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Salon PhotoArtMedica na Chmielną zawitał!
W sobotę, 5 lutego 2022 r., 

w Galerii Sztuki Nieprofesjonal-
nej „U Lekarzy” (Klub Lekarza, 
Lublin, ul. Chmielna 4), odbyło 
się otwarcie pokonkursowej 
wystawy PhotoArtMedica 2021.

Wystawa prezentuje nagro-
dzone prace, które autorzy nade-
słali na Dziewiąty Międzynaro-
dowy Salon Fotografii Artystycz-
nej Lekarzy „PhotoArtMedica 2021”. 
– Podobnie jak w ubiegłorocznej edycji, uczestnicy nade-
słali wiele zdjęć związanych z pandemią COVID‑19 i jej 
wpływem na nasze codzienne życie. Niewątpliwie zdjęcia 
te nabierają już historycznej wartości – napisał w katalogu 
do wystawy pomysłodawca i przewodniczący Salonów 
PhotoArtMedica dr Krzysztof Muskalski z Izby Lekar-
skiej w Częstochowie. 

W tej edycji konkursu udział wzięło blisko 100 uczestni-
ków (wśród nich znalazło się aż 22 debiutantów – połowa 
z nich znalazła się w gronie laureatów).

– Uczestnicy, którzy nadesłali swoje prace, pochodzą 
z 15 krajów świata. Cieszmy się oglądając tę wystawę 
i podziwiajmy kreatywność autorów – podkreślał w czasie 
lubelskiej odsłony szef Komisji Kultury LIL Dariusz Han-
kiewicz. 

Warto podkreślić, że aż co trzecia z nadesłanych prac, to 
zdjęcia pokazujące codzienne życie lekarzy.

W siedzibie LIL wystawę można oglądać do 4 marca 
2022 r., od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00‑16.30.

aa

Fotorelacja z wernisażu na stronie 
Komisji Kultury LIL.

https://kultura.oil.lublin.pl/photo-art-medica-2021-wystawa-pokonkursowa-fotorelacja-z-wernisazu/
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Jest pewna, niezbyt liczna, grupa lekarzy, która hob‑
bystycznie zajmuje się kształceniem – to nauczycie‑
le akademiccy. Grupa coraz mniejsza, podzielona we‑
wnętrznie, zhierarchizowana w stopniu większym niż 
społeczeństwo. Uczelnie dostosowując się do „usta‑
wy Gowina” ukarały ich za brak rozwoju naukowego 
(czytaj: pisanie artykułów) degradacją w swej feudal‑
nej strukturze uniwersyteckiej. 

Nie słyszałem, aby któryś z kierowników odpo‑
wiedzialnych za ich rozwój (a raczej jego brak) po‑
niósł konsekwencje. Asystenci z planowanym od je‑
sieni wynagrodzeniem zasadniczym 3400 brutto, ad‑
iunkt 4700. Jeżeli porównamy to z najniższą gwaran‑

towaną w ochronie zdrowia dla lekarza specjalisty (6770) to od ra‑
zu widać, jak „kosztowne” to hobby. Wymagania, jak do Nagrody 
Nobla, a zarobki, jak w markecie. 

Przypominam, że od lipca tego roku najniższa gwarantowana 
płaca dla lekarza specjalisty w ochronie zdrowia wyniesie ponad 
8 tysięcy złotych. A być może więcej, ponieważ nie są skończone 
rozmowy OZZL z ministrem, a ten wydaje się skłaniać do propozy‑
cji 1,5 średniej krajowej. Na uczelni zostanie chyba tylko grupa pa‑
sjonatów, mających zabezpieczenie finansowe we współmałżonku 
i tych, którzy traktują Alma Mater jako punkt zaczepienia do dzia‑
łalności w sektorze prywatnym. Grupa niezorganizowana, z różny‑
mi, całkowicie rozbieżnymi interesami własnymi. Nie wróży to nic 
dobrego na przyszłość. Konia z rzędem temu, kto słyszał o prote‑
ście asystentów akademickich ostatniej jesieni. Nie słychać było 
również głosu tak zwanych autorytetów, tak chętnie wypowiadają‑
cych się w każdej sprawie przed kamerami. Oni zabezpieczywszy 
sobie byt, mają już inne cele i nie w głowie im solidarność. 

