddział pediatryczny w Samo‑
dzielnym	Publicznym	Zespole	Opie‑
ki	Zdrowotnej	w	Krasnymstawie nie 
zostanie zawieszony. 

Jednak zagrożenie jest bardzo re‑
alne. 

Tylko dzięki temu, że dosłownie 
w ostatniej chwili jedna z lekarek idą‑
cych na emeryturę, zgodziła się odro‑
czyć tę decyzję, przez najbliższe 3 mie‑
siące mali pacjenci będą pod opieką 
dwóch specjalistów.

– Od kiedy rok temu nasza koleżanka, 
ceniona lekarka, bardzo oddana małym 
pacjentom, przegrywając walkę z CO‑
VID odeszła na wieczny dyżur, a zasłu‑
żony wieloletni ordynator oddziału prze‑
szedł na oczekiwaną emeryturę, oddzia‑
łowi grozi zawieszenie. Obecnie ma‑
my dwóch lekarzy specjalistów, wspie‑
ranych przez specjalistę koordynatora 
neonatologii i trzech rezydentów. Ale to 
nadal trudna sytuacja. Nie wiadomo, co 
będzie za 3 miesiące – martwi się dyrek‑
tor szpitala Andrzej	Jarzębowski.

Na oddziale w ostatnim roku hospi‑
talizowano 485 dzieci, głównie z powo‑
du infekcyjnego i nieinfekcyjnego za‑
palenia żołądka i jelit, a także zaburzeń 
metabolicznych i żołądkowo‑jelitowych 
oraz chorób układu oddechowego i cho‑
rób układu krążenia.

Oddział istnieje od 1960 roku. Przez 
mieszkańców powiatu krasnostawskie‑
go i okolicznych miejscowości jest po‑
zytywnie odbierany jako miejsce przy‑
jazne dziecku i rodzicom.

Oddział dysponuje 13 łóżkami i jest 
wyposażony w nowoczesny sprzęt i apa‑
raturę medyczną, między innymi bar‑
dzo ceniony przez personel i rodziców 
lokalizator naczyń, co zmniejsza stres 

dziecka podczas wykonywania wkłu‑
cia. Wielką zaletą w opiece nad dzieć‑
mi są nowe łóżka uzyskane od Wiel‑
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Znacznym wsparciem dla lekarzy jest 
doświadczony personel pielęgniarski, 
posiadający specjalizację z pielęgniar‑
stwa pediatrycznego i wszelkie uzu‑
pełniające kursy, wymagane na danym 
stanowisku. 

– Pediatria posiada	akredytację	do	
prowadzenia	specjalizacji	i	staży	kie‑
runkowych	w	 ramach	 innych	 spe‑
cjalności. Wielką zaletą w funkcjono‑
waniu oddziału są sprawnie działające: 
medyczna diagnostyka laboratoryjna, 
wykonująca cały panel badań dla dzie‑
ci, w tym diagnostyka mikrobiologicz‑
na wraz z doradztwem diagnostycznym 
oraz diagnostyka obrazowa z możliwo‑
ścią wykonania badań: USG, RTG, TK, 
RM i bardzo ceniony Dział Rehabilita‑
cji – podkreśla dyrektor Jarzębowski. 
– Brakuje tylko lekarzy.

– Dla naszego regionu środkowej Lu‑
belszczyzny funkcjonowanie tego od‑
działu jest bardzo ważne ze względu 
na brak w najbliższej okolicy oddzia‑
łów pediatrycznych. W ostatnim czasie 
przestał funkcjonować oddział w Niepu‑
blicznym ZOZ w Zamościu oraz oddział 
pediatryczny w Szpitalu Wojewódzkim 
przy al. Kraśnickiej w Lublinie. 

Każdy lekarz pediatra, pragnący pra‑
cować w naszym oddziale, będzie z ra‑
dością witany. Oferujemy atrakcyjne 
wynagrodzenie, elastyczność zatrudnie‑
nia i miłą atmosferę pracy – apeluje dy‑
rekcja szpitala. 

W sprawie pracy można się zgła‑
szać telefonicznie, mailowo albo na Fa‑
cebooku.

aa

Pediatrzy potrzebni od zaraz

https://www.spzozkrasnystaw.pl
https://www.facebook.com/spzoz.krasnystaw
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12 stycznia 2022 r. obradowała Okrę‑
gowa Rada Lekarska w Lublinie, której 
przewodniczył prezes LIL Leszek	Buk.

Pełne imienne listy wybranych dele‑
gatów znajdują się na stronie interneto‑
wej LIL, prezes LIL przekazał wszystkim 
wybranym delegatom serdeczne gratula‑
cje z okazji wyboru.

Delegatura Biała Podlaska

W poszczególnych okręgach wybor‑
czych zakończono wybory delegatów: 
wybrano 21 lekarzy oraz 6 lekarzy den‑
tystów. Przewodniczący delegatury Jan	
F.	Hałabuda podziękował wszystkim de‑
legatom za wkład pracy wniesiony w VIII 
kadencji i pogratulował nowo wybranym. 
Po zatwierdzeniu wniosku przez komisje 
Lubelskiej Izby Lekarskiej 1 osobie wy‑
płacono 1 pożyczkę na kwotę 10 000 zł, 
a do Lubelskiej Izby Lekarskiej przeka‑
zano 3 wnioski lekarzy o świadczenia lo‑
sowe z powodu choroby.

Delegatura Chełm

Zakończono wybory delegatów na 
Zjazd Lekarzy. Na delegatów wybrano 
11 lekarzy i 4 lekarzy dentystów. Prze‑
wodniczący delegatury Wiesław	Go‑
dzisz uczestniczył w posiedzeniu Komi‑
sji Społecznej SP Wojewódzkiego Szpi‑
tala Wojewódzkiego w Chełmie. 7 grud‑
nia 2021 r. zmarła lekarz Grażyna Laso‑
ta. Prowadzona była akcja informacyjna 
dotycząca możliwości ubezpieczeń od 
odpowiedzialności cywilnej lekarzy oraz 
o uchwale Okręgowej Rady Lekarskiej 
dotyczącej dofinansowania ubezpieczeń 
o.c. poprzez zwrot części składki.

Delegatura Zamość

Jak poinformowała przewodnicząca 
delegatury Elżbieta	Dudko, kontynu‑
owano systematycznie działalność statu‑
tową w obowiązującym reżimie sanitar‑
nym. Zorganizowano i przeprowadzono 
wybory delegatów na Okręgowy Zjazd 
Lekarzy IX kadencji. Pozwoliło to zwięk‑
szyć liczbę delegatów z terenu delegatury, 

która obejmowała 9 rejonów wyborczych 
i 1235 lekarzy z 15 osób w VIII kadencji 
do 24 delegatów.

Delegatura Lublin  
i prace prezydium

1. Podjęto decyzję odnośnie infor‑
matycznej obsługi głosowań (dotyczą‑
cą podjęcia uchwał) podczas Okręgowe‑
go Zjazdu Lekarzy. Wybrany został sys‑
tem do głosowania, przy użyciu pilotów 
– pozytywnie rozpatrzono ofertę firmy 
UNICOMP.

2. Prezydium poparło kandydaturę 
dr	n.	med.	Edyty	Wieleby na stanowi‑
sko konsultanta wojewódzkiego w dzie‑
dzinie medycyny sportowej oraz prof.	dr.	
hab.	n.	med.	Tomasza	Kockiego na kon‑
sultanta wojewódzkiego w dziedzinie far‑
makologii klinicznej.

3. Na wiosek studenckich kół nauko‑
wych: Neurologii, Neurochirurgii i Neu‑
rologii Dziecięcej UM w Lublinie udzie‑
lono Patronatu Honorowego 1. Edycji 
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 
„Neuro‑Logiczni”, skierowanej do stu‑
dentów kierunków medycznych, młodych 
lekarzy i doktorantów, termin 12–13 mar‑
ca 2022 r. – forma hybrydowa.

4. Prezydium poparło kandydaturę 
dr.	Tomasza	Korzeniowskiego (człon‑
ka ŚIL, na terenie LIL praktyka zawo‑
dowa) do pełnienia funkcji konsultan‑
ta wojewódzkiego w dziedzinie chirur‑
gii plastycznej.

5. Przyjęto regulamin ds. szczepień 
(po korekcie).

6. Przyjęto wniosek o świadczenie lo‑
sowe. Wniosek przekazała do rozpatrze‑
nia przez prezydium Komisja Socjal‑
no‑Bytowa. Komisja nie mogła przy‑
znać świadczenia z powodu przekrocze‑
nia przez lekarza dochodu uprawniają‑
cego do jego przyznania. Po zapoznaniu 
się z uzasadnieniem wniosku świadcze‑
nie przyznano.

Komisje problemowe ORL

Komisja	Kształcenia	Medycznego
Komisja przyjęła preliminarz budże‑

towy na 2022 r.
W miesiącach listo‑

pad 2021 r. – styczeń 
2022 r. przeprowadzo‑
no szkolenia: 1. Komu‑
nikacja perswazyjna 
– 50 osób; 2. Polski Ład 
dla Lekarzy – 300 osób; 
3. Konsultacje dla leka‑
rzy i lekarzy dentystów 
11‑14.01.2022 r. w za‑
kresie interpretacji prze‑
pisów Polskiego Ładu. 

Komisja	Stomatologiczna
Opracowała preliminarz budżetowy 

na 2022 r.

Komisja	Socjalno‑Bytowa
Udzielono 12 pożyczek na sumę 

12 000 zł. Wypłacono 20 świadczeń 
z tytułu urodzenia 20 dzieci. Wypłaco‑
no 2 świadczenia pośmiertne na sumę 
4560 zł oraz 3 zapomogi losowe na su‑
mę 4560 zł. Wypłacono 3 zapomogi lo‑
sowe na sumę 10 000 zł, a z funduszu 
pomocowego skorzystało 5 osób na su‑
mę 3470, 61 zł.

Komisja	Wyborcza
W wyborach na delegatów uczestni‑

czyło 30% lekarzy. Wybrano 255 delega‑
tów na przysługujących 279 miejsc. We‑
dług informacji Komisji Wyborczej więk‑
szego zainteresowania wyborami nie wy‑
kazali rezydenci. 

Komisja	Wykonywania	Zawodu
Prace bieżące komisji skoncentrowane 

były na realizowaniu zadań ustawowych, 
związanych z przyznawaniem prawa wy‑
konywania zawodu dla lekarzy i lekarzy 
dentystów, prowadzeniu okręgowego re‑
jestru lekarzy i lekarzy dentystów oraz 
prowadzeniu rejestru podmiotów wyko‑
nujących działalność leczniczą. 2 leka‑
rzom (w tym dla 1 lekarza cudzoziem‑
ca) przyznano prawo wykonywania za‑
wodu w celu odbycia stażu podyplomo‑
wego. 6 lekarzom i 2 lekarzom denty‑
stom przyznano prawo wykonywania 
zawodu po odbytym stażu podyplomo‑
wym. 3 lekarzom, którzy uzyskali kwa‑
lifikacje poza UE, przyznano warunko‑
we prawo wykonywania zawodu i wpi‑
sano na listę członków oraz do okręgo‑
wego rejestru lekarzy (obywatele Ukra‑
iny i Białorusi). 2 lekarzom, którzy uzy‑
skali kwalifikacje poza obszarem Unii, 
przyznano prawo wykonywania zawodu 
na określony zakres czynności zawodo‑
wych, okres i miejsce w związku z prze‑
niesieniem z innej okręgowej izby lekar‑
skiej, miejsce zatrudnienia w podmio‑
cie leczniczym. Przyjęto w poczet człon‑
ków LIL – 3 lekarzy i 1 lekarza dentystę 
w związku z przeniesieniem z innej okrę‑
gowej izby lekarskiej.

Komisja	ds.	Seniorów	
Na koncercie sylwestrowym w Teatrze 

Muzycznym obecnych było 15 osób. Na‑
tomiast 30 grudnia wieczorem w Klubie 
Lekarza odbyło się spotkanie przy smacz‑
nym poczęstunku. W wieczorze uczestni‑
czył prezes LIL Leszek Buk, który złożył 
uczestnikom serdeczne życzenia nowo‑
roczne, zdrowia i dalszej owocnej pracy.

Jerzy	Jakubowicz
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Narodowy Fundusz Zdrowia wspólnie 
z Ministerstwem Zdrowia pod koniec roku 
2021 rozpoczął nową akcję prozdrowot‑
ną. We wszystkich oddziałach wojewódz‑
kich NFZ stworzono stanowiska ds. profi‑
laktyki i promocji zdrowia. W samoobsłu‑
gowych punktach dorośli na miejscu mogą 
wykonać najważniejsze pomiary medycz‑
ne, które określają ryzyko zachorowania 
na choroby cywilizacyjne, a profesjonal‑
ni doradcy zaproponują udział w progra‑
mach profilaktycznych lub skorzystanie 
z bezpłatnych diet od NFZ. 

Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ

Kiosk profilaktyki, czyli samoobsługa dla zdrowia
wizyty w naszym oddziale. Dodatko‑
wo, rozmowa z doradcą ds. profilaktyki 
i promocji, pozwoli uczynić krok w kie‑
runku zachowania zdrowia na długie la‑
ta – dodaje.
Samoobsługowe	kioski	profilaktycz‑

ne wyglądają futurystycznie i tym wła‑
śnie mają przyciągać uwagę. Zapew‑
niają jednocześnie prywatność i bezpie‑
czeństwo osobom, które zdecydują się 
na wykonanie pomiarów: wzrostu, ma‑
sy ciała, indeksu masy ciała, czyli BMI, 
składu ciała i ciśnienia tętniczego krwi. 

dokładnych informacji o prowadzonych 
przez NFZ programach profilaktycz‑
nych i doradzają, jak można się do nich 
zgłosić – dodaje Małgorzata Bartoszek, 
rzeczniczka prasowa NFZ w Lublinie. 
– Wśród nich są m.in. program Profilak‑
tyka 40 PLUS (konsultant pomoże wypeł‑
nić ankietę niezbędną do otrzymania skie‑
rowania na badanie diagnostyczne oraz 
znaleźć najbliższą placówkę, która wy‑
konuje badania w programie); Narodowy 
Program Szczepień przeciw COVID‑19 
(doradca przekaże informacje o szcze‑
pieniach i lokalizacjach punktów, w któ‑
rych można przyjąć szczepionkę prze‑
ciwko COVID‑19); portal Diety.nfz.gov.
pl (konsultant zaproponuje kilka planów 
żywieniowych, które są dostępne po za‑
łożeniu konta na portalu).

Konsultant pomoże także założyć 
Profil Zaufany i aktywować Internetowe 
Konto Pacjenta. Dzięki IKP pacjent otrzy‑
ma m.in. e‑receptę SMS‑em lub mailem, 
dostanie e‑skierowanie, udostępni leka‑
rzowi informację o stanie swojego zdro‑
wia i przepisanych lekach albo pobierze 
unijny certyfikat COVID oraz sprawdzi 
historię swojego zdrowia. Wszystkie naj‑
ważniejsze dane są dostępne również 
w aplikacji mobilnej MojeIKP.

– Skuteczna profilaktyka to systema‑
tyczna kontrola stanu zdrowia. Podsta‑
wowe parametry, takie jak masa ciała, 
ciśnienie krwi, tętno – pozwalają ocenić 
funkcjonowanie organizmu. Teraz moż‑
na to sprawdzić w kiosku profilaktycz‑
nym – mówi dr hab. n. o zdr.	Anna	Pa‑
cian z UM w Lublinie, p.o. kierownik Za‑
kładu edukacji Zdrowotnej.

 aa

Aby skorzystać z usług doradcy 
ds. profilaktyki i promocji zdrowia 
oraz z pomiarów w kiosku profilak‑
tycznym, wystarczy zapisać się przez 
strony	internetowe	oddziałów	woje‑
wódzkich	NFZ	lub	przez	Telefonicz‑
ną	Informację	Pacjenta	–	dzwoniąc	
pod	bezpłatny	i	całodobowy	numer	
800	190	590.

Punkt	 jest	 czynny	w	godzinach	
9.00‑12.30	i	13.00‑15.30.

Zapraszamy	na	pomiary	do	Sali	
Obsługi	Klientów	w	Lublinie	przy	
ul.	Nadstawnej	2‑4.

W lubelskim oddziale NFZ przy 
ul. Nadstawnej, gdzie można skorzystać 
z tej formy profilaktyki, w ciągu pierw‑
szych tygodni skorzystało z tej usługi 
ponad 200 osób, którym udzielono po‑
nad tysiąca porad (1065 do 14 stycznia 
2022 roku).

– Wszyscy chcemy być zdrowi. Jed‑
nak ciągle za mało uwagi poświęcamy 
codziennej profilaktyce. Z powodu pan‑
demii rzadziej wykonujemy badania – in‑
formuje Dagmara	Marczewska, p.o. dy‑
rektor lubelskiego oddziału NFZ. – Nie‑
stety, zagrożenie chorobami cywilizacyj‑
nymi nie zmniejszyło się. Systematyczna 
kontrola podstawowych parametrów, ta‑
kich jak ciśnienie, tętno, masa ciała jest 
dobrym sposobem monitorowania nasze‑
go organizmu. Teraz te podstawowe po‑
miary można wykonać także przy okazji 

Z pomiarów mogą korzystać wyłącznie 
osoby dorosłe.

Te podstawowe pomiary medyczne są 
niezbędne, aby ocenić ryzyko najbardziej 
niebezpiecznych chorób cywilizacyj‑
nych. Wyniki	pomiarów,	wydrukowa‑
ne	bezpośrednio	w	kiosku,	można	omó‑
wić	z	doradcą,	na	stanowisku	ds.	pro‑
filaktyki	 i	 promocji	 zdrowia.	Z	 kio‑
sków	mogą	korzystać	osoby	z	niepeł‑
nosprawnościami,	w	tym	osoby	niedo‑
widzące	i	poruszające	się	na	wózkach	
inwalidzkich.	Technologicznym partne‑
rem projektu i dostawcą kiosków jest Co‑
march Healthcare.

– Profesjonalni doradcy ds. profilakty‑
ki i promocji zdrowia przedstawią klien‑
tom zakres norm wykonanych pomia‑
rów. Co ważne, doradcy nie interpretują 
wyników. Doradcy udzielają natomiast 
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•	Uczestniczyłeś w bardzo ryzykow-
nej i wymagającej udziału wielu lekarzy 
21-godzinnej operacji 14-letniego chłop-
ca, która odbyła się w gdańskim szpitalu 
im. Kopernika. Rozmawiamy, kiedy już 
wiadomo, że zabieg się powiódł, ale na 
początku była diagnoza?

– Rzeczywiście była trudna, ale jesz‑
cze trudniejsza była decyzja o zaplano‑
waniu i podjęciu leczenia. I to na tyle, że 
szpitale w Polsce, do których po pomoc 
zwracali się rodzice Łukasza, nie decy‑
dowały się na podjęcie tego wyzwania 
i terapię u młodego pacjenta, chociaż je‑
go stan kliniczny pogarszał się drama‑
tycznie szybko.

•	A konkretnie, co się działo?
– Zaczęło się od zgrubienia na szyi, gu‑

za, który nagle pojawił się u tego zdro‑
wego i młodego chłopca. To był nowo‑
twór kości. Tego typu guzy rozpozna‑
wane są w Polsce zaledwie u kilkuna‑
stu osób rocznie. Na ogół są małe, wiel‑
kości ok. dwóch centymetrów, choć dają 
silne objawy bólowe. Guz Łukasza miał 
aż 20 cm, powiększał się i wyrastał z krę‑
gosłupa. Pierwsza próba wycięcia nie po‑
wiodła się, bo w czasie zabiegu guz za‑
czął bardzo mocno krwawić. Zdecydo‑
wano więc, by zastosować chemiotera‑
pię, aby zmniejszyć jego rozmiary i spo‑
wolnić wzrost, i dopiero wtedy wyko‑
nać operację. Jednak nie dało to spodzie‑
wanych rezultatów. Guz nadal powięk‑
szał się i coraz mocniej uciskał na gardło 
i krtań. Operacja stawała się konieczno‑
ścią, jednak w zastanym stanie klinicz‑
nym i anatomicznym właściwie nie da‑
wała nadziei na wyzdrowienie.