Brak myślenia systemowego i to od dziesięcioleci. Pamiętam 
hasła strajkowe z lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, domaga‑
jące się uporządkowania systemu zatrudnienia na uczelniach me‑
dycznych. Dzisiaj chyba bardziej aktualne niż wtedy. Obserwując 
scenę polityczną nie zanosi się na żadną poprawę. Podwyżki dla 
górników za węgiel droższy od złota jednoznacznie pokazują pre‑
ferencje polityczne, forujące mięśnie nad rozum. I zmiana rządu 
nic tu nie da, poprzednie postępowały tak samo. 

Chyba należy przypomnieć Jerzego Urbana, że lekarz wyżywi 
się sam i podwyżki są mu niepotrzebne. Niestety, nie dotyczy to na‑
uczycieli akademickich. Tym bardziej że pracują oni dodatkowo 
na części etatu w szpitalach o najniższym wynagrodzeniu. Szpitale 
kliniczne lekarzom etatowym płacą minimalne gwarantowane usta‑
wowo pensje. Jakoś brak tu nadziei i powodu do dumy.

Leszek	Buk
prezes	LIL

lbuk@oil.lublin.pl; tel. 601 800 779
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W dniu 9 lutego 2022 r. obradowała Okręgowa Rada Lekar‑
ska. Obrady były prowadzone wyłącznie w systemie hybry‑
dowym. Przewodniczył im wiceprezes Lubelskiej Izby Lekar‑
skiej Grzegorz	Pietras. Obecna, kolejna fala pandemii w prak‑
tyce sparaliżowała w większości działalność samorządu lekar‑
skiego. 

Delegatura Biała Podlaska

W styczniu prowadzono działalność statutową w pełnym 
zakresie.

13 stycznia 2022 roku pożegnaliśmy dr Jolantę Szaniawską, 
specjalistkę w zakresie radiologii oraz długoletnią kierownik 
Zakładu Radiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistyczne‑
go w Białej Podlaskiej.

3 lutego 2022 roku odbyło się I spotkanie delegatów IX ka‑
dencji na Okręgowy Zjazd Lekarzy na lata 2022/2026. Obecnie 
środowisko lekarskie wybrało 27 delegatów. Na zebraniu obec‑
ny był prezes ORL Leszek	Buk. Przekazano informację, doty‑
czącą działalności w czasie VIII kadencji. Leszek Buk podzię‑
kował przewodniczącemu delegatury Janowi	F.	Hałabudzie 
za długoletnią pracę na rzecz samorządu lekarskiego. Dr Hała‑
buda wskazał swojego następcę w osobie dr. Andrzeja Barsz‑
czewskiego, który propozycję przyjął.

Delegatura Chełm

Kontynuowano działalność statutową.
16 stycznia 2022 r. zmarł lekarz z Krasnegostawu Tadeusz 

Respond.

Delegatura Zamość

W Delegaturze Zamojskiej LIL kontynuowano systematycz‑
ną działalność statutową. 

21 stycznia 2022 r. w siedzibie delegatury, z udziałem pre‑
zesa LIL Leszka Buka i przy pełnej frekwencji, odbyło się ze‑
branie delegatów wybranych na IX kadencję. Na podstawie 
deklaracji delegatów, wyników wyborów w regionach oraz 
prawyborów wśród delegatów sporządzono listę kandydatów 
zgłaszanych i rekomendowanych przez delegaturę do dalszej 
pracy w organach LIL i komisjach problemowych. Dyskuto‑
wano m.in. o problemach komunikacji pomiędzy lekarzami, 
w tym o potrzebie modyfikacji i funkcjonalności strony inter‑
netowej LIL.

W styczniu 2022 r. pożegnaliśmy Kolegę Józefa Szczepani‑
ka – lekarza pulmonologa z Zamościa.	

Delegatura Lublin

• Udział w uroczystym dyplomatorium ubiegłorocznych ab‑
solwentów Wydziału Lekarsko‑Dentystycznego, które z powo‑
du pandemii odbyło się dopiero w tym roku 15 stycznia. Dla ab‑
solwentów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce w okre‑
sie studiów, przygotowano upominki. W uroczystości udział 
wzięli: prezes Leszek Buk, wiceprezes Jacek Szkutnik i czło‑
nek prezydium Dariusz Samborski. 

• Przyjęto wniosek o przyznanie Dyplomu Laur Medyczny 
dr. Radosławowi Skibie do przedstawienia na posiedzeniu Ra‑
dy. Wniosek przygotował dr n. med. Wojciech Mach.

• Poparto kandydaturę prof. dr hab. n. med. Elżbiety Czekaj‑
skiej‑Chehab – kierownik Katedry Radiologii UM w Lublinie 
do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie 
radiologii i diagnostyki obrazkowej.

Obowiązek złożenia  
sprawozdań statystycznych

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerw‑
ca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 2021, poz. 955) 
oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 września 
2020 r. (Dz.U. 2020, poz. 2062 z późn. zm.) w sprawie Pro‑
gramu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 
2021, wszystkie praktyki zawodowe mają obowiązek zło‑
żenia sprawozdań statystycznych będących we właściwo‑
ści ministra zdrowia. Dlatego też przypominamy o wywią‑
zaniu się z obowiązku i zachęcamy do złożenia sprawoz‑
dań w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia. Kontakt 
do administratorów obsługujących sprawozdawczość na da‑
nym terenie, oraz wszystkie niezbędne informacje związa‑
ne z dostępem do systemu, jak i samymi sprawozdaniami 
znajdują się na stronie www.cez.gov.pl w zakładce „Projek‑
ty/Statystyka”. Dostęp do systemu znajduje się na stronie:  
https://ssoz.ezdrowie.gov.pl. 

Okręgowy  
Zjazd Lekarzy 2022

XLII Sprawozdawczo‑Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy 
Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej odbędzie się w sobotę, 
26 marca 2022 roku. 

Obrady odbędą się w gmachu Collegium Maius Uniwersy‑
tetu Medycznego w Lublinie, ul. Jaczewskiego 4. Rozpoczęcie 
obrad o godz. 9. Biuro zjazdowe będzie czynne od godz. 8. 

Komunikat CeZ

Na stronie LIL znajdują się  
dodatkowe informacje pochodzące 
z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 
wraz z kalendarium składania 
sprawozdań.

https://nowa.oil.lublin.pl/news/1171
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• Udzielono patronatu honorowego LIL Zjazdowi Absolwen‑
tów Akademii Medycznej w Lublinie Wydziału Lekarskiego 
rocznik 1966‑1972. Zjazd odbędzie się 4 czerwca 2022 r. 

Komisje problemowe ORL

Komisje problemowe zgłaszają, że niektóre sprawy załatwia‑
ne są na bieżąco (Komisja ds. Seniorów, Komisja ds. Bioetyki) 
lub, że ze względu na nasilenie objawów pandemii musiały za‑
wiesić swoją działalność (Komisja ds. Młodych Lekarzy). 
Komisja	Rekreacji	i	Sportu	– plany pracy komisji przygo‑

towywane są w trybie przypuszczającym, o ile pandemia nie 
utrudni ich realizacji.
Komisja	ds.	Kultury – informacje o wystawie ART Medi‑

ca 2021, która będzie czynna w Galerii „U Lekarzy” do 4 mar‑
ca na stronie Medicusa.
Komisja	Wykonywania	Zawodu	ORL	
Prace bieżące komisji skoncentrowane były na realizowaniu 

zadań ustawowych, związanych z przyznawaniem prawa wyko‑
nywania zawodu dla lekarzy i lekarzy dentystów. 

Podjęto uchwały: 6 lekarzom (w tym dla 3 lek. cudzoziem‑
ców) przyznano prawo wykonywania zawodu w celu odbycia 
stażu podyplomowego; 2 lekarzom przyznano prawo wykony‑
wania zawodu po odbytym stażu podyplomowym; 1 lekarzo‑
wi, który uzyskał kwalifikacje poza obszarem UE, przyzna‑
no warunkowe prawo wykonywania zawodu (obywatel Biało‑
rusi); wydano 16 zarządzeń prezesa ORL, w sprawie skreśle‑
nia z listy członków LIL: 10 z powodu przeniesienia się do in‑
nej OIL, a 6 z powodu zgonu lekarza; wydano 3 zaświadcze‑
nia związane z procedurą uznawania kwalifikacji zawodowych 
w krajach UE.