•	Jednak znalazł się szpital, który się 
na to zdecydował?

zespole mieli znaleźć się najlepsi fachow‑
cy w swoich specjalnościach, którzy po‑
dejmą się próby leczenia. Zostałem po‑
proszony o skonsultowanie pacjenta. Nie 
kryłem obaw, dotyczących logistyki ca‑
łej procedury. Bardzo dobre zrozumienie 
problemu klinicznego i technicznego za‑
razem pozwoliło na ustalenie kolejności 

Praca w zespole ma olbrzymią moc
z Maciejem Szajnerem,  

neuroradiologiem z Zakładu Radiologii Zabiegowej  
i Neuroradiologii PSK 4 w Lublinie, członkiem zarządu European 

Society of Minimally Invasive Neurological Therapy,  
rozmawia Anna Augustowska

nie wchodziła w rachubę, zmiana by‑
ła bogato unaczyniona. Należało przed‑
tem radykalnie zmniejszyć ryzyko utraty 
krwi poprzez wyłączenia z krążenia jed‑
nej z tętnic kręgowych, tej od strony gu‑
za. By bezpiecznie osiągnąć cel, należa‑
ło zabieg dobrze zaplanować, cały czas 
monitorować neurologicznie chorego, 

oraz prosto z jednej sali operacyjnej prze‑
transportować chorego do następnej, by 
z miejsca kontynuować operację neuro‑
chirurgicznej resekcji. Cała akcja wy‑
magała zgrania w czasie, precyzji i sku‑
pienia, mając na uwadze osiągnięcie do‑
brego wyniku.

•	Znalazłeś się w tym zespole. Na czym 
polegała Twoja rola?

– Może zacznę od tego, że neurochi‑
rurg prof. Kloc, który podjął się leczenia 
chłopca, zdecydował o tym, że operacja 
wymaga udziału lekarzy z innych spe‑
cjalności i zaczął takich szukać. W tym 

Operacja	składała	się	z	trzech	etapów:	embolizacji	guza,	którą	wyko‑
nał prof. Maciej Szajner.	Dzięki	temu	guz	został	pozbawiony	dopły‑
wu	krwi.	Drugi	etap	przeprowadzili	wspólnie	dr Wojciech Wasilew‑
ski oraz prof. Jan Rogowski.	Odpreparowali	guz	od	tkanek	miękkich	
szyi,	mięśni,	nerwów,	dużych	naczyń	krwionośnych,	przełyku	i	tcha‑
wicy.	Ostatni	etap	polegał	na	usunięciu	za	pomocą	aspiratora	ultra‑
dźwiękowego	guza	a	następnie	trzech	trzonów	kręgosłupa	–	trzecie‑
go,	czwartego	i	piątego,	które	trzeba	było	zastąpić	ich	odpowiedni‑
mi	implantami.	Następnie	wszczepiono	Łukaszowi	protezę	tytanową	
w	celu	odbudowy	kręgosłupa	szyjnego.	Guz	był	bardzo	twardy	i	trze‑
ba	było	używać	specjalnych	pił	mechanicznych	i	ultradźwiękowych,	
żeby	kawałek	po	kawałku	go	usunąć.	Łukasz	mieszka	kilkanaście	ki‑
lometrów	od	Łodzi.

– Mimo otrzymanych niepomyślnych 
wiadomości, rodzice Łukasza nie pod‑
dawali się i trafili wreszcie do Gdańska, 
do szpitala im. Kopernika. Tamtejszy ze‑
spół neurochirurgów, kierowany przez 
prof.	Wojciecha	Kloca, podjął wyzwa‑
nie. Powtórka operacji w starym stylu 

Fot.	archiwum	rodzinne	za	Dziennikiem	Bałtyckim
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Praca w zespole ma olbrzymią moc
działań i wybranie świetnych specjali‑
stów w swoich dziedzinach: anestezjo‑
loga, neurologa, neurochirurga. Moje za‑
danie polegało na stopniowym, monito‑
rowanym przez neurologów, zamykaniu 
poszczególnych naczyń zaopatrujących 
guz, tak by w końcu zamknąć główny 
pień tętnicy kręgowej. Nie można było jej 
oszczędzić ze względu na masywny prze‑
rost przez guz. Tętnica musiała być usu‑
nięta wraz z guzem, więc chodziło o kon‑
trolowane zamknięcie naczyń obwodo‑
wych, jak i celowane, miejscowe, tętni‑
cy kręgowej, trudne technicznie do wy‑
konania. Procedura trwała ok. 2 godzin, 
wymagała całkowitego skupienia, a po‑
nieważ była ryzykowna to przez to rów‑
nież wyjątkowo męcząca. Kolejnym eta‑
pem była resekcja guza, wybitnie trud‑
na technicznie i żmudna, przeprowadzo‑
na przez zespół prof. Kloca. W zabiegu 
uczestniczył też prof.	Jan	Rogowski, do‑
skonały kardiochirurg z Uniwersyteckie‑
go Centrum Klinicznego, mającego do‑
świadczenie w operacjach na naczyniach 
w obrębie szyi.

•	Operacja odbyła się w październi-
ku i trwała 21 godzin – a w grudniu, do-
kładnie w Wigilię, przyszła wspaniała 
wiadomość…

– Tak – dla mnie to piękny wigilijny 
prezent. Dostałem informację, że Łukasz 
chodzi samodzielnie! Nawet po scho‑
dach. Cieszę się niezwykle, bo wiem z jak 
wielkim ryzykiem wiązał się ten zabieg, 
w czasie którego mogło dojść do znacz‑
nego zmniejszenia ukrwienia mózgu lub 
rdzenia kręgowego i uszkodzenia dróg 
i ośrodków nerwowych, co mogło dopro‑
wadzić do przejściowego lub nieodwra‑
calnego uszkodzenia ich funkcji: czyli do 
niedowładu lub porażenia kończyn, zabu‑
rzeń czucia, mowy i oddychania. Wyso‑
ce prawdopodobna była też możliwość 
uszkodzenia jednego z nerwów kontro‑
lujących przeponę. Jednym słowem, pla‑
nowaliśmy tę multidyscyplinarną akcję 
przewidując przeszkody i unikając poten‑
cjalnych zagrożeń, wierząc w dobry osta‑
teczny wynik, który pojawił się po miesią‑
cach walki chłopca o sprawność. Cała ta 
historia to dowód na niezwykłą zupełnie 
siłę rodziców, którzy nigdy się nie pod‑
dali mimo tragicznych przewidywań, si‑
łę młodego Łukasza, któremu przez mie‑
siące narastającego kalectwa nawet przez 
chwilę w głowie nie zaświtała myśl o ka‑
pitulacji, co udowodnił sam. A na ko‑
niec, stwierdzenie, że praca w zespole to 
olbrzymia moc, cele stają się osiągalne, 
niby banał, ale nie zdarza się często, no 
i szkoda, że nie mogę tak działać w mo‑
im mieście. Taki klimat, a można byłoby 
zrobić dużo dobrego. 

„R” jak rozbudowa
W	pierwszym	kwartale	przyszłego	roku	powinna	się	

zacząć	budowa	nowego	obiektu	szpitala	przy	al.	Kra‑
śnickiej	w	Lublinie.	Dwupiętrowy	blok	„R”	powstanie	
od	strony	osiedla	i	będzie	połączony	z	istniejącym	bu‑
dynkiem	„C”.

Gotowy jest projekt budynku, w którym mają być sa‑
le operacyjne, oddział intensywnej terapii, centralna stery‑
lizatornia oraz centralna apteka szpitalna. Dokument, ra‑
zem z wnioskiem o pozwolenie na budowę, trafił do Urzę‑
du Miasta w Lublinie. 

Blok „R” to inwestycja rzędu 50‑55 milionów złotych. 
W nowym obiekcie mają być trzy sale operacyjne dla 

chirurgii ogólnej oraz po jednej dla chirurgii naczyniowej, 
laryngologicznej i dla chirurgii piersi. Wszystkie ze sprzę‑
tem do transmisji obrazu i dźwięku oraz nowoczesnym sys‑
temem rejestracji zdarzeń medycznych. W jednej z sal ogól‑
nochirurgicznych będzie można zamontować robota ope‑
racyjnego oraz urządzenia do neuronawigacji i tomografii 
śródoperacyjnej.

– Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, jako jeden z więk‑
szych w Lublinie, potrzebuje nowoczesnego traktu opera‑
cyjnego – mówił „Dziennikowi Wschodniemu” Piotr Ma‑
tej, dyrektor lecznicy przy al. Kraśnickiej.  (oprac.	jkg)

Medycy dali dzieciom uśmiech 
Szampony, mydła, pasty do zębów, ręczniki, koce, kosmetyki oraz ogrom sło‑

dyczy – to dary, jakie otrzymali podopieczni Ośrodka Opiekuńczo‑Wychowaw‑
czego w Krasnymstawie przy ulicy Zamkowej 5.

Prezenty to wynik akcji chary‑
tatywnej „Daj	dzieciom	uśmiech	
na	święta”,	zorganizowanej	przez	
pracowników	 SPZOZ	w	Kra‑
snymstawie. – W ten sposób chcie‑
liśmy wyrazić swą wdzięczność 
społeczeństwu za okazaną życz‑
liwość, dobro i wsparcie podczas 
walki z pandemią – informują pra‑
cownicy szpitala w Krasnymsta‑
wie.

– Organizowane podczas pan‑
demii społeczne akcje wspierania 
medyków w środki dezynfekują‑
ce, maseczki i stroje ochronne czy 
też lubelska akcja restauratorów 
„Wzywamy posiłki” były wyrazem 
wielkiego zaufania i wdzięczności 
okazanej medykom za ich pracę. 
Otrzymane przez medyków obia‑

dy były najsmaczniejszymi posiłkami, jakie kiedykolwiek były spożywane, gdyż 
nasycone były miłością i życzliwością. Tym razem pracownicy pragnęli otrzymane 
dobro przekazać dalej. Tak zrodził się pomysł wsparcia dzieci i młodzieży z ośrod‑
ka opiekuńczo‑wychowawczego przy ul. Zamkowej w Krasnymstawie – wyjaśnia 
szefowa Laboratorium Mikrobiologicznego w szpitalu Elżbieta Puacz, inicjatorka 
przedsięwzięcia. Akcja została bardzo życzliwie odebrana przez większość pracow‑
ników szpitala, którzy aktywnie przez 7 dni zbierali, we wszystkich jednostkach 
szpitala, środki higieniczne, kosmetyki, środki czystości oraz ciepłe koce dla pod‑
opiecznych ośrodka. Oczywiście nie mogło zabraknąć słodyczy. Dyrektor szpita‑
la Andrzej	Jarzębowski wraz z pracownikami przekazał otrzymane dary dyrektor 
ośrodka Bożenie	Dąbrowskiej. Pracownicy szpitala już planują kolejne akcje dla 
dzieci, których los, w tak wczesnym okresie życia, pozbawił rodzinnego ciepła.

 aa
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•	Za nami już ósma edycja interdy-
scyplinarnej konferencji studenckiej In-
ternational Medical Congress (LIMC), 
którą co roku organizuje Studenckie To-
warzystwo Naukowe (STN) Uniwersyte-
tu Medycznego w Lublinie (UML). Jaki 
jest cel tych konferencji? 

– Prezentacja własnej działalności ba‑
dawczo‑naukowej studentów i młodych 
lekarzy reprezentujących studenckie ko‑
ła naukowe różnych uczelni medycznych 
w Polsce i za granicą. Jak zwykle kon‑
ferencja odbywała się w języku angiel‑
skim. W tym roku zostało zaprezento‑
wanych 225	doniesień	naukowych,	do‑
tyczących	wielu	specjalności	medycz‑
nych. Trzy sesje obejmowały działalność 
naukową uczestników studiów doktoranc‑
kich. Po raz drugi z rzędu konferencja 
uzyskała status konferencji międzynaro‑
dowej, gdyż z zagranicznych ośrodków 
naukowych pochodziło ponad 90 prac. 
Podczas konferencji zorganizowane by‑
ły też warsztaty, które służą doskonale‑
niu umiejętności praktycznych studen‑
tów. Tego rodzaju spotkania naukowe 
służą również wymianie doświadczeń 
w zakresie działalności naukowej między 

uczestnikami oraz także nawiązaniu kon‑
taktów naukowych

•	Czym w swych badaniach nauko-
wych zajmują się młodzi medycy? Czy 
były tematy zaskakujące? 

– Tegoroczna edycja obejmowała 
21 sesji tematycznych. Z uwagi na sy‑
tuację epidemiologiczną cała konferen‑
cja odbywała się głównie w formule 

hybrydowej. Największym zainteresowa‑
niem cieszyły się sesje onkologiczne i he‑
matologiczne, chirurgiczno‑torakochirur‑
giczne, dotyczące pediatrii i neonatologii, 
chorób wewnętrznych, zdrowia publicz‑
nego oraz nauk podstawowych. Jednak 
należy powiedzieć, że były reprezento‑
wane właściwie prawie wszystkie spe‑
cjalności medyczne. Niektóre doniesie‑
nia dotyczyły opisów ciekawych przy‑
padków medycznych. 

•	W którą stronę zmierzają obecnie 
młodzi naukowcy – jak to się zmienia 
w ostatnim czasie?

– Na przestrzeni całego okresu funk‑
cjonowania Studenckiego	Towarzystwa	
Naukowego	(STN)	naszego Uniwersyte‑
tu Medycznego, a to okres 60 lat, zdecy‑
dowanie zmieniał się kierunek działalno‑
ści tej organizacji. Należy wspomnieć, że 
STN powstało już w 11 roku funkcjono‑
wania naszego Uniwersytetu Medyczne‑
go, wówczas Akademii Medycznej. Na 
przestrzeni lat formuła STN zmieniała 
się systematycznie i ewaluowała. Jeszcze 
niedawno dominowała działalność warsz‑
tatowa, doskonaląca umiejętności prak‑
tyczne studentów, i to było głównym kie‑
runkiem działania STN. W ostatnim cza‑
sie główny ciężar tej działalności skon‑
centrował się na obszarze naukowo‑ba‑
dawczym i działalności publikacyjnej, 
która dała wymierne efekty. W ubiegłym 

Młodzi naukowcy mają głos
z prof. Haliną Cichoż‑Lach,  

opiekunem Studenckiego Towarzystwa Naukowego,  
rozmawia Anna Augustowska

•	Już za miesiąc (12-13 marca) w Lu-
blinie odbędzie się I Ogólnopolska Kon-
ferencja Naukowa „Neuro-Logiczni” 
(wciąż można zgłaszać swój udział). Ja-
ki cel przyświeca temu wydarzeniu?

– Konferencja „Neuro‑Logiczni” zo‑
stała powołana do życia z inicjatywy 
członków studenckich kół naukowych: 
Neurologii, Neurochirurgii i Neurolo‑
gii Dziecięcej na czele z ich przewodni‑
czącymi: Weroniką Wasiłek, Michałem 
Szymoniukiem i Aleksandrą Jartych, 
która jest przewodniczącą komitetu 

Tajemnice mózgu, czyli Neuro‑Logiczni
z Aleksandrą Jartych,  

studentką z Koła Naukowego przy Klinice Neurologii Dziecięcej 
USzD w Lublinie  

i z Anną Rudzińską,  
studentką z Koła Naukowego przy Zakładzie Chemioterapii 

i Onkologii Klinicznej SPSK 4 w Lublinie, z Komitetu 
Organizacyjnego Konferencji Naukowej „Neuro‑Logiczni”,  

rozmawia Anna Augustowska

organizacyjnego. Wydarzenie jest ściśle 
związane z obchodzonym w tym czasie 
Światowym	Tygodniem	Mózgu – ideal‑
nym czasem na zwiększanie świadomości 
związanej z ośrodkowym układem nerwo‑
wym (OUN), w tym także w obszarze psy‑
chiatrii i onkologii oraz wymianę wiedzy 
i doświadczeń w tej dziedzinie.

•	Kto może i w jaki sposób, wziąć 
udział w konferencji?

– Wydarzenie skierowane jest przede 
wszystkim do studentów kierunków 

medycznych (z całej Polski), ale do udzia‑
łu zapraszamy również rezydentów i dok‑
torantów. Abstrakty	nadsyłać	można	do	
27	lutego, a więcej szczegółów dostęp‑
nych jest na stronie internetowej oraz pro‑
filu facebookowym konferencji. Odbę‑
dzie się ona w formie hybrydowej i sta‑
cjonarnie w Centrum Symulacji Medycz‑
nej oraz on‑line za pośrednictwem plat‑
formy Zoom. Uczestnicy stacjonarni mo‑
gą zarejestrować się poprzez formularz 
zgłoszeniowy na naszej stronie interne‑
towej i fanpage’u oraz uczestniczyć ak‑
tywnie bądź jako bierni słuchacze zarów‑
no w sesjach naukowych, jak i wykładach 
i warsztatach. Natomiast dane do uzyska‑
nia zdalnego dostępu dla osób chcących 
uczestniczyć w konferencji on‑line udo‑
stępnione będą na profilu Facebook bez‑
pośrednio przed każdą sesją.

•	Czy dzisiaj, kiedy rozmawiamy na 
kilka tygodni przed konferencją, może-
my poznać, jakie tematy będą poruszane 
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Młodzi naukowcy mają głos

Tajemnice mózgu, czyli Neuro‑Logiczni

roku studenci zrzeszeni w STN UM w Lu‑
blinie byli współautorami opublikowa‑
nych prac, których współczynnik	oddzia‑
ływania	 IF	wynosił	 ponad	130	punk‑
tów.	To doskonały wynik, który świadczy 
o ogromnym potencjale ludzi, tworzących 
STN. To osoby o ogromnym zaangażowa‑
niu, które z wielką pasją realizują swoje 
zadania i zamierzenia naukowo‑badaw‑
cze, tworzą nowe inicjatywy i kreują no‑
we oblicze STN. A nie jest to praca łatwa, 
wymaga bowiem dużego zaangażowania, 
wielu wyrzeczeń, dokonywania wyborów, 
co dla młodych ludzi nie zawsze jest takie 
proste. Tym bardziej cenne jest ich zaan‑
gażowanie w działalność naukową. Bez 
wątpienia należy im gratulować ich po‑
staw, przedsiębiorczości i pomysłów. Na‑
leży zwrócić uwagę także na rolę opieku‑
nów studenckich kół naukowych. To oso‑
by z grona nauczycieli akademickich uni‑
wersytetu, które z ogromnym zaangażo‑
waniem wspierają młodych ludzi, wska‑
zując im właściwy kierunek działalności 
naukowej oraz uczestnicząc w kształto‑
waniu ich postaw w zakresie działalno‑
ści naukowej. 

Niezwykle cenną nową inicjatywą 
obecnego zarządu STN jest konkurs	
minigrantów	 studenckich,	 studenc‑
kich	projektów	naukowych	finansowa‑
nych	ze	środków	UM. Odbył się on po 
raz pierwszy w tym roku. Dziesięć pro‑
jektów badawczych, wspieranych przez 

opiekunów kół naukowych zrzeszo‑
nych w Studenckim Towarzystwie Na‑
ukowym, uzyskało finansowanie w wy‑
sokości 15	 tys.	 zł	 każdy.	To świadczy 
o ogromnym zaangażowaniu nauko‑
wym naszych studentów, ich determi‑
nacji w tym obszarze, ale także stwarza 
nadzieję, że spośród członków naszego 
STN będą wywodzić się nowe naukowe 
kadry medyczne.

•	Panuje przekonanie, że młodzi uni-
kają pewnych dziedzin – np. pediatrii, 
neonatologii czy geriatrii a nawet, co 
chyba najbardziej dziwi, chirurgii. Dla-
czego?

– To nie jest tak. Może bardziej jest to 
widoczne w wyborze specjalizacji, ale 
my jako organizatorzy konferencji, nie 
odnosimy takiego wrażenia. W sesjach 
chirurgicznych zaprezentowano 27 prac, 
zatem wydaje się, że nie jest to specjal‑
ność traktowana po macoszemu, przy‑
najmniej w obszarze studenckiej działal‑
ności naukowej. Dużą uwagę skupiały 
niezwykle aktualne zagadnienia związa‑
ne z pandemią COVID‑19, która od bli‑
sko dwóch lat destabilizuje życie całego 
świata. Ciekawe prace prezentowano tak‑
że w sesjach poświęconych naukom pod‑
stawowym. 

•	Jak Pani Profesor ocenia tegorocz-
ną edycję konferencji? 

w czasie spotkań – jednym słowem, co in-
teresuje młodych medyków? 

– Konferencja skupia się głównie na 
kwestii wpływu COVID‑19 na OUN dzie‑
ci i dorosłych, a także chorobach rzadkich, 

występujących w obydwu grupach oraz 
oczywiście najnowszych metodach sto‑
sowanych w diagnostyce tych schorzeń. 
Jednym z tematów będzie również wpływ 
choroby onkologicznej na system nerwo‑

wy – być może w postaci zespo‑
łów paraneoplastycznych bądź 
też nowotworów OUN. Pod lu‑
pę będzie zapewne wzięte funk‑
cjonowanie, sprawność oraz po‑
wikłania związane z przebiegiem 
COVID, a także zmiany patofi‑
zjologiczne możliwe do zaobser‑
wowania w takiej sytuacji. Pre‑
zentowane będą prace przeglą‑
dowe, opisy przypadków klinicz‑
nych, a być może nawet prace 
własne – w tym prezentacja wy‑
ników badań czy analiz. Jednak, 
co konkretnie będą prezentować 
uczestnicy, dowiemy się dopie‑
ro w czasie konferencji – w za‑
leżności od przysłanych przez 
uczestników abstraktów. 

– Śmiało mogę powiedzieć, że takiej 
organizacji nie powstydziłyby się doro‑
słe kongresy, zjazdy, w których my, na‑
uczyciele akademiccy, na co dzień bierze‑
my udział. Studenci potrafią je zorgani‑
zować w sposób perfekcyjny. Warte pod‑
kreślenia są również walory merytorycz‑
ne. Prezentacje studenckie są przygoto‑
wane w sposób profesjonalny, na wyso‑
kim poziomie, przedstawiane nienagan‑
ną angielszczyzną. Sprawia to, że nie‑
jednokrotnie komisje oceniające je mają 
kłopot z wyłonieniem zwycięzców. Za‑
tem należy podkreślić nie tylko wielkie 
zaangażowanie naukowo‑badawcze mło‑
dych naukowców, ale także ich zdolności 
organizacyjne. 

•	Konferencja to nie tylko wykłady 
i prezentacje? 

– Konferencji towarzyszyć będzie se‑
ria webinariów o tematyce neurologicz‑
nej i psychiatrycznej, w których uczest‑
niczyć będzie można przez stronę wy‑
darzenia na Facebooku, a także warsz‑
taty w Centrum Symulacji Medycznej, 
w tym symulacja pacjenta udarowego, 
szycie chirurgiczne czy też podstawy 
EMG skierowane do uczestników wyda‑
rzenia, a w trakcie webinariów planuje‑
my przeprowadzenie quizów sprawdza‑
jących nabytą przez uczestników wiedzę 
z możliwością wygrania cennych nagród 
rzeczowych. Wszystkie szczegóły będą 
się stopniowo pojawiać na facebooko‑
wym fanpage’u bezpośrednio w czasie 
konferencji.

Przypominamy: abstrakty 
nadsyłać można do 27 lutego; 
szczegółowe informacje na stronie 
https://www.neurologiczni.pl 
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Kobieta musi mieć wybór

Hospicjum perinatalne

z ojcem Filipem Buczyńskim,  
franciszkaninem, założycielem i prezesem  

Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie; 
psychoterapeutą; certyfikowanym psychoonkologiem i superwizorem 

Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego,  
rozmawia Anna Augustowska

•	Ile rodzin skorzystało z pomocy ho-
spicjum perinatalnego, które działa przy 
Hospicjum im. Małego Księcia w Lu-
blinie?

– W czasie 8 lat działalności do koń‑
ca 2021 roku 85 par zgłosiło się do nas 
po pomoc w sytuacji, kiedy u ich niena‑
rodzonego dziecka stwierdzo‑
no wadę letalną. Wcześniej tak‑
że opiekowaliśmy się kobieta‑
mi będącymi w ciąży z dziec‑
kiem, które najprawdopodob‑
niej miało umrzeć przed uro‑
dzeniem lub zaraz po nim. To 
była działalność zawsze pro pu‑
blico bono. Od trzech lat, czyli 
od czasu wejścia w życie usta‑
wy „Za życiem”, dostajemy za 
te świadczenia dofinansowa‑
nie z NFZ. Ryczałtem 1450 zł 
za opiekę na jedną parę.

•	O jaką pomoc chodzi?
– Obejmujemy komplekso‑

wą i profesjonalną pomocą ko‑
biety, które są w ciąży z po‑
dejrzeniem patologii płodu, od 
chwili, kiedy się na to zdecydu‑
ją, przez całą ciążę, poród i póź‑
niej – kiedy towarzyszymy przy 
odejściu dziecka i przez cały 
okres żałoby. Pomocą otacza‑
my całą rodzinę, nie tylko mat‑
kę. Tak więc to opieka medycz‑
na, psychologiczna i, jeśli ro‑
dziny tego chcą, także pomoc 
duszpasterska, i materialna – bo są sytu‑
acje, kiedy i taka jest potrzebna, wtedy 
uruchamiamy właściwy dla danej osoby 
ośrodek pomocy społecznej.

•	Kto powinien informować kobiety 
o tej formie pomocy?

– Lekarze – lekarze ginekolodzy, któ‑
rzy wykonują badania prenatalne i gene‑
tyczne i stawiają diagnozę, często suge‑
rując aborcję. Uważam, że kobieta mu‑
si mieć wybór. Wiele z nich chce uro‑
dzić. Co nie znaczy, że dysponujemy 
tu salą porodową itd. Opiekę medycz‑
ną zapewnia klinika położnicza – w na‑
szym województwie – w szpitalu przy 

ul. Jaczewskiego i tam też odbywają się 
porody. To ważne, aby kobiety znajdo‑
wały się pod opieką ośrodka o III stopniu 
referencyjności, czyli o najwyższym po‑
ziomie profesjonalizmu. To tam są leka‑
rze, konsultanci i specjaliści, którzy pro‑
wadzą ciążę i odbierają poród. 

błąd w diagnozie. Potem chcą, aby dziec‑
ko urodziło się żywe, bo chcą je poznać, 
przytulić i pożegnać. Chcą poznać płeć, 
nadać imię. Ważny jest pochówek, który 
w jakiś sposób zamyka pierwszą część 
żałoby. To trudny czas dla wszystkich 
w takiej rodzinie więc pomagamy radzić 
sobie z emocjami, bo nikt tak do końca 
nie wie, jaki scenariusz pisze życie: mo‑
że być przecież wczesne poronienie, mo‑
że być martwe urodzenie, może być ży‑
we urodzenie dziecka, które będzie żyło 
bardzo krótko, a może być tak, że dziec‑
ko będzie żyło wiele lat. I na tym polega 
nasza pomoc.

•	Zdarzają się cuda?
– Nam się zdarzył – to przypadek Pa‑

wełka, który mimo diagnozy o nieuleczal‑
nej chorobie żyje i rozwija się jak zdro‑
we dziecko (obok prezentujemy zdję‑
cie chłopca). Małżeństwo trafiło do nas 
przygotowane na śmierć dziecka, a zo‑
stali szczęśliwymi rodzicami. 

•	A porzucenie dziecka?
– Kiedy dochodzi do takiej sytuacji, 

dziecko trafia do naszego hospicjum sta‑
cjonarnego i pozostaje tam tak długo, 
jak żyje. 

• Jak długo rodziny mogą być pod 
opieką hospicjum?

– Zgodnie z przepisami, żywo urodzo‑
ne dziecko jest pod opieką hospicjum peri‑ 
natalnego do 28. dnia życia. Jeśli dziecko 
dalej żyje, wówczas proponujemy rodzi‑
com wsparcie ze strony hospicjum domo‑
wego lub stacjonarnego. Jeśli wcześniej 
zmarło, to rodzina przez 3 lata jest pod 
opieką psychologiczną dla rodzin w żało‑
bie. Wszystko świadczone jest bezpłatnie. 
Przed epidemią odbywały się także spo‑
tkania rodzin po stracie, gdy sami rodzice 
mogli także wzajemnie się wspierać. 

Biuro hospicjum
ul.	Lędzian	49,	20‑828	Lublin
tel.	81	537	13	73
faks:	81	537	13	96
hospicjum@hospicjum.lublin.pl
Koordynatorzy:
tel. 607 330 482
tel. 531 506 681
tel. 509 733 164
e‑mail: perinatalne@hospicjum.lublin.pl
Wszystkie zakresy opieki są  
BEZPŁATNE.
Wystarczy	skierowanie	od	ginekologa,	
genetyka	lub	kardiologa	perinatalnego.

Do nas należy przygotować taką rodzi‑
nę do pogodzenia się, zaakceptowania tej 
tak trudnej sytuacji. Czyli od strony psy‑
chologicznej, socjalnej, duszpasterskiej 
i każdej innej według indywidualnej po‑
trzeby przychodzi z pomocą zespół nasze‑
go hospicjum. I nie ma znaczenia czy są 
to rodziny katolickie, czy inne. Pomaga‑
liśmy buddystom, muzułmanom i chyba 
wszystkim wyznawcom religii chrześci‑
jańskich, a także osobom niewierzącym.

•	Co jest najtrudniejsze? Czego naj-
bardziej oczekują matki?

– Na początku liczą na cud: że wa‑
da się cofnie, że kolejne badanie wykaże 
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Ostatnio kraj obiegła „sensacyjna” 
wieść, że Ministerstwo Zdrowia planu‑
je stworzenie tzw. rejestru ciąż. Pomysł 
wzbudził obawy przedstawicieli orga‑
nizacji kobiecych i sprzeciw niektórych 
prawników. Co jednak tak naprawdę kry‑
je się za tym hasłem? I czy będzie to nie‑
bezpieczne dla pacjentek? Spróbujmy od‑
powiedzieć.

Raportowanie  
zdarzeń medycznych  

od 1 lipca 2021 r.
Kamieniem milowym w procesie cy‑

fryzacji w obszarze ochrony zdrowia było 
uchwalenie ustawy o systemie informacji 
w ochronie zdrowia1. To właśnie jej prze‑
pisy stworzyły m.in. System Informacji 
Medycznej (SIM), służący przetwarzaniu 
danych dotyczących udzielonych, udzie‑
lanych i planowanych świadczeń opieki 
zdrowotnej, udostępnianych przez sys‑
temy teleinformatyczne poszczególnych 
usługodawców (świadczeniodawców 
oraz aptek). 

raportowania i zakres tego obowiązku 
zawarte są w rozporządzeniu wykonaw‑
czym do ww. ustawy2.

Rozszerzenie katalogu 
zdarzeń medycznych

I to właśnie zapowiedziana zmiana roz‑
porządzenia wzbudziła tak ogromne emo‑
cje. Zgodnie z projektem przedstawionym 
przez ministerstwo do systemu mają być 
zgłaszane także informacje o: wyrobach 
medycznych zaimplantowanych u pacjen‑
ta, jego alergiach, grupie krwi oraz ciąży. 
Początkowo te dane mają być przekazy‑
wane fakultatywnie, ale od 1 lipca bieżą‑
cego roku już obowiązkowo.

Jak wyjaśnia strona rządowa, noweli‑
zacja podyktowana jest względami me‑
dycznymi związanymi z: 

– udzielaniem świadczeń ratujących 
życie w przypadku braku możliwości 
pozyskania informacji bezpośrednio od 
pacjentki,

– ordynowaniem leków (ma pozwolić 
w przyszłości na uniknięcie przepisania 
leków niewskazanych przy ciąży),

– ułatwieniami w zakresie weryfika‑
cji uprawnień do otrzymania bezpłat‑
nych leków,

– otrzymaniem świadczenia poza ko‑
lejnością (szybszy dostęp do świadczeń 
dla grup uprzywilejowanych np. honoro‑
wi krwiodawcy lub kobiety w ciąży)3.

Co z ochroną  
prywatności pacjentów?
Jak wynika z doniesień prasowych oraz 

moich osobistych doświadczeń, regulacje 
dotyczące zdarzeń medycznych budzą 
obawy nie tylko pacjentów, ale też leka‑
rzy, którzy mieliby raportować informa‑
cje na temat stanu zdrowia pacjentów do 
SIM. Zachowanie tajemnicy zawodowej 
jest obowiązkiem i przywilejem lekarza, 
a także jednym z najważniejszych praw 
pacjenta. Czy zatem dane eksportowane 
do cyfrowej rzeczywistości będą znajdo‑
wały się pod odpowiednią ochroną, i kto 
będzie miał do nich dostęp? 

Zgodnie z art. 35 Ustawy o systemie 
informacji w ochronie zdrowia wgląd do 
informacji na temat konkretnego pacjen‑
ta posiada: 

1) pracownik medyczny, który sam 
wytworzył dokumentację medyczną, za‑
wierającą dane osobowe lub dane me‑
dyczne, 

2) pracownik medyczny tego samego 
podmiotu leczniczego – jeśli wiąże się to 

z diagnostyką lub kontynu‑
acją leczenia, 

3) lekarz (pielęgniarka 
lub położna) sprawujący 
opiekę nad pacjentem w ra‑
mach POZ, 

4) każdy pracownik me‑
dyczny w przypadku za‑
grożenia życia. Dostęp in‑
nych osób uzależniony jest od zgody pa‑
cjenta. 

Oczywiście, można zastanawiać się, 
czy taka regulacja jest słuszna – jakby nie 
patrzeć stanowi wyłom w zasadzie zacho‑
wania w tajemnicy wszystkich informacji 
na temat pacjenta uzyskanych w związ‑
ku z leczeniem, ale podkreślić należy, że 
po pierwsze jest to przepis ustawy, a za‑
tem powszechnie obowiązujący, a po dru‑
gie nie są to przepisy nowe – obowiązu‑
ją bowiem w zacytowanym kształcie już 
od września 2019 roku. 

Istotny jest również nałożony na pod‑
mioty prowadzące bazy danych obo‑
wiązek stworzenia warunków organi‑
zacyjnych i technicznych, zapewniają‑
cych ochronę przetwarzanych danych, 
w szczególności zabezpieczenia danych 
przed nieuprawnionym dostępem, niele‑
galnym ujawnieniem lub pozyskaniem, 
a także ich modyfikacją, uszkodzeniem, 
zniszczeniem lub utratą (nieśmiertelne 
RODO!).

Pamiętajmy, że obowiązek	raporto‑
wania	 zdarzeń	medycznych	 już	 jest 
– obowiązuje od ponad pół roku i doty‑
czy wszystkich podmiotów udzielających 
świadczeń opieki zdrowotnej – i komer‑
cyjnie, i w ramach umowy z NFZ. Wpraw‑
dzie niewypełnienie tego obowiązku 
dotychczas nie jest obarczone sankcjami 
finansowymi, ale należy mieć na uwadze, 
że lekarze zobowiązani są do przestrze‑
gania przepisów dotyczących wykonywa‑
nia zawodu, a w najbliższych latach na‑
cisk na cyfryzację w ochronie zdrowia 
będzie jeszcze silniejszy.

Aleksandra	Otawska‑Petkiewicz	
radca	prawny	LIL

1  Ustawa z 28 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz. U. 
z 2021 r., poz. 666 z późn. zm.).

2  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegóło‑
wego zakresu danych zdarzenia medycz‑
nego przetwarzanego w systemie informa‑
cji oraz sposobu i terminów przekazywa‑
nia tych danych do Systemu Informacji Me‑
dycznej (Dz. U., poz. 1253).

3  https://ezdrowie.gov.pl/portal/artykul/ 
projekt‑zmiany‑rozporzadzenia‑dot‑ 
zdarzen‑medycznych 
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„Rejestr ciąż”, czyli o raportowaniu zdarzeń medycznych

Od 1 lipca zeszłego roku znowelizowa‑
ne przepisy ustawy nałożyły na wszyst‑
kie	podmioty	wykonujące	działalność	
leczniczą obowiązek raportowania do 
SIM zdarzeń medycznych. Obowiązek 
ten dotyczy wszystkich – niezależnie 
od formy organizacyjno‑prawnej (czy to 
podmiot leczniczy czy też praktyka lekar‑
ska) oraz niezależnie od posiadania kon‑
traktu z NFZ (dotyczy również prywat‑
nych gabinetów).

Co należy zgłaszać do systemu? Świad‑
czenia zdrowotne rozumiane jako działa‑
nia służące profilaktyce, zachowaniu, 
ratowaniu, przywracaniu lub poprawie 
zdrowia. W praktyce będzie to np. wizyta 
lekarska, szczepienie, wykonanie zabie‑
gu dentystycznego, czy też pobyt szpital‑
ny. Jednak bardziej szczegółowe zasady 

https://ezdrowie.gov.pl/portal/artykul/projekt-zmiany-rozporzadzenia-dot-zdarzen-medycznych


2021 rok w medycynie
Pandemia i szczepienia. Ale w ze‑

szłym roku działy się też inne istotne 
rzeczy: zniesienie limitów do specjali‑
stów w opiece ambulatoryjnej czy pu‑
blikacja wyroku TK ws. aborcji. Co za‑
pamiętamy z roku 2021? 

Styczeń
•	 8	–	Wszedł	w	życie	obowiązek	wysta‑

wiania	e‑skierowań.	Skierowania	w	po‑
staci elektronicznej stały się obowiązko‑
we	m.in.	na	ambulatoryjne	świadczenia	
specjalistyczne.

•	 27	–	W	Dzienniku	Ustaw	opublikowa‑
no	wyrok	Trybunału	Konstytucyjnego	
z	22	października	ub.	r.	o	niekonstytucyj‑
ności	przepisu	dopuszczającego	abor‑
cję	w	przypadku	dużego	prawdopodo‑
bieństwa	ciężkiego	i	nieodwracalnego	
upośledzenia	płodu	albo	nieuleczalnej	
choroby	zagrażającej	jego	życiu.

Luty
•	 27	–	Wprowadzony	został	obowiązek	za‑

krywania ust i nosa wyłącznie przy uży‑
ciu	maseczki.	Od	tego	dnia	nie	można	
stosować	do	tego	celu	szalików,	komi‑
nów, chust, bandan i przyłbic.

Marzec
•	 16	–	Zmieniły	 się	 zasady	 korzystania	

z podstawowej opieki zdrowotnej. Le‑
karz	 pierwszego	 kontaktu	 nie	może	
od	tego	czasu,	poza	kilkoma	sytuacja‑
mi,	narzucić	wizyty	w	formie	telepora‑
dy.	Lekarz	nie	może	odmówić	bezpo‑
średniej	wizyty	m.in.	wtedy,	gdy	pacjent	
cierpi na przewlekłą chorobę i nastąpi‑
ło	pogorszenie	lub	zmieniły	się	objawy;	
istnieje podejrzenie choroby nowotwo‑
rowej,	a	także,	gdy	dziecko	nie	ma	jesz‑
cze	6	lat.

•	 20	–	Odwołano	w	Polsce	stan	zagroże‑
nia	epidemicznego	i	wprowadzono	stan	
epidemii.

•	 27	–	Zaczęły	obowiązywać	zaostrzone	
zasady	bezpieczeństwa.	Nieczynne	by‑
ły m.in. salony fryzjerskie i kosmetycz‑
ne, wielkopowierzchniowe sklepy me‑
blowe i budowlane, a także przedszko‑
la i żłobki.

Kwiecień 
•	 1	 –	W	Dzienniku	Ustaw	opublikowa‑

no nowelizację ustawy, która umoż‑
liwiła	 rozszerzenie	 kręgu	osób	 z	 za‑
wodów medycznych uprawnionych 
do	przeprowadzania	badania	kwalifi‑
kacyjnego	do	szczepienia	przeciw	CO‑
VID‑19.	W	 rozporządzeniu	opubliko‑
wanym	9	kwietnia	doprecyzowano,	że	
kwalifikować	będą	mogli,	oprócz	leka‑
rzy,	również	m.in.	dentyści,	pielęgniarki,	
położne, felczerzy, ratownicy medyczni 
lub	higienistki	szkolne.

•	 14	–	Rząd	podjął	decyzję	o	przedłużeniu	
obowiązywania	restrykcji	do	25	kwiet‑
nia. Wyjątki objęły przedszkola, żłobki 
i	sport	na	świeżym	powietrzu.

Maj 
•	 10	–	Minister	 zdrowia	powołał	 zespół	

do	spraw	badań	genomu	i	mutacji	wi‑
rusa	SARS‑CoV‑2.	Jednym	z	jego	zadań	
jest monitorowanie sytuacji epidemio‑
logicznej	w	zakresie	wariantów	wirusa	
SARS‑CoV‑2.

•	 14	–	Liczba	wykonanych	szczepień	prze‑
ciw	COVID‑19	w	Polsce	przekroczyła	
15	mln.

•	 26	–	Sejm	uchwalił	nowelizację,	zgodnie	
z	którą	od	1	lipca	2021	r.	żaden	pracow‑
nik	medyczny	oraz	działalności	podsta‑
wowej	podmiotu	leczniczego	nie	będzie	
mógł	mieć	ustalonego	wynagrodzenia	
zasadniczego	na	poziomie	niższym	niż	
wynikający z ustawy.

Czerwiec 
•	 1	–	Od	tego	dnia	można	było	pobierać	

Unijne	Certyfikaty	COVID	 (UCC),	 które	
ułatwiają bezpieczne przemieszczanie 
się	pomiędzy	krajami	Unii	Europejskiej.	
Kody	QR	można	wygenerować	na	Inter‑
netowym	Koncie	Pacjenta.

Lipiec 
•	 1	–	Zniesiono	limity	do	lekarzy	specja‑

listów w opiece ambulatoryjnej i w nie‑
których	świadczeniach	w	sieci	kardiolo‑
gicznej.

•	 13	–	Możliwość	kwalifikacji	do	szczepień	
przeciw	COVID‑19	otrzymali	 studen‑
ci	piątego	roku	kierunku	lekarsko‑den‑
tystycznego,	 jak	 również	 absolwenci	
studiów na kierunku lekarskim, lekar‑
sko‑dentystycznym oraz studiów I stop‑
nia	na	kierunku	pielęgniarstwo.

Sierpień 
•	 11	–	Sejm	uchwalił	nowelizację	ustawy	

o	świadczeniach	opieki	 zdrowotnej	fi‑
nansowanych	ze	środków	publicznych	
oraz niektórych innych ustaw, która za‑
kłada	osiągnięcie	poziomu	6	proc.	PKB	
na	ochronę	zdrowia	w	2023	 r.	 i	okre‑
ślenie	 ścieżki	wzrostu	do	7	proc.	PKB	
w	2027	 r.	Zawiera	 także	m.in.	przepi‑
sy o karaniu osób naruszających niety‑
kalność	personelu	punktów	szczepień	
przeciw	COVID‑19.

•	 24	–	Rząd	przyjął	Plan	dla	Chorób	Rzad‑
kich,	zawierający	harmonogram	działań	
z	podaniem	źródła	finansowania.	Objął	
on	37	zadań,	które	będą	zrealizowane	
w	 latach	2021‑2023.	Plan	uwzględnia	
sześć	podstawowych	obszarów:	ośrod‑
ki	eksperckie;	diagnostykę;	dostęp	do	le‑
ków	i	środków	specjalnego	przeznacze‑
nia	żywieniowego	w	chorobach	 rzad‑
kich;	polski	Rejestr	Chorób	Rzadkich;	
platformę informacyjną i paszport pa‑
cjenta z chorobą rzadką.

Wrzesień 
•	 10	–	Ogólnopolski	 Komitet	 Protesta‑

cyjno‑Strajkowy	Pracowników	Ochro‑
ny Zdrowia opublikował postulaty. Za‑
warł	 je	w	ośmiu	punktach.	Obejmują	

one: natychmiastową zmianę ustawy 
o	sposobie	ustalania	najniższego	wyna‑
grodzenia;	realny	wzrost	wyceny	świad‑
czeń,	ryczałtów	i	tzw.	dobokaretki,	a	tak‑
że zatrudnienie dodatkowych pracow‑
ników	obsługi	administracyjnej	i	perso‑
nelu	pomocniczego	oraz	wprowadze‑
nia norm zatrudnienia uzależnionych 
od liczby pacjentów.

Październik 
•	 14	–	Sejm	znowelizował	ustawę	o	świad‑

czeniach opieki zdrowotnej finanso‑
wanych	 ze	 środków	publicznych.	Za‑
kłada	ona	m.in.	możliwość	korzystania	
ze	świadczeń	opieki	zdrowotnej	w	Wiel‑
kiej	Brytanii	i	Irlandii	Północnej	na	po‑
dobnych zasadach, jak obowiązujące 
przed	wyjściem	tego	kraju	z	UE.

•	 29	–	Lekarze	prywatni,	którzy	nie	ma‑
ją	podpisanej	umowy	z	NFZ,	uzyskali	
możliwość	kierowania	 swoich	pacjen‑
tów na bezpłatne testy w kierunku wy‑
krycia	SARS‑CoV‑2.

Listopad 
•	 2	–	Początek	szczepień	dawką	przypo‑

minającą dla wszystkich osób, które 
ukończyły	18	lat	i	otrzymały	pełny	sche‑
mat	szczepienia	(dwie	dawki)	prepara‑
tami	Comirnaty	 (Pfizer‑BioNTech),	Spi‑
kevax	 (Moderna)	 lub	Vaxzevria	 (Astra‑
Zeneca)	 lub	 jedną	dawkę	szczepionki	
COVID‑19	Vaccine	Janssen.

•	 17	–	Sejm	uchwalił	nowelizację	usta‑
wy o zdrowiu publicznym oraz niektó‑
rych innych ustaw. Zakłada utworzenie 
od	1	stycznia	2022	r.	Krajowego	Centrum	
Przeciwdziałania	Uzależnieniom	przez	
połączenie	Krajowego	Biura	ds.	Przeciw‑
działania	Narkomanii	(KBPN)	i	Państwo‑
wej	Agencji	Rozwiązywania	Problemów	
Alkoholowych	(PARPA).

Grudzień 
•	 1	–	NFZ	wprowadził	zmiany	w	finanso‑

waniu szpitali tymczasowych i trans‑
portu	sanitarnego	w	związku	ze	zwal‑
czaniem	COVID‑19.

•	 15	–	Ministerstwo	Zdrowia	skierowało	
do	uzgodnień	projekt	ustawy	o	zawo‑
dzie	ratownika	medycznego	oraz	samo‑
rządzie	ratowników	medycznych.	Usta‑
wa	ma	w	sposób	kompleksowy	uregu‑
lować	wykonywanie	zawodu	 ratowni‑
ka	medycznego;	określa	m.in.	wymaga‑
ne	uprawnienia	kwalifikacyjne,	zasady	
uzyskiwania prawa wykonywania zawo‑
du,	organizację	kształcenia	przed‑	i	po‑
dyplomowego	oraz	ponoszenie	odpo‑
wiedzialności	zawodowej.	Przewidziano	
w niej utworzenie samorządu ratowni‑
ków medycznych.

•	 23	–	Opublikowano	projekt	 rozporzą‑
dzenia,	 zgodnie	 z	 którym	osoby	wy‑
konujące zawód medyczny, farma‑
ceuci	i	studenci	medycyny	do	1	marca	
muszą	zaszczepić	 się	w	pełni	przeciw	
COVID‑19.

(oprac.	na	podstawie	PAP	–	jkg)
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Ginekolog praktyczny

Lecząc zaćmę, zapobiegamy otępieniu 

Konferencja	Naukowa	 „Praktyka	
Ginekologa	Onkologa” już po raz drugi 
odbyła się w Wojewódzkim Szpitalu Spe‑
cjalistycznym w Białej Podlaskiej.

Współorganizatorem spotkania, które 
odbyło się na początku grudnia, było Pol‑
skie Towarzystwo Ginekologii Onkolo‑
gicznej. W czasie konferencji grono eks‑
pertów w dziedzinie ginekologii, onkolo‑
gii, chirurgii i radiologii miało okazję wy‑
mienić poglądy w tym zakresie.

Program konferencji był bardzo złożo‑
ny. Oprócz wykładów i dyskusji, uczest‑
nicy mieli okazję do aktywnego udziału 
w warsztatach, m.in. w zakresie histero‑
skopii, badań USG, chirurgii naczynio‑
wej oraz robotyki.

Podlaskiej. Wykład pt. „Koncepcja Ova‑
rian Cancer Unit” wygłosił prof.	Mariusz	
Bidziński – konsultant krajowy w dzie‑
dzinie ginekologii onkologicznej.

– Wychodząc naprzeciw problemom 
w zakresie ginekologii onkologicznej, 
pragniemy w sposób szczególny zwrócić 
uwagę na ten problem. Pragniemy rów‑
nież wspierać rozpowszechnianie wiedzy 
w tym zakresie na międzynarodowej are‑
nie naukowej. 

Konferencja „Praktyka Ginekologa 
Onkologa” już na stałe wpisała się w ka‑
lendarz konferencyjny bialskiego szpitala 
oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologii 
Onkologicznej – informuje rzeczniczka 
bialskiego szpitala – Magdalena Us.

aa

Dzięki takim spotkaniom moż‑
liwa jest szeroka wymiana wie‑
dzy i doświadczeń. Konferencja 
ma ogromny wpływ na budowa‑
nie i reformowanie możliwości dia‑
gnostycznych i profilaktycznych 
oferowanych na rynku, podkreśla‑
li uczestnicy.

Otwarcia konferencji dokonali: 
prof.	Jan	Kotarski – były prezes 
PTGO, z Uniwersytetu Medycz‑
nego w Lublinie, redaktor naczel‑
ny Akademii Ginekologa Onkolo‑
ga i prof.	Włodzimierz	Sawicki 
– prezes PTGO oraz Adam	Cho‑
dziński – dyrektor Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego w Białej 

Według raportu opublikowanego 
w magazynie „JAMA	Internal	Medici‑
ne”, przeprowadzenie zabiegu usunięcia 
zaćmy w odpowiednim czasie i na wcze‑
snym etapie przekłada się na zmniejszenie 

Zabieg usunięcia zaćmy jest w pełni bez‑
pieczny i nie wymaga hospitalizacji pa‑
cjenta – podkreśla Wojciech Brakowiec‑
ki, rzecznik prasowy Uniwersytetu Me‑
dycznego w Lublinie.

 aa

ryzyka wystąpienia otępienia u osób star‑
szych. Zdaniem naukowców, jest to ściśle 
związane z jakością i komfortem życia.
Profesor	Robert	Rejdak, kierow‑

nik Katedry i Kliniki Okulistyki Ogól‑
nej i Dziecięcej SPSK nr 1 Uniwersyte‑
tu Medycznego w Lublinie przestrzega, 
że odwlekanie wizyty u specjalisty w ce‑
lu usunięcia zaćmy może skutkować po‑
ważnymi konsekwencjami neurologicz‑
nymi i okulistycznymi. 

– Zaćma bezwzględnie łączy się z wy‑
kluczeniem, poczuciem izolacji, co mo‑
że powodować depresje i stany lękowe, 
a także sprzyja demencji. Udowodni‑
li to amerykańscy badacze z grupy eks‑
pertów okulistyki i neurologii – mówił 
prof. Rejdak, podkreślając rolę leczenia 
zaćmy w jak najwcześniejszej fazie.

– W Klinice Okulistyki Uniwersyte‑
tu Medycznego w Lublinie operacje za‑
ćmy odbywają się w systemie dwuzmia‑
nowym w pełnym reżimie sanitarnym. 
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•	Czy inspiracją do pisania wierszy 
dla dzieci są konkretni młodzi czytelni-
cy, może wnuki? 

– Nie jestem jeszcze dziadkiem i nie pi‑
szę dla dzieci, które znam, ale bardzo li‑
czę, że kiedyś moje wnuki będą tych wier‑
szy najpierw słuchać a potem, jak podro‑
sną, czytać je sobie i kiedyś także swo‑
im dzieciom. Od razu się przyznam, że 
inspiracją do tworzenia poezji dziecięcej 
był ogłoszony w Lubelskiej Izbie Lekar‑
skiej konkurs, którego mam zaszczyt być 
laureatem (zresztą kolejny raz). Wcze‑
śniej pisałem wyłącznie wiersze dla do‑
rosłych. W moim dorobku mam cztery to‑
miki: „Moje pisanie”; „Słów klekotanie”; 
„W pajęczynie myśli” i ostatni satyrycz‑
ny tomik pt. „Kamyk się śmieje”, a tak‑
że sporo limeryków.

•	Dla „dorosłych” wierszy inspiracją 
także były konkursy literackie?

– Zdecydowanie nie, chociaż uczest‑
niczyłem w bardzo wielu i mogę się po‑
chwalić licznymi nagrodami. Na siłę nic 
nie potrafię wymyślić. To musi być po‑
trzeba chwili, nastroju i emocji, które 
przeżywam. Pierwszy wiersz podyktowa‑
ła mi tęsknota za żoną, która wyjechała 
a ja nagle poczułem, że chcę o tym napi‑
sać. Czytając ten wiersz żona bardzo się 
wzruszyła, nawet się popłakała, ale też od 
razu zachęciła mnie: Pisz więcej! I tak to 
się zaczęło. Zresztą stosunkowo niedaw‑
no, bo zbliżałem się już do emerytury. Od 
tego czasu, czyli dokładnie od 10 lat, pi‑
szę i nie rozstaję się z notesem (trzymam 
go nawet na stoliku przy łóżku), w któ‑
rym zapisuję tematy, myśli, jakieś frazy, 
które potem stają się wierszem. 

•	Wiem, że ma Pan grono czytelników 
– także wśród dzieci?

– Na spotkania autorskie, które przed 
pandemią się odbywały, przychodziło po 
50‑60 osób. To bardzo mnie cieszy, prze‑
cież pisanie do szuflady nie ma sensu. 
Co do czytelników dziecięcych – chciał‑
bym, aby moje wiersze były czytane np. 
w przedszkolach czy małym pacjentom 
leżącym w szpitalach. I jest pomysł, aby 
powstał audiobook, a także zbiór, który 

zostanie wydany z ilustracjami wykona‑
nymi przez dzieci lekarzy. Podejmie się 
tego Lubelska Izba Lekarska i organi‑
zatorzy konkursu. Mam więc motywa‑
cję, aby pisać dla najmłodszych chociaż 
to bardzo surowi recenzenci i nie darują 
żadnej fuszerki.

•	Wiersze dla dzieci, które już Pan na-
pisał, zostały pięknie zilustrowane. 

– To zasługa mojej synowej Oli, któ‑
ra jest plastyczką, absolwentką krakow‑
skiej Akademii Sztuk Pięknych. Skład 
przygotowuje mój syn Daniel, informa‑
tyk po Wojskowej Akademii Technicznej 
– jednym słowem jesteśmy rodzinną fir‑
mą. Bardzo to sobie cenię.

•	Poezja to nie jedyna Pana pasja. Od 
pozostałych można dostać zawrotu gło-
wy: członek Rady Programowej Instytutu 
Genealogii; regionalista, specjalizujący 
się w historii Kraśnika, dziejów regionu 

i jego mieszkańców; członek Towarzy-
stwa Ziemi Urzędowskiej, Kraśnickiego 
Towarzystwa Regionalnego, Polskiego 
Towarzystwa Heraldycznego i elitarnej 
Unii Polskich Pisarzy Lekarzy. Jak Pan 
znajduje na to czas?

– Odpowiedź jest jedna: pasja! Jeśli 
bym nie czuł radości, zainteresowania 
i musiał się tym zajmować z obowiązku, 
chyba nic by z tego nie wyszło. Genealo‑
gia to pasja, do której trzeba mieć serce, 
dużo cierpliwości i wytrwałości. Wiem 
o czym mówię, bo opracowałem dwie 
obszerne monografie rodzinne: pierwsza 
„Kamieńscy, linia z Urzędowa” powsta‑
ła na prośbę mojego dziadka, a „Odorow‑
scy” to historia rodu mojej mamy. Przygo‑
towanie ich zajęło mi po kilka lat. Teraz 
przygotowuję monografię Walczyńskich, 
rodziny ze strony mojej babci. Stale pra‑
cuję też przy opracowywaniu „Słownika 
biograficznego ziemi kraśnickiej”, które‑
go jestem pomysłodawcą, współautorem 
i redaktorem naczelnym. Pierwszy tom 
już się ukazał, obecnie szykujemy drugi 
tom tego wydawnictwa. 

•	A	krótkofalarstwo? 
– To była pasja, która minęła z pojawie‑

niem się Internetu, ale rzeczywiście by‑
łem jednym z założycieli i prezydentem 

Lekarz z pasją www.medicus.lublin.pl

Dzieci to bardzo surowi recenzenci
z Janem Stanisławem Kamyk Kamieńskim, 

stomatologiem, którego pasją – jedną z wielu! – jest pisanie wierszy 
i bajek; laureatem 1., 3., 4., i 5. edycji Ogólnopolskiego Konkursu 

Poetycko‑Literackiego „Lekarze Dzieciom”,  
rozmawia Anna Augustowska
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międzynarodowego klubu radiowego In‑
ternational DX Club White Eagle, któ‑
ry działał w latach 90. ubiegłego wie‑
ku. Wspaniała przygoda, która zaowo‑
cowała wieloma przyjaźniami między‑
narodowymi. Dzięki nim zwiedziłem ka‑
wał świata.

•	Nie możemy pominąć jeszcze jednej 
pasji – może nawet najważniejszej?

– Stomatologia! Oczywiście, ten zawód 
wybrałem co prawda dość przypadkowo 
– bo po maturze nie bardzo wiedziałem, co 
chciałbym studiować. Dzięki sugestii ma‑
my, a także za namową kolegów z klasy, 
którzy się tam wybierali – m.in. obecne‑
go prof. Andrzeja Dropa – zacząłem stu‑
dia na Wydziale Stomatologii Pomorskiej 
Akademii Medycznej w Szczecinie. Nigdy 
nie żałowałem tego wyboru. 

Po studiach wróciłem do Kraśnika. 
Tu znalazłem pracę, która również sta‑
ła się moją pasją, bez której nie można 
być dobrym dentystą. To trudny zawód, 
a ja wykonywałem go przez 41 lat. Teraz 
mam czas na pozostałe pasje i oby star‑
czyło mi sił, bo jeszcze wciąż mam du‑
żo do zrobienia.

Sonet X (fragment) 
Nierozłączeni, niezmiennie we dwoje 
idziemy wspólnie przemierzając lata, 
a silny uścisk nasze ręce splata, 
stanowiąc życia naszego ostoję. 

Limeryk 
W Krakowie doktor 

ze śmiechu się tarzał
ujrzawszy damę – to mu się nie zdarza.  
On zawału mógł dostać 
gdy rozpoznał tę postać 
– to przecież Wena przyszła do lekarza. 

Alkoholowa ruletka
Nowy	Rok	 to	 zwykle	nowe	posta‑

nowienia,	nowe	cele	i	nowe	marzenia.	
Dla	wielu	to	może	być	start	do	nowe‑
go	życia.	

Czas świąt to czas zakrapianych spo‑
tkań. Alkohol towarzyszy nam w więk‑
szych dawkach już od ostatnich dni grud‑
nia. Od świątecznego stołu przechodzi‑
my do noworocznych imprez i zapija‑
my kolejne dni stycznia płynnie wcho‑
dząc w okres karnawału. „Na zdrowie!” 
powtarzamy przy kolejnych kieliszkach 
wina, wódki i innych alkoholi. Jednak 
czy zdajemy sobie sprawę z tego, że pro‑
centy nie mają wiele wspólnego ze zdro‑
wiem, a szczególnie wtedy, kiedy ich 
nadużywamy?

„Obecnie już wiemy, że alkohol od-
powiada za co najmniej siedem rodza-
jów raka oraz jest wyłącznym sprawcą 
innych dolegliwości i chorób przewle-
kłych, ale nie mamy pojęcia, jak szkodli-
wy jest jego pomniejszy wpływ na nasze 
zdrowie (…). Alkohol jest depresantem, 
czyli substancją wywołującą depresję, 
a zatem jeśli pijemy, żeby się rozluźnić, 
tak naprawdę powodujemy jeszcze więk-
szy niepokój (…): nawet jeden drink może 
wywołać stres, napięcie, niepokój czy na-
wet stan depresyjny. I to działanie wcale 
nie jest zarezerwowane tylko dla nałogo-
wych pijaków. Efekt odsta-
wienia czy głodu odczuwa-
my za każdym razem, kie-
dy spożywamy substancje 
uzależniające. Kieliszek 
to już jest dawka” – pisze 
czerpiąc z własnego do‑
świadczenia Holly Whita‑
ker w szczerej do bólu i po‑
ruszającej opowieści o wy‑
chodzeniu z nałogu.

Jeśli pijemy alkohol, 
powinniśmy przestać się 
łudzić, że wyjdzie nam to 
na zdrowie. A jeśli chce‑
my przestać pić, dobrym 
startem będzie książka ame‑
rykańskiej pisarki	Holly	Whitaker	Na 
zdrowie! Jak trzeźwiałam w kulturze pi-
cia.	W	zeszłym	roku	stała	się	bestselle‑
rem	The	New	York	Times’a,	a	nawet	
pojawiła	się	(książka,	nie	jej	autorka)	
w	jednym	z	odcinków	kontynuacji	kul‑
towego	serialu	„Seks	w	wielkim	mie‑
ście”. Sięga po nią jedna z bohaterek, 
kiedy uświadamia sobie, że zaczyna pić 
za dużo i za często. Jest to lektura obo‑
wiązkowa dla wszystkich, którzy sięgają 
po alkohol, bez względu na to czy czują 
się z tym dobrze, czy nie. Po pierwsze, 
autorka demaskuje przemysł alkoholowy 
i pokazuje liczne marketingowe zabiegi, 

mające na celu ukrycie prawdy, czym de 
facto jest alkohol. Po drugie, autorka opi‑
suje swoją historię: kobiety sukcesu, za‑
rabiającej coraz większe pieniądze i za‑
liczającej kolejne awanse, ale jednocze‑
śnie sięgającej po alkohol coraz częściej. 
Po trzecie, książka mierzy się ze stereoty‑
pami o alkoholikach, pokazując, że każ‑
da ilość spożytego alkoholu jest niebez‑
pieczna, a uzależnienie może dotknąć ab‑
solutnie każdego. Picie to ruletka i wca‑
le nie musi tak być, że jeśli dziś nad tym 
panujesz (lub wydaje Ci się, że tak jest), 
to tak będzie także jutro. 

To książka otwierająca oczy, pokazu‑
jąca schematy, mechanizmy, ale też jasno 
wyjaśniająca, jak ogromny wpływ ma al‑
kohol na nasze organizmy, poszczególne 
organy, samopoczucie i codzienne życie. 
Poniżej kilka najważniejszych skutków 
picia, ale prawda jest taka, że nie ma or‑
ganu w ludzkim ciele, który nie byłby 
niszczony przez alkohol, który: powodu‑
je siedem różnych rodzajów raka; nisz‑
czy mózg; zaburza równowagę poziomu 
cukru we krwi; zaburza funkcjonowanie 
układu hormonalnego; niszczy florę bak‑
teryjną w jelitach; zaburza sen; podsyca 
niepokój i działa depresyjnie; utrudnia 
pracę wątroby, która zostaje zmuszona 
do zajęcia się przede wszystkim oczysz‑

czaniem organizmu z alko‑
holu; powoduje przyrost 
wagi lub zakłóca proces 
chudnięcia; powoduje za‑
czerwienienie skóry i pę‑
kanie naczynek; powodu‑
je szybsze starzenie się. 
Całego organizmu.

„Takiej książki jesz‑
cze nie czytałam, aby wy‑
zwalanie się z uzależnie‑
nia było tak niesamowicie 
skoncentrowane na kobie‑
cości. Pokonywanie nało‑
gu, przypominające nor‑
malnie sport ekstremal‑

ny, dzięki tej książce stanie się bardziej 
przygodą niż męczarnią – niczym podróż 
międzyplanetarna w symulatorze. Zapnij 
pasy i w drogę” – napisała po lekturze 
Ewa Woydyłło‑Osiatyńska, doktor psy‑
chologii i terapeuta uzależnień.

Warto to wszystko wiedzieć, zanim 
bezmyślnie wlejemy w siebie kolejną 
butelkę wina i zakrzykniemy „Na zdro‑
wie!”. 

Anna	Augustowska

Holly	Whitaker,	„Na	zdrowie!		
Jak	trzeźwiałam	w	kulturze	picia”,	
Wydawnictwo	Kompania	Mediowa,	
Warszawa.	
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Fałszywy doktor zdejmie Ci różowe okulary
W lutym, z okazji Dnia Zakochanych, 

przypominamy przedwojenną publika‑
cję o elektryzującym tytule: „Mężczy‑
zna, którego na męża wybierać nie wol‑
no!”. Autor już w przedmowie przyzna‑
je rozbrajająco, że chodziło mu o zainte‑
resowanie szerokiej rzeszy czytelników 
a dobry tytuł to podstawa powodzenia na 
rynku wydawniczym. Chodzi mu o pro‑
blem poważny – takie dobranie małżon‑
ków, które będzie gwarancją zdrowego 
potomstwa 

Reinhold Gerling był Niemcem, uro‑
dził się w 1863 roku a zmarł w 1930. Wie‑
le bibliotek i osób opracowujących jego 
publikacje powtarza te daty, zapewne są 
prawdziwe. I to tyle pewnego na temat 
Gerlinga, który przez pewien okres życia 
był związany z Berlinem, gdzie miał za‑
kładać stowarzyszenia propagujące pie‑
lęgnację ciała i Oranienburgiem. 

Ars Medica

W przedmowach do swoich ksią‑
żek zazwyczaj przedstawiał się jako 
prof. dr Gerling. Środowiska medycz‑
ne musiały doceniać wagę jego tek‑
stów. „Życie miłosne i płciowe człowie‑
ka z uwzględnieniem wszystkich tajem‑
nych chorób i ich zapobiegania” wprowa‑
dził na polski rynek znany lekarz, Adolf 
Klęsk. Ten krakowski działacz społecz‑
ny, pionier neurochirurgii i rehabilitacji 
przetłumaczył książkę Gerlinga. Ukaza‑
ła się w oficynie Renaissance w serii wy‑
dawniczej Ars Medica.

Niestety, nie ma polskiej edycji porad‑
nika, który zapewne by zainteresował śro‑
dowisko lekarzy. Jego tytuł brzmi „Na‑
tychmiastowa ulga w bólu poprzez ruchy 
rąk: szczególnie w przypadku duszności, 
odbijania, nudności, braku krwi w mózgu, 
przypływu krwi, niepokoju serca, silnego 
kołatania serca, niestrawności, skurczów 
żołądka, rwy kulszowej, bólów głowy, 
migreny, bezsenność, krztusiec lub lepki 
kaszel, różne nerwobóle, zawroty głowy 
i wiele więcej”.

Wszakże dzieweczki

W przyszłym roku minie dokładnie 
sto lat od ukazania się w Polsce książ‑
ki Reinholda Gerlinga „Mężczyzna, któ‑
rego na męża wybierać nie wolno! Ja‑
kich mężczyzn unikać należy. Wskazów‑
ki i ostrzeżenia dla dziewcząt” – bo taki 
jest jej pełny tytuł.

To odpowiedź autora na reakcję czytel‑
ników, którzy wcześniej dostali publikację 

„Dziewczyna, której za żonę brać się nie 
powinno”. Podobno odezwały się do nie‑
go kobiety oburzone zawartością książ‑
ki oraz zainteresowane wskazówkami 
dla siebie.

„W zachwalany ogród małżeński win‑
no się zawsze wchodzić z otwartemi oczy‑
ma, bo wokoło leżą kamienie. Książka 
moja w tym celu ma być tylko podnie‑
tą i jednocześnie ma wzbudzać zastano‑
wienie. Szczęście małżeńskie polega nie 
tylko na złączeniu się z ukochanym, ale 
i na zdrowych, udatnych dzieciach, o któ‑
rych kwalifikacjach fizycznych i ducho‑
wych rozstrzyga zdrowie i charakter ro‑
dziców” – dowodzi autor, który przyzna‑
je, że z kwitnącego, atletycznego Adonisa 
może być ujmujący kochanek, ale apelu‑
je „wszakże, dzieweczki, zanim oddacie 
mu serce, zważcie, czy serce jego i umysł 
równie są rozwinięte jak ciało”.

Stary, źle.  
Młody jeszcze gorzej

Tajemniczy doktor profesor uważa, że 
w naszym klimacie dziewczyny nie po‑
winny wstępować w związki małżeńskie 
przed skończonym rokiem 20., mężczyźni 
zaś przed 25. Jego zdaniem, najsilniejsze 
potomstwo pochodzi ze zdrowych kobiet 
między 22 a 35 rokiem z krzepkim mał‑
żonkiem w latach 32 do 38. 

„Mąż winien być starszy od żony, 
wszakże, należeć do jednego z nią poko‑
lenia. Przy różnicy większej nad lat pięt‑
naście, wykazuje się już różnica w zapa‑
trywaniach, na kwestję ujmowania życia. 

W małżeństwie żony 25‑letniej z 45. al‑
bo i 50‑letnim mężem – pominąwszy na‑
zbyt wielką różnicę komórek nasiennych 
– ujawniają się poważne różnice poglą‑
dów także przy wychowywaniu, już w za‑
rodku niezharmonizowanego potomstwa” 
– dowodzi autor.

Sugeruje, by dziewczęta zadały sobie 
pytanie, czy są w stanie obdarzyć miłością 
podstarzałego mężczyznę. I przypomina, 
że „lubieć nie znaczy jeszcze kochać”.

Przestrzega też przed małżeństwem 
kobiety 35‑letniej z 25–28‑letnim męż‑
czyzną. Jeśli się jakaś odważy, dziesięć 
lat później czeka ją udręka zazdrości.

Czarna lista

Akceptacji w wyborze na męża i ojca 
dzieci nie powinien, zdaniem niemiec‑
kiego autora, zyskać jedynak, mężczy‑
zna uznawany za genialnego ani artysta. 
Należy się wystrzegać chorych, cherla‑
wych i niedomagających, a także tych, 
którzy zbezczeszczonej dziewczynie zła‑
mali przysięgę i są amatorami dziewek 
publicznych.

Ćwiczenia praktyczne

Panie, które dotarły do tego fragmen‑
tu tekstu, powinny podnieść wzrok znad 
lektury i popatrzeć na swojego wybranka. 
Dokładniej, zlustrować jego… ucho. 

Uderzająco małe wskazuje na niedo‑
łęstwo i niedorozwinięcie. „Zawsze u ta‑
kich osób znajdujemy nieprzyjemne du‑
chowe lub fizyczne usterki. To samo do‑
tyczy uszu odstających w formie ucha od 
dzbana” – dowodzi Gerling i dodaje, że 
czerwone, grube i ciężkie uszy z gruby‑
mi płatkami i gąbczastą strukturą posia‑
dają „nieszlachetni pełni przywar, przez 
naturę upośledzeni ludzie, natomiast uszy 
odstające jak u dzikusa należą do charak‑
terów mniej wartościowych, co najmniej 
lekkich i bezmyślnych osób”.

Test numer 2, oczy. „Małe oczy spoty‑
ka się u ludzi powierzchownych i ruchli‑
wego umysłu. Uderzająco małe – mamy 
człowieka nierównego humoru, zmienne‑
go, na którym nie można polegać. Wiel‑
kie, żywe oczy napotykamy u ludzi z sil‑
ną wolą i inteligentnych. Głęboko osa‑
dzone u ludzi z małą siła żywotną i cha‑
rakterze spekulatywnym. Przed ludź‑
mi z niespokojnym wzrokiem pragnął‑
bym ostrzec, gdyż jest w nich niepew‑
ność i trwożliwość i są to po części nie‑
stałe a przytem uparte indywidua” – bez‑
litośnie ocenia autor.
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Fałszywy doktor zdejmie Ci różowe okulary
Test numer 3, nos. Doktor, profesor dowodzi, 

że małe, tępo zakończone nosy męskie zawsze 
są objawem słabości i niedostatku przymiotów 
duchowych. Tępe grube, świadczą zazwyczaj 
o przewadze materializmu i zmysłowości, na‑
tomiast nos sępi lub małpi zdradza wewnętrz‑
ną dysharmonię i złe przymioty. Bardzo mocno 
zakrzywione nosy przy nieszlachetnych rysach 
wskazują na arogancję i kłótliwość. „Im szla‑
chetniejszy kształt nosa, tym więcej charakter 
jest bez zarzutu” – pisze Reinhold Gerling, któ‑
ry na swoim koncie ma też publikację „Znawca 
człowieka – fizjognomika i charakterologia dla 
początkujących”.

Kim pan jest

Reinhold Gerling, niemiecki aktor, dramaturg, 
mówca publiczny, publicysta – określają go jed‑
ni. Założyciel stowarzyszeń higieny osobistej 
– piszą inni. Kolejni wyliczają, że był scenarzy‑
stą i uzdrowicielem. Na liście jego publikacji są 
takie pozycje jak „Gimnastyka woli. Praktyczny 
przewodnik po zwiększaniu energii i samokon‑
troli, wzmacnianiu pamięci i chęci do pracy po‑
przez wzmacnianie siły woli bez pomocy z ze‑
wnątrz”; „Podręcznik sugestii hipnotycznych. 
Instrukcje, sugestie lecznicze i edukacyjne od 
długoletniego praktyka”; „Hipnotyczne listy in‑
struktażowe do wprowadzenia do praktyki hip‑
nozy: wraz z instrukcją do przeprowadzenia eks‑
perymentalnego wykładu na temat hipnozy i su‑
gestii, z załącznikiem o autohipnozie i sugestii 
na jawie”; „Praktyczny hipnotyzer” czy „Spiry‑
tyzm i jego zjawiska”.

Nie wiadomo, na jakiej podstawie tworzył te 
teksty, choć musiał być zorientowany w branży 
medycznej. Nawet w „Mężczyźnie, którego na 
męża wybierać nie wolno” powołuje się na fa‑
chowców: Isidora Isaaka Sadgera, lekarza sądo‑
wego i psychoanalityka z Wiednia, studenta Freu‑
da, czy ginekologa z Berlina, Maxa Friedricha 
Adolfa Hofmeiera.

Najbardziej tajemniczą 
sprawą jest przedwojenna pu‑
blikacja „Śpiewające ptaki 
środkowoeuropejskie”, ilu‑
strowana pięknymi chromo‑
litografiami. Oryginały znaj‑
dują się w Bibliotece Publicz‑
nej Nowego Jorku w kolekcji 
Miriam i Iry D. Wallach. Ar‑
tystą, który zilustrował to wy‑
dawnictwo i stworzył wizerun‑
ki czyża, zięby, sikory modrej, 
wróbla zwyczajnego czy gila 
zwyczajnego jest ni mniej ni 
więcej tylko Reinhold Gerling. 
Podane daty urodzin i śmierci 
są identyczne.

Janka	Kowalska

Dzień z pracy lekarza POZ

Czwartek
Całe życie cieszyłam się na świąteczne spotkania z rodzi‑

ną. Aż do teraz. 
To, że polityka nas dzieliła nie było wielkim problemem, bo na tematy 

polityczne po prostu przy świątecznym stole nie rozmawialiśmy. Ze szcze‑
pieniami już się tak nie daje. Nasłuchałam się więc o grafenie w szczepion‑
kach, czyli o żyletce, która tnie naczynia i ludzie dostają udarów, zawałów 
i innych chorób. Moje argumenty, że to bzdura, bagatelizowano. Bliska mi 
osoba z rodziny stwierdziła, że chciałaby, żebym to ja miała rację, bo jeże‑
li nie mam, to zostanie na tym świecie prawie sama (zdecydowana więk‑
szość rodziny jest zaszczepiona). Dlatego przestałam lubić święta, braku‑
je mi słów i cierpliwości. I nic nie wskazuje na to, żeby miało się to sza‑
leństwo szybko skończyć.

Trwa spektakl tworzenia rzeczywistości za pomocą konferencji praso‑
wych przez ministra zdrowia. Pan minister wytłumaczył wszystkim, że wi‑
nę za brak miejsc w szpitalach ponoszą lekarze rodzinni, bo powinni pa‑
cjentów chorych na COVID przyjmować w przychodni i chodzić na wizyty 
domowe. Tak jakbyśmy tego nie robili. Pacjenci wymagający zbadania są 
umawiani najczęściej na koniec przyjęć w danym dniu, żeby było jak naj‑
mniejsze ryzyko, że kogoś zarażą. Na wizyty domowe chodzimy, jeżeli pa‑
cjent nie może przyjść do przychodni, a nie wtedy, gdy sobie tego życzy. Na 
konferencji usłyszeliśmy, że jeżeli coś się pacjentom nie podoba to minister 
podaje numer do Rzecznika Praw Pacjenta i tam trzeba dzwonić i donosić 
na swojego lekarza. No i się zaczęło. Pacjenci przychodzą, jak chcą i infor‑
mują, że minister powiedział, że mogą. Prosimy o przyjście na określoną 
godzinę i słyszymy, że będą dzwonić na skargę. To, że mogą kogoś zarazić 
czekając na wizytę powoduje tylko większą agresję. I tak chłopiec do bicia 
się znalazł. Najgorzej jest 
z pacjentami, którzy „ży‑
czą sobie prześwietlenia 
płuc”. Gdzie można wysłać 
pacjenta z infekcją COVID 
na RTG, może pan mini‑
ster wie? Ja nie wiem. Te‑
raz jeszcze muszę zarezer‑
wować czas na odpisywa‑
nie na skargi, bo to, że się 
pojawią, jest pewne. Lu‑
dzie są sfrustrowani, zde‑
nerwowani ciągle niepew‑
ną sytuacją pandemiczną, 
ryzykiem utraty pracy, bra‑
kiem normalnego kontaktu 
z rodziną i często kroplą 
przelewającą czarę gory‑
czy jest na przykład to, że 
lekarz go przyjmie za kil‑
ka godzin, bo teraz są in‑
ni, bardziej potrzebujący 
wizyty i pomocy.

Coraz częściej zdaję sobie sprawę z tego, jak dużo czasu poświęcam pra‑
cy i tak jest od lat. Nie umiem powiedzieć dość i zająć się rodziną, częściej 
pobawić się z wnuczką Zosią. Koleżanka z pracy kiedyś opowiadała zabaw‑
ną rozmowę z wnuczkiem. Ponieważ zawsze, gdy jest chory, to ona go ba‑
da, któregoś dnia wnuczek jej oznajmił, że chciałby, żeby była babcią‑bab‑
cią a nie babcią‑lekarzem, bo on już nie wie, czy ma się cieszyć, jak przy‑
chodzi, czy się bać, że znowu jest chory i nie pójdzie do przedszkola. Małe 
dziecko, a potrafi wyznaczyć priorytety. Czasami dzieci są mądrzejsze od 
nas i powinniśmy się od nich uczyć zdrowego rozsądku. Postanowiłam, że 
teraz postaram się być babcią‑babcią. Oczywiście, jak znajdę na to czas.

Wioletta	Szafrańska‑Kocuń
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Bal u Weteranów – pół żartem, pół serio
Doskonale zdaję sobie sprawę, że tytuł brzmi znajomo. I nic 

dziwnego, bo któż jak nie my – Seniorzy – może pamiętać ten 
wielki przebój, który na falach eteru naszej polskiej „Lwow‑
skiej Fali” fenomenalnie wykonywali Szczepciu i Tońciu. 

Wiedziona sentymentem – trochę na przekór – pozwoli‑
łam więc sobie na wypożyczenie ww. tytułu piosenki. Gdy‑
byście jednak Państwo uznali to za plagiat, to mam nadzie‑
ję, że dalsza część tekstu będzie dla mnie okolicznością łago‑
dzącą. Wydaje mi się bowiem, że Seniorzy Lekarze i Lekarze 
Dentyści absolutnie na tytuł weterana zasługują, a nawet, tu 
cytat, „im się to po prostu należy”. Dlaczego? Ano dlatego, 
że całe nasze zawodowe życie było nieustanną walką o zdro‑
wie i życie pacjenta. Walką, której podporządkowywaliśmy 
nasze życie osobiste, rodzinne emocje, zdrowie a nawet ży‑
cie. Tak, nawet życie, bo na naszych oczach wielu lekarzy od‑
dało życie na toczącej się obecnie wojnie z pandemią. Chyli‑
my przed nimi czoła. Nam udało się. Bogu dzięki doczekali‑
śmy wieku emerytalnego, z którym pod rękę podąża starość 
z wszystkimi jej atrybutami: wyczerpaniem, chorobami, znie‑
dołężnieniem i często osamotnieniem. To wszystko sprawia, 
że życie staje się szare, pozbawione przyszłości i nadziei. Dla‑
tego Komisja ds. Seniorów w miarę możliwości stara się ten 

Kolędowali i radośnie pastorałki śpiewali
Działający	w	LIL	Chór	Continuum	wystąpił	z	koncertem	kolęd	i	pastorałek	w	kilku	kościołach	w	Lubli‑

nie,	Nałęczowie	i	w	Urzędowie.
– Śpiewaliśmy m.in. „Z narodzenia Pana”, „Lulajże Jezuniu”, „Jezus malusieńki”, a także mniej znane – „Dzie‑

cina mała”, „Przystąpmy do szopy”, „Zaśnij dziecino”, „Noc cicha w śnie” i wiele innych pieśni. Polskie kolędy 
zawierają motywy melodii świeckich, a także rytmy rodzimych tańców ludowych (np. mazurków, krakowiaków) 
i tańców narodowych (poloneza), dlatego są tak bliskie naszym sercom – mówi prezes chóru Hanna Lekan.

Według wszelkich legend, pierwszą 
kolędę stworzył święty Franciszek z Asy‑
żu, jednak na przestrzeni czasu tworzyli je 
najznakomitsi kompozytorzy. Jeżeli ko‑
lęda zawiera wątki z życia codziennego, 
wtedy mówi się, że są to pastorałki.

W świątecznym repertuarze chórzy‑
ści mieli również, „Adeste fideles” (z łac. 
„Przybądźcie wierni”), średniowiecz‑
ny hymn katolicki nieznanego autora 
oraz utwory w języku angielskim, śpie‑
wane w okresie bożonarodzeniowym 
– „The first Nowel” i „White Christmas”. 
Z dużym aplauzem spotykało się dyna‑
miczne wykonanie popularnego na całym 
świecie utworu „Szczedryk”, napisanego 
na motywach obrzędowych pieśni ukra‑
ińskich. – Koncerty kończyliśmy wspólnym śpiewa‑
niem chóru i uczestników mszy znanej i lubianej ko‑
lędy „Bóg się rodzi” Franciszka Karpińskiego, zwanej 
królową polskich kolęd – dodaje Lekan 

Niestety, ze względów epidemicznych nie odbył się 
wieczór kolęd z Chórem Continuum z cyklu Muzyczne 
Piątki u Lekarzy, który był planowany na 14.01.2022 r. 
w Klubie Lekarza LIL. aa

trudny okres naszego życia nieco ubarwić i do lat dorzucić ży‑
cie i chwile zapomnienia od tu i teraz. I tak: 7.11.2021 r. zor‑
ganizowaliśmy wyjście do Teatru Muzycznego na spektakl pt.: 
„Trzy razy Piaf”. Piękne przedstawienie – doskonały przekład 
treści piosenek na język polski, a także wspaniała dykcja i wa‑
lory wokalne solistek. To była po prostu uczta dla ucha i du‑
szy. Dla porządku dodam, że bilety na ww. spektakl były czę‑
ściowo refundowane przez LIL. 

30.12.2021 r. w Klubie Lekarza odbyło się nasze comiesięcz‑
ne spotkanie, ale tym razem w wersji świąteczno‑noworocznej. 
Było nam bardzo miło, że zaszczycił je swoją obecnością pre‑
zes LIL Leszek	Buk. Żegnaliśmy 2021 r. wytykając mu, że prze‑
minął zbyt szybko – po co ten pośpiech? Kiedy pożegnaliśmy 
2021 r. na dobre rozkręcił się nasz „Bal Weteranów”. Ela	Ku‑
szewska zadbała o wystrój sali oraz żeby stoły były zastawio‑
ne jak najsmaczniej. Atmosfera jak zwykle wspaniała: twarze 
uśmiechnięte, życzliwe i pogodne ponieważ „plecaki z naszy‑
mi bolączkami” zostawiliśmy na ten czas w szatni. Były poga‑
duszki, spotkania dawno niespotykanych kolegów, wspólne śpie‑
wanie kolęd, pieśni patriotycznych, harcerskich i biesiadnych. 
Oczywiście, nasze spotkanie nie mogło obejść się bez poezji. 
Na tę okazję satyrycznej a nawet frywolnej, jakim np. był wiersz 
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J. Tuwima wyrecytowany przez Elę Kuszewską. 31.12.2021 r. 
– sylwester – magiczna noc, jak ją przeżyć? Niestety, kondy‑
cja nie pozwala nam na uczestnictwo w sylwestrowych sza‑
leństwach (bo któż z nas wytrzymałby kilkugodzinne podska‑
kiwanie na mrozie, na dodatek w rytmie disco polo). Pozosta‑
ją wspomnienia. Chętni mogli spędzić ten wieczór na koncer‑
cie w Teatrze Muzycznym, ponieważ Komisja ds. Seniorów 
zadbała o wcześniejsze nabycie biletów, również refundowa‑
nych i w tym przypadku. Orkiestra, chór, soliści i balet do‑
starczyły słuchaczom wielu miłych wrażeń. W czasie przerwy 
wszyscy – wszystkim składali życzenia a na dodatek, zamiast 
szampana, można było poczęstować się czekoladką. Była mi‑
ła atmosfera i, co ważne, byliśmy wśród ludzi i z ludźmi pa‑
trzącymi sobie przyjaźnie w oczy a „covidowe maseczki” do‑
dawały temu wieczorowi posmaku tajemniczości. 

Drodzy Koleżanki i Koledzy, Komisja ds. Seniorów składa 
Wam na nadchodzący nowy 2022 rok z serca płynące życze‑
nia zdrowia, spokoju i częstszego spotykania się – nie tylko od 
święta, ale w każdy ostatni czwartek miesiąca o godz. 15.00. 
Zapraszamy! Będzie się działo.

Komisja	ds.	Seniorów
Stanisława	Jakubowska‑Kusz

Po plenerze w Kazimierzu Dolnym 
Do	27	 lutego	2022	 r.	w	Domu	Kuncewi‑

czów	w	Kazimierzu	Dolnym	można	oglądać	
wystawę	fotograficzną	–	efekt	pleneru,	któ‑
ry	od	kilku	lat	organizuje	Lubelska	Izba	Le‑
karska.

Od ośmiu lat w Kazimierzu Dolnym odby‑
wają się Ogólnopolskie Plenery Fotograficzne 
Lekarzy. Organizatorem wydarzenia, w którym 
rokrocznie uczestniczy ponad 20‑osobowa grupa 
medyków z całego kraju jest Lubelska Izba Le‑
karska. Pomysłodawcą spotkań, koordynatorem 
warsztatów i zadań towarzyszących plenerom 
jest Dariusz Hankiewicz, otolaryngolog, mene‑
dżer ochrony zdrowia, pasjonat i czynny fotogra‑
fik, a także szef Komisji Kultury w LIL. 

Od kilku lat niepisaną tradycją plenerów są 
wizyty w Domu Kuncewiczów. Wnętrza willi 
„Pod Wiewiórką” to wdzięczny, ale też trudny 
temat fotograficzny. Oprócz ciekawych ekspo‑
natów, ważnym powodem odwiedzin w Domu 
Kuncewiczów była wystawa prac Stanisława Ja‑
na Łazorka, eksponowana tu we wrześniu ubie‑
głego roku. O pracach swojego męża interesu‑

jąco opowiadała Mieczysława Izdebska‑Łazorek. 
– Prezentowane zdjęcia, powstałe podczas plenerów, to nie 

tylko artystyczne, autorskie spojrzenie na Kazimierz Dolny. Fo‑
tografie mają też charakter dokumentalny. Ocenią je Państwo 
sami. Część kolekcji prezentujemy w recepcji Domu Kuncewi‑
czów, część zaś będzie udostępniona w Kazimierskim Ośrod‑
ku Kultury, Promocji i Turystyki – informuje kierująca Domem 
Kuncewiczów Monika Januszek‑Surdacka. aa

Tenis – zmagania halowe
W dniach od 11 do 14 listopada w Pabianicach odbyły się ha‑

lowe mistrzostwa Polski lekarzy w tenisie ziemnym. Była to już 
22. edycja tej imprezy, zorganizowana przez Okręgową Izbę Le‑
karską w Łodzi, pod patronatem Na‑
czelnej Izby Lekarskiej. W turnieju 
brało udział 69 osób, podzielonych 
według kategorii wiekowych.

Lubelskie środowisko reprezen‑
towali: 
• dr Joanna Martyniuk 

– stomatolog,
• prof. Halina Marmurowska‑ 

‑Michałowska – psychiatra,
• dr Krzysztof Michałowski 

– chirurg,
• dr Tomasz Olcha – pediatra,
• prof. Andrzej Semczuk 

– ginekolog,
• dr Joanna Szafranek – radiolog,
• dr Rozalia Szafranek 

– radiolog,
• dr Józef Szafranek – lekarz 

rodzinny.
Największy sukces w naszej gru‑

pie odniósł Krzysztof	Michałow‑
ski, który nie tylko został mistrzem 
Polski w grze pojedynczej, ale potwierdził swoje mistrzostwo 
z tegorocznych letnich mistrzostw Polski w Szczecinie, gdzie 
zdobył złoty medal, zarówno w grze pojedynczej, jak i po‑
dwójnej.

Drugie miejsce i srebrny medal w tej samej kategorii wieko‑
wej zdobył Józef	Szafranek.

Wicemistrzostwo Polski w grze podwójnej wywalczyła Ha‑
lina	Marmurowska‑Michałowska, 
a Joanna	Szafranek wicemistrzo‑
stwo Polski zarówno w grze poje‑
dynczej, jak i podwójnej.

Pięć wysokich lokat w impre‑
zie ogólnopolskiej wydaje się być 
niezłym wynikiem, jak na skrom‑
ną reprezentację Lubelskiej Izby 
Lekarskiej. 

Korzystając z okazji, chciałabym 
zachęcić wszystkie koleżanki i kole‑
gów do zainteresowania się tą dyscy‑
pliną sportu, której uprawianie moż‑
na zacząć w każdym wieku i która 
pozwala utrzymać doskonałą kon‑
dycję fizyczną i psychiczną przez 
długie lata.

Turnieje tenisowe, zarówno lo‑
kalne jak i ogólnopolskie, świetnie 
integrują środowisko i są okazją do 
towarzyskich spotkań w sportowej 
i przyjacielskiej atmosferze. 

Raz do roku odbywają się mi‑
strzostwa świata lekarzy, w których 
uczestniczymy, a na najbliższe mamy zaproszenie na paździer‑
nik 2022 roku do Orlando (USA). 

Z	koleżeńskim	pozdrowieniem,
Joanna	Szafranek	

prezes	Polskiego	Stowarzyszenia	Tenisowego	Lekarzy
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Na karnawał… piernik Halinki 
Karnawał w pełni, tylko COVID nie odpuszcza więc spotkania ra‑

czej nie na balach tylko na domówkach. Zaproponuję dzisiaj proste 
i szybkie w wykonaniu ciasto. Na dodatek zawsze wychodzi. A ma 
szczególny składnik – cukinię! Znamy ją jako warzywo do piecze‑
nia, smażenia i faszerowania. Można z niej zrobić bigosik i flaczki, 
ale ciasto? Otóż ciasto też!

Właściwości i wartości odżywcze cukinii jako pierwsi doceni‑
li mieszkańcy Meksyku i Ameryki Południowej, skąd pochodzi. Do 
Polski cukinia przywędrowała z Włoch, stąd też jej nazwa. Po wło‑

sku „zucchina” to po prostu mała dynia. Cukinia albo jak kto woli kabaczek, nale‑
ży do warzyw dyniowatych. Zawiera potas, żelazo i magnez oraz witaminę C, K, 
PP i B1, beta karoten. W 100 gramach jest tylko ok. 17 kcal. Więc polecać ją mo‑
żemy osobom na diecie. W zależności od odmiany może być ciemnozielona, żół‑
ta lub pasiasta. Teraz zimą najłatwiej o tę zieloną. Możemy ją jeść oczywiście na 
surowo i w postaci przetworzonej. I tutaj składam podziękowanie dr Halince za 
przepis, a Was zapraszam do pracy. 

Składniki: 

Wykonanie: 

Poniedziałek

Dostałem kolejne skierowanie do szpi‑
tala, bo ten wrzód na żołądku znowu się 
uaktywnił. Lekarz kierujący pocieszył 
mnie, że może wreszcie potrzebna będzie 
interwencja chirurgiczna. Za pierwszym 
podejściem z powodu pandemii nie było 
miejsca, ale po dwóch tygodniach cud się 
stał. Leżę znowu na gastrologii i jak zwy‑
kle na dostawce. Już się prawie przyzwy‑
czaiłem. Do gastroskopii też. 

Wtorek

Biegnie nowy rok. I jak można było 
nie wierzyć w odgórne zeszłoroczne za‑
pewnienia nadchodzących nowych prze‑
mian w wielu dziedzinach naszej gospo‑
darki. Przecież nie można nie zauważyć 
ewidentnego wzrostu w wielu aspektach 
naszego codziennego życia. Mamy zna‑
czący wzrost inflacji, cen żywności, prą‑
du, usług, paliw i wielu innych. Był obie‑
cywany wzrost i słowa dotrzymano. 

Środa

Stare powiedzenie mówi – „Nie ma te‑
go złego, co by na dobre nie wyszło”. I to 
się sprawdza, zwłaszcza gdy się od razu 
wie komu to z założenia wyjdzie na do‑
bre. Mówi się też, że „na nowy rok przy‑
bywa dnia na barani skok”. To nie jedyne 
co nam przybywa, ale co jednak kojarzy 
się z wyraźnie odczuwalnym wykonaw‑
stwem kolejnego takiego przysłowiowego 
skoku przez wiodące gremia, na szczęście 
póki co nie każdego jeszcze dnia. 

Czwartek

Na razie o chirurgii mi nie wspomnia‑
no. Mam zmienioną dietę, zmienione le‑
ki i nieco lepsze ogólne samopoczucie. 
Na lepsze przydałaby się jeszcze zmiana 
dostawki na łóżko. Ale to już by było za 
dużo marzeń. 

Piątek

Wczoraj rozmawialiśmy o swoim do‑
mowym samopoczuciu w chorobie. Są‑
siad spod okna powiedział, że najlepiej 
się czuje rano, ten spod drzwi na to, że 
on jednak bardziej koło południa po le‑
kach, a ten leżący na środku, że dopiero 
po piątej. Puszce piwa. 

• 1 średnia/duża cukinia  
(ok. 1½‑2 szklanek startej na tarce 
i odciśniętej cukinii)

• 1 szklanka mąki
• 1½ szklanki płatków owsianych
• ½ szklanki cukru (brązowego) 
• ½ szklanki oleju
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia
• ½ łyżeczki sody

• 1 łyżka czubata dobrego kakao
• 1 torebka cukru waniliowego
• 1 torebka przyprawy do piernika
• 100‑150 g kandyzowanej skórki 

pomarańczowej
• 100‑150 g orzechów włoskich 

(posiekanych), mogą być według 
uznania inne orzechy, rodzynki itp.

Wszystkie składniki dobrze wymieszać i piec w temp. ok. 180 st. ok. 1 godz. 
Lukier	nr	1	
Płaska łyżka cukru pudru, biał‑

ko 1 jajka, sok z 1 cytryny, łyżecz‑
ka kakao. 

Białko utrzeć z cukrem i sokiem 
z cytryny na białą puszystą masę, 
dodać kakao. 

Nakładać pędzlem na ciepłe ciasto 
i posypać skórką pomarańczową.

Lukier	nr	2
1 tabliczkę gorzkiej czekolady, połamać 

i rozpuścić w kąpieli wodnej z dodatkiem 
łyżki masła. Dodać drobno posiekane orze‑
chy i wymieszać. Polewać na wystudzone 
ciasto, posypać skórką pomarańczową.

Serwować z dobrą kawą. Smacznego!
Dariusz	Hankiewicz
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Piątek

A w telewizji coraz to nowe zarządze‑
nia, dekrety, uchwały, przepisy, odgórne 
nakazy, dyrektywy podatkowe, nietraf‑
ne pomysły i jałowe debaty. A wszystko 
zaczyna się mimowolnie kojarzyć ze sta‑
rym powiedzeniem z minionych czasów 
– „program partii pogromem reszty”. 

Sobota

Jestem palący, a to łączy się z kłopo‑
tliwym i czasochłonnym wychodzeniem 
ukradkiem przed szpital. Każdorazowo 
też mam obawy, żeby moja pusta w tym 
czasie dostawka nie została w ogólnym 
pośpiechu i zamieszaniu uznana za wol‑
ne miejsce i żeby mi kogoś nie dokwate‑
rowali. A teraz to możliwe. 

Poniedziałek

Sąsiad z łóżka obok powiedział, że 
ostatnio brakuje mu już odporności na 
stres. Wystarczy, że obejrzy Wiadomości 
i od razu ma koszmarny nastrój a nawet 
rozstrój. Zauważyliśmy. I jedno, i drugie. 

Wtorek

Czas nam biegnie dość spokojnie. Od 
wizyty do wizyty, od jednego rozdania le‑
ków do następnego. Za to ogólnie na od‑
dziale ruch duży. Organizowane są nowe 

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

(serial prawie codzienny)

Sobota

Miałem powtórną gastroskopię. Albo się 
z tego nawału roboty pomylili, albo czegoś 
nie dopatrzyli pierwszym razem. Nie przy‑
puszczałem, że życie tak mnie skopie. 

miejsca pandemiczne, dostawiane łóż‑
ka, personel cały czas w ruchu i ner‑
wach, bo rzeczywistość koszmarna. 
A na sali spokojnie. Tylko sąsiad jak‑
by częściej się rozstraja. Zasugerowa‑
liśmy mu, żeby o tym wspomniał na 
wizycie, ale powiedział, że się wsty‑
dzi. Stwierdziliśmy, że nie ma czego, 
bo biegunka to teraz coraz częściej 
spotykany z różnych powodów oby‑
watelski objaw. 

Środa

Czuję się zupełnie przyzwoicie, na 
chirurgię się nie kwalifikuję z braku 
miejsc również, czyli ogólnie jest do‑
brze. Aż się wierzyć nie chce, ile do‑
brego może zrobić w odpowiednim 
miejscu i czasie ustawiona dostaw‑
ka. Nawet z dwutygodniowym po‑
ślizgiem. 

Czwartek

No i mamy niespodziankę. Otóż 
całą salą jesteśmy szykowani do wy‑
pisu, bo w ramach przebranżowiania 
oddziału potrzebne są łóżka dla nie‑
szczepionych. I znowu kolejna dobra 
zmiana? No i dobra. Czując się wyle‑
czeni, głównie ze złudzeń, pakujemy 
się. Cóż, są chorzy i chorsi. Taka ko‑
lejna fala, a na fali nie jesteśmy. 

Irosław	Szymański

Koleżanki i Koledzy 
Absolwenci Wydziału Lekarskiego AM w Lublinie, rocznik 1977!

Serdecznie zapraszamy absolwentów z osobami towarzyszącymi  
na Zjazd Koleżeński z okazji 45‑lecia ukończenia studiów,  

który odbędzie się w dniu 4.06.2022 roku.
Miejsce	spotkania:	20‑841	Lublin,	restauracja	„Legendy	Miasta”	w	hotelu	IBIS,	 
aleja	Solidarności	7.	
Rezerwacja	noclegu	–	tel.	81	479	18	88,	koszt	noclegu	pokrywają	uczestnicy.
Koszt	uczestnictwa	250	zł	od	osoby.	
Prosimy	o	zgłoszenia	na	nasze	adresy	e‑mailowe	lub	telefonicznie	do	30.04.2022	r.	

Wpłaty	należy	dokonać	do	10.05.2022	r.	na	konto:	
Elżbieta	Wroczek‑Glijer	28	1240	2382	1111	0010	1287	4209	z	dopiskiem	zjazd	
77	i	aktualnym	adresem	e‑mailowym.	
Kontakt:	Elżbieta	Wroczek‑Glijer	–	elawroczek@wp.pl,	tel.	605	988	766;	
Grażyna	Staroń‑Górnicka	–	ggornicka@wp.pl,	tel.	605	722	050.
Zaproszenia	dla	osób,	które	zgłoszą	się,	będą	wysyłane	tylko	na	adres	e‑mailowy.

Serdecznie zapraszamy. Do zobaczenia!!!

Zjazd Koleżeński 45‑lecia

Poniedziałek

Nie jest dobrze. Personelu w szpitalu co‑
raz mniej, pacjentów coraz więcej i ogól‑
nie nie wygląda to na zapowiadany szum‑
nie ład, a raczej nieład i to w bezwładzie. 
Oczywiście w zależności od tego, kto i jak 
na to patrzy. 

Wtorek

Z nudów całą salą opowiadaliśmy sobie 
dowcipy. Dominowały te polityczne, ale 
nie ze wszystkich dało się śmiać, bo czasa‑
mi nie było wiadomo, czy się słyszy dow‑
cip, prawdę czy cytat z oficjalnego prze‑
mówienia. 

Środa

Ogólnie coraz więcej niepewności, nie‑
pokoju, a nawet strachu. A jest się czego 
obawiać, wystarczy telewizję pooglądać. 
Cóż – histeria się lubi powtarzać. Ale w koń‑
cu z czegoś się to bierze. 

Czwartek

Dzwoniła ciotka, że chciała mnie powtór‑
nie odwiedzić, ale jej nie wpuszczono, mi‑
mo że znowu przebrała się za pielęgniarkę. 
Widocznie przy tej ilości personelu ochro‑
na już wszystkie pielęgniarki zna z widze‑
nia i drugi raz nie dali się nabrać. Szkoda. 
Sernika, który miała przynieść, też. 
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Odeszli

Bogusław Jan Maciej Wach (1945‑2021)
8.października 2021 roku w wieku 

76 lat po kilkuletnich zmaganiach z cho‑
robą nowotworową zmarł Bogusław 
Wach. Był znanym w Lublinie i zasłu‑
żonym lekarzem, dermatologiem‑wene‑
rologiem. Pochodził z Garbowa, z rodzi‑
ny nauczycielskiej, wielce zasłużonej dla 
garbowskiej oświaty. W Garbowie ukoń‑
czył szkołę podstawową, z lubelskiego li‑
ceum został usunięty za udział w niele‑
galnym harcerstwie i ukończył Liceum 
Ogólnokształcące w Mielcu. W 1964 ro‑
ku rozpoczął studia na Wydziale Lekar‑
skim lubelskiej Akademii Medycznej. Po 
uzyskaniu dyplomu lekarza w 1972 roku 
podjął pracę w Wojewódzkiej Przychod‑
ni Dermatologicznej w Lublinie. Uzy‑
skał kolejno specjalizacje z dermatolo‑
gii i wenerologii – I stopnia w 1976 r., 
II stopnia w 1984 r., specjalizację z me‑
dycyny społecznej w 1985 roku. W ro‑
ku 1995 obronił pracę doktorską „ Zasto‑
sowanie krioterapii w chorobach skóry 
z uwzględnieniem zmian histomorfolo‑
gicznych i ultrastrukturalnych w warun‑
kach doświadczalnych”. W roku 1991 zo‑
stał powołany na stanowisko kierownika 

Wojewódzkiej Przychodni 
Dermatologicznej w Lubli‑
nie, którą zarządzał do cza‑
su jej likwidacji w 2013 r. 
Starał się prowadzić swo‑
ją przychodnię w sposób 
nowoczesny, uwzględnia‑
jący aktualny stan wiedzy 
medycznej oraz metod za‑
rządzania. Ukończył Stu‑
dium Podyplomowe w za‑
kresie Zarządzania Zakła‑
dami Opieki Zdrowotnej i Administracji 
Zdrowia Publicznego. Szeroko stosował 
krioterapię, światłolecznictwo i terapię 
fotodynamiczną, wynalazł i opatentował 
urządzenie do pobierania próbek do dia‑
gnostyki mykologicznej. Był wybitnym 
dermatologiem, wenerologiem i alergo‑
logiem, znawcą problematyki AIDS i pro‑
blemów skórnych związanych z tatuażem. 
W latach 1987‑1993 był przewodniczą‑
cym Wojewódzkiego Zespołu ds. AIDS, od 
1991 do 2000 roku był Specjalistą Woje‑
wódzkim ds. Dermatologii i Wenerologii. 
Pracował dodatkowo w poradniach derma‑
tologicznych woj. lubelskiego. Prowadził 

też działalność dydaktyczną 
na Wydziale Lekarskim AM 
oraz w Pomaturalnym Studium 
Medycznym w Lublinie. Od 
1976 r. niemal do końca aktyw‑
ności zawodowej nieodpłatnie 
konsultował pacjentów szpita‑
la onkologicznego, uczestni‑
czył w organizacji stowarzy‑
szenia chorych na łuszczycę, 
opiekował się nosicielami wi‑
rusa HIV. Swoich pacjentów 

traktował z wielką życzliwością, dyskrecją 
i kulturą osobistą. Nigdy nie odmawiał ko‑
leżeńskich konsultacji czy porad dla zna‑
jomych i członków ich rodzin. Był bardzo 
przywiązany do swojej przychodni, która 
od 1998 r. stała się SPZOZ, miał plany jej 
rozbudowy i rozwoju. W roku 2013 Wo‑
jewódzka Przychodnia Dermatologiczna 
została zlikwidowana decyzją samorzą‑
du wojewódzkiego. Dr Wach przeszedł na 
emeryturę. Żegnając się z pracownikami 
przywołał słowa Cycerona – „ świadomość 
dobrze spędzonego życia i pamięć wielu 
dobrych czynów jest wielką dla człowie‑
ka radością…”. Bogusław Wach potrafił 

Marian Durda (1935‑2020)
W dniu 16 października 

2020 roku odszedł od nas pro‑
fesor Marian Durda. 

Urodził się 5.08.1935 r. 
w Kaliszanach w wojewódz‑
twie świętokrzyskim. Studia na 
Wydziale Lekarskim AM w Lu‑
blinie ukończył w 1961 r., ty‑
tuł profesora medycyny otrzy‑
mał w 1989 r.

Pracował w Pracowni Fizjo‑
patologii Oddychania i Bron‑
chologii Wojewódzkiej Poradni Gruźlicy 
i Chorób Płuc w Lublinie jako asystent, 
starszy asystent a następnie kierownik.

W latach 1975 do 2011 był ordyna‑
torem Oddziału Ftyzjopulmonologicz‑
nego Okręgowego Szpitala Kolejowego 
w Lublinie, a także kierownikiem Sa‑
modzielnej Pracowni Pulmonologii (z 
siedzibą w Lublinie) Centrum Nauko‑
wego Medycyny Kolejowej w Warsza‑
wie (1981‑2001). Był autorem około 
138 prac naukowo‑badawczych z zakre‑
su pulmonologii, alergologii, orzecznic‑
twa lekarskiego, publikowanych w me‑
dycznych czasopismach krajowych i za‑
granicznych. Uhonorowany wieloma na‑
grodami i medalami.

Miejsce pracy trak‑
tował jak „drugi dom”. 
Dbał o dobrą atmosfe‑
rę w pracy. Dużo praco‑
wał i lubił to, co robił. 
Potrafił zbudować pro‑
fesjonalny, dobrze rozu‑
miejący się i współpra‑
cujący zespół lekarski 
i pielęgniarski. Posiadał 
ogromną wiedzę, któ‑
rą stale pogłębiał i dzie‑

lił się nią z każdym lekarzem, który tego 
potrzebował. 

Leczył kilka pokoleń pacjentów. Był 
lekarzem ciała i duszy. Pacjentów trakto‑
wał holistycznie – interesowały go nie tyl‑
ko problemy zdrowotne chorego, ale tak‑
że brał pod uwagę jego problemy zawo‑
dowe, rodzinne.

Przede wszystkim kochał ludzi. Miał 
w sobie dużo empatii i szacunku dla dru‑
giego człowieka, bez względu na jego po‑
zycję społeczną, zawodową czy światopo‑
gląd. Zawsze uczynny, otwarty i skromny. 
Każdy mógł do niego przyjść, porozma‑
wiać. Zawsze służył radą i pomocą.

Zapamiętamy Go jako osobę o rozle‑
głej wiedzy, dobrego, ciepłego człowieka, 

obdarzonego dużym poczuciem humoru. 
Był powszechnie lubiany i szanowany.

Był osobą o mocnym kręgosłupie 
moralnym, głęboko wierzącą, prakty‑
kującym katolikiem, swoim postępowa‑
niem dawał przykład innym. Wspierał 
wiele charytatywnych organizacji ka‑
tolickich.

Był człowiekiem o wszechstronnych 
zainteresowaniach. Poza medycyną fa‑
scynował się historią, geografią, biologią 
(w szczególności pszczelarstwem, które‑
mu poświęcał dużo czasu poza pracą za‑
wodową). Działał aktywnie w Polskim 
Związku Pszczelarskim, w 1995 r. został 
odznaczony Złotym Medalem im. ks. dr. 
Jana Dzierżona.

Był dobrym, kochającym mężem, oj‑
cem i dziadkiem. 

Odszedł od nas wybitny lekarz i na‑
ukowiec, nauczyciel, który swą wiedzę 
i doświadczenie przekazywał wielu po‑
koleniom lekarzy pulmonologów, inter‑
nistów.

Na zawsze zachowamy Cię w na‑
szych sercach.

Pracownicy	Oddziału	Chorób	
Płuc	i	Gruźlicy	nr	2	SPSW		
im.	Jana	Bożego	w	Lublinie	
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Odeszli

Bogusław Jan Maciej Wach (1945‑2021) Maria Magdalena Skórzyńska (1939‑2021)
Jej życie prywatne i zawo‑

dowe w całości związane 
było z Lublinem, miastem jej 
przodków, w tym jej dziadka 
Adama Kazimierza Majews‑
kiego (1867‑1948), chirurga 
i działacza politycznego oraz 
społecznego. 

Maria Magdalena z do‑
mu Majewska, herbu Stary‑
koń, urodziła się w Lubli‑
nie 16 sierpnia 1939 roku. 
W 1944 roku straciła tatę, Jó‑
zefa, porucznika AK, zamor‑
dowanego przez Sowietów na terenie 
obwodu włodawskiego. Po jego śmierci 
bardzo zżyła się z dziadkiem Adamem 
i to najprawdopodobniej on przekazał 
jej powołanie do medycyny.

Uczęszczała do szkoły podstawowej 
i gimnazjum sióstr urszulanek, jednakże 
po likwidacji tej instytucji przez komu‑
nistów, świadectwo maturalne otrzymała 
w Liceum Unii Lubelskiej. Było to wiosną 
1957 roku, zaledwie kilka miesięcy po 
śmierci jej ukochanej mamy, Stefanii.

W tym samym roku, po zdaniu eg‑
zaminów wstępnych i na przekór utrud‑
nieniom stawianym przez ówczesne 
władze polityczne, została przyjęta do 
grona studentów Wydziału Lekarskie‑
go Akademii Medycznej w Lublinie. 
Przysięgę Hipokratesa, której całe życie 
pozostała wierna, składała 24 czerwca 
1963 roku. W tym samym roku uzyskała 
specjalizację w zakresie pediatrii. Po 
okresie stażu (od 1 lipca 1963 roku do 
23 września 1965 roku), została zatrud‑
niona w Obwodowej Poradni Dziecięcej 
nr 1. Od 1 października 1967 roku do 
1 listopada 1970 roku pracowała na eta‑
cie asystenta w II Klinice Pediatrii Aka‑
demii Medycznej przy ulicy Staszica. 
Następnie kontynuowała swoją karierę 
w tejże klinice kolejno na stanowiskach 
starszego asystenta a później adiunkta aż 
do 14 września 1990 roku. W tym okresie 
uzyskała tytuł doktora nauk medycznych 
(27 lutego 1975) oraz II stopień specja‑
lizacji w zakresie pediatrii (7 kwietnia 
1976).

W tym okresie również przeżyła 
osobistą tragedię, kiedy w 1988 roku, 
niespodziewanie została wdową z trójką 
dzieci.

Punktem zwrotnym w jej lekars‑
kiej karierze było przyjęcie funkcji 
zastępcy ordynatora w Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym przy Alei 
Kraśnickiej dnia 15 września 1990 ro‑
ku. Funkcję ordynatora oddziału pediatrii 

w tejże placówce objęła 
1 kwietnia 1992 roku 
i sprawowała ją do momen‑
tu przejścia na „emeryturę” 
w październiku 2004 ro‑
ku. Od października 
2004 do marca 2007 ro‑
ku pozostała jeszcze na 
pół etatu i wtedy osta‑
tecznie, w wieku 68 lat, 
rozstała się ze swoim uko‑
chanym oddziałem, który 
współtworzyła i o którego 
rozwój, godność i utrzy‑

manie walczyła przez ponad 15 lat. Od 
kwietnia 2007 roku kontynuowała swo‑
je powołanie pracując w Przychodni Le‑
karza Rodzinnego „Centrum Medyczne” 
na osiedlu Czuby. 

Przez lata spełniała się także w ro‑
li nauczyciela akademickiego kształcąc 
wielu przyszłych lekarzy oraz zasiadała 
w komisjach specjalizacyjnych.

Jako lekarz i człowiek przez całe swoje 
życie pozostała wierna wartościom, które 
otrzymała w spadku po przodkach, którzy 
dali jej silę, aby zawsze pozostać dobrym 
człowiekiem, szanować wszystkich bez 
wyjątku i dawać bez liczenia. I taka była. 
Od początku do końca. Każdy pacjent 
był najważniejszy i o każdego pacjenta 
walczyła. Szanowała lekarzy, pielęgniarki 
i wszystkich, z którymi współpracowała. 
Nigdy się nie wywyższała i zawsze 
słuchała uwag innych.

Po pracy też była lekarzem, bo drzwi 
jej domu zawsze stały otworem dla 
wszystkich sąsiadów, znajomych, niez‑
najomych, którzy potrzebowali pomo‑
cy i którym pomagała bezinteresownie, 
zawsze z uśmiechem i sercem na dłoni.

Decyzję o zaprzestaniu wykonywania 
zawodu podjęła z początkiem roku 2017, 
w wieku 77 lat. Chciała się cieszyć tak 
po prostu, po ludzku, chwilami z bliski‑
mi i przyrodą, którą kochała. Bo przecież 
lekarz też człowiek. Ale podstępna cho‑
roba, niewidzialny wróg, zaatakowała 
znienacka, zabierając dzień po dniu, 
rok po roku to wszystko, co tak ceniła 
w życiu i budowała. 27 września 2021 ro‑
ku straciliśmy naszą ukochaną Mamę 
i Babcię. Odeszła tak, jak żyła. Po ci‑
chu, bez fajerwerków, nie przeszkadzając 
nikomu. Pozostawiając po sobie wielką 
pustkę i tęsknotę. Ale również piękne 
wspom nienia i wdzięczność. „Nie jesteś 
już tam, gdzie byłaś, ale jesteś wszędzie 
tam, gdzie ja jestem” – Viktor Hugo.

Per Aspera Ad Astra.
Córki,	syn	i	wnuki

cieszyć się życiem. Interesował się histo‑
rią, sztuką, literaturą, muzyką. Był obie‑
żyświatem, objechał Europę, Azję, Pół‑
nocną Afrykę, był na Kaukazie i w Hima‑
lajach. Góry ukochał od młodości, szcze‑
gólnie Beskid Sądecki, gdzie były korze‑
nie jego rodziny. Na studiach zaangażo‑
wał się w działalność Akademickiego 
Klubu Turystycznego od początku jego 
powstania. Został jednym z pierwszych 
przewodników beskidzkich zanim jesz‑
cze powstało Studenckie Koło Przewod‑
ników Beskidzkich. Z wypraw turystycz‑
nych przywoził różne, egzotyczne rośli‑
ny, które pielęgnował w swoim domo‑
wym ogrodzie botanicznym w Garbowie. 
Aktywny na wielu polach, miły kompan 
i gawędziarz był popularny i lubiany nie 
tylko w środowisku medycznym.

Spoczął na cmentarzu w Garbowie. 
Pozostawił w żałobie żonę Krystynę, 
synów Michała i Pawła i dwie wnucz‑
ki. Pozostawił też piękną i bogatą pa‑
mięć o sobie wśród nas – Jego przyja‑
ciół i kolegów.

W	ich	imieniu:		
Tadeusz	Młynarczyk

Informujemy,	że	w	Medicusie	nie zamiesz‑
czamy kondolencji. Zawsze publikujemy na‑
tomiast wspomnienia o zmarłych lekarzach 
i lekarzach dentystach. Autorami	wspomnień	
są zwykle przyjaciele, współpracownicy i kole‑
dzy Zmarłych lub rodzina i najbliżsi. 

Tekst	wspomnienia	(do	3	tysięcy	znaków	ze	
spacjami)	należy	przesłać	na	adres	redakcji	do	
10	dnia	każdego	miesiąca	i	dołączyć	zdjęcie.	
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Praca

Lekarze
•	 Alergologa,	dermatologa	i	endokrynologa	za‑
trudnimy,	VIP	Medical,	Chodźki	17	lok.	8,	Lublin.	
Tel.	501	219	504.

•	 Przychodnia	w	Międzyrzecu	Podlaskim	zatrudni	
lekarzy	specjalistów.	Nowoczesna	przychodnia,	
wysokiej	klasy	sprzęt,	USG,	korzystne	warunki	
wynagrodzenia,	forma	współpracy	do	uzgod‑
nienia.	Tel.	501	203	088,	lub	501	063	325.

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

•	 Poszukujemy	 lekarza	urologa,	kardiologa,	 la‑
ryngologa,	neurologa	–	specjalisty	lub	w	trak‑
cie	specjalizacji	po	ukończeniu	drugiego	roku.	
Praca	w	Ośrodku	Zdrowia	w	Stróży	–	3	godzi‑
ny	 raz	w	miesiącu.	Dodatkowo	 istnieje	możli‑
wość	podnajęcia	gabinetu	na	wizyty	odpłat‑
ne,	na	życzenie	najemcy	możliwa	obsługa	reje‑
stracji,	promocji	usług	i	aktywnego	pozyskiwa‑
nia	klientów.	Budynek	parterowy	o	powierzch‑
ni	około	200	mkw.	z	pełną	infrastrukturą.	Ideal‑
ne miejsce na pozyskanie pacjentów z okolicy. 
Posiadamy	wolne	2‑3	gabinety	o	powierzchni	
20‑30	mkw.,	osobny	wjazd	i	parking.	Możliwość	
korzystania	z	części	wspólnych:	łazienka,	łazien‑
ka dla personelu, pomieszczenie socjalne, bru‑
downik,	niebezpieczne	odpady.	Godziny	otwar‑
cia	przychodni	od	8.00	do	18.00.	Istnieje	moż‑
liwość	 indywidualnego	dopasowania	godzin	
otwarcia	gabinetów	prywatnych.	CM	Zdrowa	
Rodzina	–	Ośrodek	Zdrowia	w	Stróży	–	ul.	Kra‑
śnicka	213,	23‑206	Stróża,	tel.	698	663	705.

•	 SPZOZ	w	Kraśniku,	ul.	Chopina	13,	podejmie	
współpracę lub zatrudni lekarzy specjalistów 
w	zakresie:	ginekologii	i	położnictwa,	radiologii	
i	diagnostyki	obrazowej,	anestezjologii	i	inten‑
sywnej terapii, chorób wewnętrznych, kardio‑
logii,	pediatrii,	medycyny	ratunkowej.	Oferuje‑
my	atrakcyjne	warunki	wynagrodzenia.	Warun‑
ki	pracy	do	uzgodnienia.	Tel.	(81)	825	13	66.

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

•	 Przychodna	Specjalistyczna	 Instytutu	Medy‑
cyny	Wsi	 im.	W.	Chodźki	w	Lublinie	 zatrudni	
lekarzy specjalistów: medycyny rodzinnej do 
udzielania	świadczeń	w	POZ	na	podstawie	umo‑
wy	o	pracę	lub	kontrakt;	specjalistę	medycyny	
pracy	–	kontrakt	i	specjalistę	kardiologii	–	kon‑
trakt.	Szczegółowe	warunki	do	uzgodnienia	pod	
nr	tel.	500	732	515.

•	 NZOZ	Przychodnia	Lekarzy	Specjalistów	–	SP.	P.	
we	Włodawie	zatrudni	lekarzy:	ginekologa,	la‑
ryngologa,	neurologa,	psychiatrę,	dermatolo‑
ga,	okulistę	oraz	kardiologa	w	ramach	umowy	
z	NFZ.	Możliwość	negocjacji	stawki.	Tel.	729	941	
974,	511	123	247.

•	 SP	ZOZ	w	Hrubieszowie	przyjmie	do	pracy	in‑
ternistę,	lekarza	POZ,	ortopedę,	neurologa,	gi‑
nekologa	–	położnika,	lekarza	medycyny	ratun‑
kowej	oraz	lekarza	do	pracy	w	Izbie	Przyjęć.	Do‑
bre	warunki	zatrudnienia.	Tel.	84	696	32	96.

•	 Regionalne	Centrum	Krwiodawstwa	 i	Krwio‑
lecznictwa	zatrudni	lekarzy	do	pracy	w	RCKiK	
w	Lublinie	oraz	Oddziałach	Terenowych	w	Kra‑
śniku,	Puławach	i	Zamościu.	Forma	zatrudnie‑
nia:	umowa	o	pracę	–	pełny	etat	lub	część	etatu	
(do	uzgodnienia).	Tel.	(81)	532	62	76	i	77	w.	107,	
mail: sekretariat@rckik.lublin.pl

•	 1	Wojskowy	Szpital	Kliniczny	z	Polikliniką	SP	ZOZ	
w Lublinie zatrudni lekarzy specjalistów radio‑
diagnostyki	 lub	 radiologii	 i	diagnostyki	obra‑
zowej w normatywie i/lub na dyżury lub leka‑
rzy	w	trakcie	specjalizacji	po	2	roku	specjaliza‑
cji.	Warunki	zatrudnienia	 i	wynagrodzenia	do	
ustalenia.	Dział	Kadr,	tel.	261	183	298.

•	 1	Wojskowy	Szpital	Kliniczny	z	Polikliniką	SP	ZOZ	
w Lublinie zatrudni lekarza specjalistę w dzie‑
dzinie rehabilitacji medycznej. Warunki zatrud‑
nienia	i	wynagrodzenia	do	ustalenia.	Dział	Kadr,	
tel.	261	183	298.

•	 1	Wojskowy	Szpital	Kliniczny	z	Polikliniką	SP	ZOZ	
w Lublinie zatrudni lekarzy systemu ratownic‑
twa	medycznego	do	pracy	w	SOR	w	normaty‑
wie	i/lub	na	dyżury,	tj.	–	lekarza	posiadającego	
specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie: 
anestezjologii	 i	 intensywnej	 terapii,	medycy‑
ny	 ratunkowej	 lub	neurologii	albo	 lekarza	po	
drugim	roku	specjalizacji	w	tej	dziedzinie,	któ‑
ry kontynuuje szkolenie specjalizacyjne, lub 
–	lekarza	posiadającego	specjalizację	lub	tytuł	
specjalisty w dziedzinie: chorób wewnętrznych, 
kardiologii,	chirurgii	ogólnej,	chirurgii	dziecię‑
cej,	ortopedii	 i	 traumatologii	narządu	 ruchu,	
ortopedii	i	traumatologii	lub	pediatrii,	lub	‑	le‑
karza, który w ramach szkolenia specjalizacyj‑
nego	ukończył	moduł	podstawowy	w	dziedzi‑
nie: chorób wewnętrznych, pediatrii lub chirur‑
gii	ogólnej	i	kontynuuje	lub	zakończył	szkole‑
nie specjalizacyjne oraz uzyskał tytuł specjali‑
sty.	Warunki	zatrudnienia	i	wynagrodzenia	do	
ustalenia.	Dział	Kadr,	tel.	261	183	298.

•	 Tarkiewicz	Clinic	 –	 centrum	medycyny	este‑
tycznej w Lublinie nawiąże współpracę ze spe‑
cjalistami	w	dziedzinie	dermatologii.	Oferuje‑
my	dostęp	do	najnowocześniejszych	 techno‑
logii,	produktów	 i	urządzeń	medycyny	este‑
tycznej.	Przyjmujemy	w	pięknie	urządzonych	
i	 przestronnych	gabinetach.	 Zainteresowa‑
nych	prosimy	o	kontakt	telefoniczny	81	734	465	
138	lub	przysłanie	aplikacji	na	adres	e‑mailowy	 
kontakt@tarkiewicz.pl

•	 Zamojski	Szpital	Niepubliczny	Sp.	z	o.o.	zatrud‑
ni	 lekarzy	specjalistów	z	zakresu	hematologii	
oraz chorób wewnętrznych. Oferujemy atrak‑
cyjne	wynagrodzenie,	bardzo	dobre	warunki	
pracy.	Zatrudnienie	w	dogodnej	dla	zaintere‑
sowanych	formie	(umowa	o	pracę).	Tel.	84	677	
50	21.	

•	 POZ	w	Lubartowie	 zatrudni	położną	 lub	zle‑
ci	usługi	na	dogodnych	warunkach.	 Tel.	 665	
025	425.

•	 Wojewódzki	Szpital	Specjalistyczny	im.	Stefana	
Kardynała	Wyszyńskiego	Samodzielnego	Pu‑
blicznego	Zakładu	Opieki	Zdrowotnej	w	Lubli‑
nie zatrudni lekarzy w trakcie specjalizacji lub 
specjalistów	z	neonatologii	oraz	 lekarza	 spe‑
cjalistę w dziedzinie psychiatrii do konsultacji 
psychiatrycznych	w	szpitalu.	Forma	współpra‑
cy,	warunki	pracy	i	wynagrodzenia	do	uzgod‑
nienia. Osoby zainteresowane uprzejmie prosi‑
my	o	kontakt	osobisty	lub	telefoniczny:	(81)	537	
44	17	albo	przesłanie	aplikacji	na	adres	e	mailo‑
wy: szpital@szpital.lublin.pl

•	 Przychodna	Specjalistyczna	Instytutu	Medycy‑
ny	Wsi	im.	W.	Chodźki	w	Lublinie	zatrudni	leka‑
rzy specjalistów w następujących dziedzinach: 
1)	specjalistę	ginekologa	w	ramach	kontraktu,	
2)	 specjalistę	 laryngologa	w	 ramach	kontrak‑
tu,	 3)	 specjalistę	okulistę	w	 ramach	kontrak‑
tu.	Szczegółowe	warunki	do	uzgodnienia	pod	
nr	tel.	500	732	515.

•	 Klinika	Rehabilitacji	z	Pododdziałem	Rehabili‑
tacji	Neurologicznej	 Instytutu	Medycyny	Wsi	
im.	W.	Chodźki	w	Lublinie	zatrudni	lekarza	spe‑
cjalistę	rehabilitacji	lub	neurologii	bądź	osobę	
zainteresowaną podjęciem specjalizacji w dzie‑
dzinie rehabilitacji medycznej – zapewniamy 
miejsce specjalizacyjne. Zatrudnienie w ra‑
mach	umowy	o	pracę	lub	kontraktu.	Szczegó‑
łowe	warunki	do	uzgodnienia	pod	nr	telefonu	
696	007	930.

•	 6	Szpital	Wojskowy	z	Przychodnią	SPZOZ	w	Dę‑
blinie zatrudni od zaraz lekarzy następujących 
specjalizacji:	anestezjolog	–	praca	na	OITM,	dy‑
żury	lekarskie	w	oddziale;	chirurg	–	praca	na	od‑
dziale	Chirurgii	Ogólnej,	dyżury	lekarskie	w	od‑
dziale, internista – praca na Oddziale Wewnętrz‑
nym, dyżury lekarskie w oddziale. Zapewniamy 
przyjazne	 środowisko	pracy,	miłą	atmosferę,	
wysokiej	jakości	sprzęt	diagnostyczny.	Warun‑
ki	pracy	tj.	forma	zatrudnienia	i	wynagrodzenie	
do	uzgodnienia.	Osoby	zainteresowane	prosi‑
my	o	kontakt	telefoniczny:	81	551	85	03	sekre‑
tariat lub osobisty.

•	 Top	Medical	Sp.	z	o.o.	zatrudni	lekarzy	(forma	
współpracy	do	uzgodnienia)	do	przychodni	
przy	ul.	Szeligowskiego	6	w	Lublinie.	Kontakt:	 
tomasz.berbec@topmedical.pl	tel.	609	811	603.

•	 Dyrektor	Wojewódzkiego	Szpitala	Psychiatrycz‑
nego	w	Andrychowie,	woj.	Małopolskie,	 za‑
trudni:	•	lekarza	specjalistę	psychiatrii	•	lekarza	
w	trakcie	specjalizacji	z	psychiatrii	 •	zaprasza‑
my lekarzy do podjęcia specjalizacji z psychia‑
trii	w	trybie	rezydenckim.	Forma	zatrudnienia	
(etat	lub	kontrakt),	wymiar	czasu	pracy	i	wyna‑
grodzenia	do	negocjacji.	Oferujemy	zatrudnie‑
nie	na	oddziałach	stacjonarnych	oraz	w	Porad‑
ni	Zdrowia	Psychicznego.	Osoby	zainteresowa‑
ne proszone są o składanie dokumentów w se‑
kretariacie szpitala lub przesłanie ich na adres 
34‑120	Andrychów,	ul.	Dąbrowskiego	19	lub	dro‑
gą	elektroniczną	na	adres:	szpital@szpital.info.pl  
tel.	33	875	75	72.

•	 Przychodna	Specjalistyczna	Instytutu	Medycy‑
ny	Wsi	im.	W.	Chodźki	w	Lublinie	zatrudni	leka‑
rza	specjalistę	w	zakresie	gastrologii	w	ramach	
kontraktu.	Szczegółowe	warunki	do	uzgodnie‑
nia	pod	nr	tel.	500	732	515.

Dentyści
•	 Zatrudnię	w	Chełmie	 lekarza	stomatologa	do	
pracy	na	umowę	z	NFZ	i	prywatnie.	Do	dyspo‑
zycji	mieszkanie	52	mkw.,	mile	widziane	mał‑
żeństwo.	Tel.	604	275	282.

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

•	 Przychodnia	EMPATIA	w	Międzyrzecu	Podla‑
skim	zatrudni	lekarza	stomatologa.	Nowocze‑
sna	przychodnia,	elastyczne	godziny	pracy	–	pa‑
cjenci	prywatni.	Forma	współpracy	do	uzgod‑
nienia.	Tel.	501	063	325.

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

•	 Dentystę	zatrudni	NZOZ	Dentimed	w	Lublinie.	
Tel.	503	112	093.

•	 Zatrudnię	 lekarza	 stomatologa	w	Zamościu	
NZOZ,	możliwość	dokształcania	w	zakresie	pro‑
tetyki,	chirurgii	stomatologicznej	i	ortodoncji.	
Zatrudnię	stażystę.	Tel.	606	288	289.

•	 Gabinet	prywatny	nawiąże	współpracę	z	leka‑
rzem	stomatologiem,	korzystne	warunki,	po‑
zytywna	atmosfera	w	pracy,	wymagane	m.in.	
2‑letnie	doświadczenie.	Tel.	510	687	677.

•	 Nawiążę	współpracę	z	lekarzem	stomatologiem.	
Duża	baza	pacjentów,	nowoczesny	sprzęt	(ska‑
ner,	laser,	mikroskop).	Możliwość	pracy	także	na	
NFZ.	Praca	w	Rykach	lub	Garwolinie.	Tel.	692	302	
636,	mail:stomatologia@luxdental.eu

•	 Nowoczesne	Centrum	Stomatologiczno‑lekar‑
skie	w	Międzyrzecu	Podlaskim,	woj.	Lubelskie,	
nawiąże współpracę z lekarzami dentystami. 
Dołączając	do	naszego	zespołu	zyskujesz:	moż‑
liwość	 rozwoju	osobistego,	dostęp	do	nowo‑
czesnych	 technologii	 takich	 jak	CBCT,	 skaner	
wewnątrzustny,	mikroskop,	piezosurgery	 itp.,	
zgrany	zespół	specjalistów,	którzy	razem	pracu‑
ją nad uzębieniem pacjentów, pomoc i wspar‑
cie	kolegów	specjalistów,	tylko	pacjenci	prywat‑
ni.	Osoby	chętne	(staż	pracy	min.	3	lata)	proszę	
o	kontakt	bezpośredni	692	416	796	lub	mailo‑
wy	 joannakaras20@gmail.com,	https://www.
nzozkaras.pl

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

Drobne

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

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

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 2022 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

Informacje o przyznanych pożycz‑
kach	uzyskać	można	telefonicznie:	
w	kasie	LIL	–	81	536	04	71,	w	delega‑
turach:	w	Białej	Podlaskiej	–	83	344	
28	87,	Chełmie	–	82	564	35	99,	oraz	
w	Zamościu	–	84	638	46	58.	Zainte‑
resowani proszeni są o odbiór przy‑
znanych	pożyczek	w	drugiej	poło‑
wie 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 następnym 
miesiącu po jej otrzymaniu.

• Raty powinny być spłacane do 10. każdego miesią‑
ca. W przypadku niespłacenia raty w terminie, au‑
tomatycznie naliczana będzie kara – 20 zł za każ‑
dy miesiąc opóźnienia spłaty.

• W razie niespłacania pożyczki wzywani do spłaty 
będą żyranci dłużnika.

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

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

•	 NZOZ	w	Kraśniku	wynajmie	 lub	sprzeda	dzia‑
łającą pracownię rehabilitacyjną z pełnym wy‑
posażeniem	wraz	z	kontraktem	z	NFZ.	Tel.	502	
365	615.

•	 Sprzedam	unit	stomatologiczny	‑	Chirana	Smi‑
le,	2012	r.,	cena	6000	zł.	Makromed	EXIMA	MAX	
2020	 r.,	 cena	19200	 zł.	 Chiromega	51000,00.	
Tel.	504	081	928.

•	 Sprzedam	całe	wyposażenie	gabinetu	stoma‑
tologicznego	Unit	Chirana	Smail,	fotel,	asystor,	
autoklaw	z	drukarką	i	inne	narzędzia	i	końców‑
ki.	Tel.	535	831	973.

•	 Sprzedam	 funkcjonujący	 gabinet	 stomato‑
logiczny	 z	wyposażeniem	 i	 kontraktem	NFZ	
w	atrakcyjnej	cenie	65	tysięcy.	Jest	on	jedyny	
w	gminie.	Lokalizacja:	Ośrodek	Zdrowia	GORAJ	
–	23	km	od	Biłgoraja,	tel.	500	050	102.

•	 Top	Medical	Sp.	 z	o.o.	wynajmie	gabinety	 le‑
karskie	w	przychodni	przy	ul.	 Szeligowskie‑
go	6	w	Lublinie	w	celu	prowadzenia	praktyki	
lekarskiej.	Kontakt:	 tomasz.berbec@topmedi‑
cal.pl,	tel.	609	811	603.

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

•  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

•  delegatura Chełm:  
tel. /fax 82 564‑35‑99, 605 502 280
ul. Ceramiczna 1, 22‑100 Chełm
chelm@oil.lublin.pl
czynne: wtorek i środa 8‑15, 
czwartek 8‑14,  
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





Luty
•	 5.02.2022 r.	godz. 12.00	– wystawa	prac	

IX Międzynarodowego Salonu Fotografii 
Artystycznej Lekarzy PhotoArt Medica 
2021 w Częstochowie.

Marzec
•	 5.03.2022 r.	godz.12.00	– wernisaż wystawy 

fotografii „Meksyk”	– dr Dariusz	Tuleja.
•	 11.03.2022 r.	godz.	18.00	– Klub Globtrotera  

–  „Chile” – dr Mieczysław	Orzeł.

Wrzesień
•	 6-11.09.2022 r.	– IX Ogólnopolski Plener 

Fotograficzny Lekarzy Kazimierz Dolny 2022. 
•	 16-18.09.2022 r.	– II Kongres Kultury Lekarzy 

w Opolu.
•	 17.09.2022 r.	godz.12.00	– wernisaż	wystawy 

fotografii i obrazów „Obrazy świata”  
– dr Anna	Serafinowicz-Kuszneruk.

Kalendarium imprez w 2022 roku  
organizowanych przez Komisję Kultury Lubelskiej Izby Lekarskiej

Miejsce: KLUB LEKARZA Lubelskiej Izby Lekarskiej i Galeria Sztuki Nieprofesjonalnej „U LEKARZY”  
– siedziba Lubelskiej Izby Lekarskiej, Lublin, ul. Chmielna 4

Kwiecień
•	 8.04.2022 r.	godz.18.00	– Klub Globtrotera  

– „Syberia 2” –	dr Janusz	Gągała.
•	 23.04.2022 r.	godz.12.00	– wernisaż	wystawy 

fotografii „Namibia” – dr Andrzej	Zygo.

Maj
•	 27.05.2022 r.	godz.	18.00	– Muzyczny Piątek 

„U Lekarzy”	– piosenki	międzywojenne.

Czerwiec
•	 4.06.2022 r.	godz.12.00	– wernisaż	wystawy 

fotografii studentów Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie. Listopad

•	 19.11.2022 r.	godz.12.00	– wernisaż	 
Wystawy Poplenerowej IX Ogólnopolskiego 
Pleneru Fotograficznego Lekarzy  
Kazimierz Dolny 2022. 

Grudzień
•	 10.12.2022 r.	godz.12.00	– uroczyste	wręczenie	

nagród XI Ogólnopolskiego Konkursu 
Fotograficznego Lekarzy i Studentów 
Medycyny oraz VI Ogólnopolskiego Konkursu 
Poetycko-Literackiego „Lekarze Dzieciom”.

•	 Otwarcie	Pokonkursowej	Wystawy	
XI Ogólnopolskiego Konkursu 
Fotograficznego Lekarzy i Studentów 
Medycyny.

kultura.oil.lublin.pl


	okl II – Jubileusze dwa – nie byle jakie
	okl IV – Kalendarium imprez w 2022 roku organizowanych przez Komisję Kultury LIL 
	Wstęp
	Wydarzenia
	Żeby zrozumieć Polski Ład
	W LIL o Polskim Ładzie
	Dyplomy wręczone
	Lekarze dzieciom na Gwiazdkę
	Moc z darów płynąca

	Okręgowy Zjazd Lekarzy IX kadencji
	Delegaci wybrani

	Panie Mecenasie,to za co ja płacę tę składkę?
	Profesor złożył rezygnację
	Z obrad ORL – grudzień 2021
	Z obrad ORL – styczeń 2022
	Szpital w Krasnymstawie
	Pediatrzy potrzebni od zaraz

	Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ
	Kiosk profilaktyki, czyli samoobsługa dla zdrowia

	Praca w zespole ma olbrzymią moc
	„R” jak rozbudowa
	Medycy dali dzieciom uśmiech
	Młodzi naukowcy mają głos
	Tajemnice mózgu, czyli Neuro‑Logiczni
	Hospicjum perinatalne
	Kobieta musi mieć wybór

	Prawo na co dzień
	„Rejestr ciąż”, czyli o raportowaniu zdarzeń medycznych

	2021 rok w medycynie
	Ginekolog praktyczny
	Lecząc zaćmę, zapobiegamy otępieniu
	Lekarz z pasją
	Dzieci to bardzo surowi recenzenci

	Literacko
	Alkoholowa ruletka

	Lekarzu, co Ty na to
	Fałszywy doktor zdejmie Ci różowe okulary

	Dzień z pracy lekarza POZ
	Czwartek

	Kultura w LIL
	Kolędowali i radośnie pastorałki śpiewali
	Po plenerze w Kazimierzu Dolnym

	Komisja ds. Seniorów LIL
	Bal u Weteranów – pół żartem, pół serio

	Sport
	Tenis – zmagania halowe

	Sałatka po lekarsku
	Na karnawał… piernik Halinki

	Nasz szoł powszedni
	Pamiętnik znaleziony w szpitalnej szafce

	Zjazd Koleżeński 45‑lecia
	Odeszli
	Bogusław Jan Maciej Wach
	Marian Durda
	Maria Magdalena Skórzyńska

	Informacje
	Ogłoszenia drobne
	Składki członkowskie w 2022 r.
	Zespół Radców Prawnych LIL
	Pożyczki
	Komisja Wykonywania Zawodu ORL w Lublinie
	Biuro LIL
	Biura w delegaturach