Uchwały i stanowiska

Okręgowa Rada Lekarska podjęła następujące uchwały: 
•	Uchwała	nr	142	w	sprawie	przyznania	Dyplomu	Laur	

Medyczny	lek.	Radosławowi	Skibie, niezwykle zasłużonemu 
wieloletniemu lekarzowi i ordynatorowi Oddziału Pediatrycz‑
nego szpitala w Świdniku. O pracy Pana Doktora niezwykle 
serdecznie wypowiadali się członkowie ORL, którzy Go znają 
z licznych kontaktów zawodowych; 
•	Uchwała	 nr	 143	w	 sprawie	 przyjęcia	 sprawozdania	

za	rok	2021	oraz	sprawozdania	kadencyjnego	z	działalno‑
ści	ORL, ORL przyjmuje sprawozdania prezesa Leszka Buka 
z działalności ORL za rok 2021 oraz kadencyjne; 
•	Uchwała	nr	144	zatwierdza	sprawozdania	z	działalności	

niżej	wymienionych	komisji	problemowych	za	rok	2021	r.: 

Komisji Socjalno‑Bytowej; Komisji Kultury; Komisji ds. Kon‑
kursów; Komisji Kształcenia Medycznego; Komisji Etyki; Ko‑
misji Wykonywania Zawodu; Komisji Stomatologicznej; Ko‑
misji Rekreacji i Sportu; Komisji Młodych Lekarzy; Komisji 
ds. Lecznictwa Otwartego; Komisji ds. Lekarzy Seniorów; 
•	Uchwała	nr	145	w	sprawie	zawarcia	umów	z	Polską	Wy‑

twórnią	Papierów	Wartościowych	SA	w	Warszawie	oraz	Mi‑
nistrem	Zdrowia	oraz	udzielenia	pełnomocnictwa	do	pod‑
pisania	tej	umowy § 1. Zawrzeć z Polską Wytwórnią Papie‑
rów Wartościowych SA w Warszawie oraz Ministrem Zdro‑
wia umowę na wytwarzanie, personalizację i dostawę blankie‑
tów dokumentów Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza oraz 
Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza Dentysty. § 2. Zawrzeć 
z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych SA w Warsza‑
wie, dla celów realizacji umowy, o której mowa w § 1, umowę 
powierzenia przetwarzania danych osobowych o treści okre‑
ślonej. § 3. Do podpisania w imieniu ORL w Lublinie umów, 
o których mowa w § 1 i 2, udzielić pełnomocnictwa działają‑
cym łącznie Andrzejowi Matyi – prezesowi Naczelnej Rady Le‑
karskiej oraz Grzegorzowi Mazurowi – skarbnikowi Naczelnej 
Izby Lekarskiej.

•	Stanowisko	1/2022	Okręgowej	Rady	Lekarskiej	w	Lu‑
blinie	z	dnia	9	lutego	2022	r.	

Wyrażamy stanowczy protest wobec rozwiązań wprowa‑
dzonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 
2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardu or‑
ganizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym 
o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS‑CoV‑2 (Dz. U., 
poz. 151). Rozporządzenie nakłada na lekarzy podstawowej opie‑
ki zdrowotnej obowiązek osobistego zbadania pacjenta powyżej 
60. roku życia, skierowanego na izolację domową, w gabinecie 
lub w domu pacjenta niezależnie od przesłanek klinicznych i sta‑
nu pacjenta, nie później niż przed upływem 48 godzin.

Administracyjnie narzucony obowiązek wykonywania ww. 
porad u każdego pacjenta, bez względu na przebieg infekcji 
COVID‑19, powoduje dezorganizację pracy POZ i drastycz‑
ne ograniczenie dostępności dla pacjentów z innymi choroba‑
mi przewlekłymi. Zwracamy się o pilną zmianę rozporządze‑
nia, zanim nastąpi całkowity paraliż podstawowej opieki zdro‑
wotnej w Polsce.

Otrzymują: Minister Zdrowia, Naczelna Izba Lekarska, 
Okręgowe Izby Lekarskie, Federacja Związków Pracodawców 
Ochrony Zdrowia POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE, Ko‑
legium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

Jerzy	Jakubowicz



Dzieci chorują – pandemia trwa
Z dr n. med. Barbarą Hasiec,  

kierującą Oddziałem Chorób Zakaźnych Dziecięcych  
w SP Wojewódzkim Szpitalu im. Jana Bożego w Lublinie,  

rozmawia Anna Augustowska

• W środę, 9 lutego, minister zdrowia 
stwierdził: „Mamy tak naprawdę do czy-
nienia z początkiem końca pandemii”. 
Czy rzeczywiście widać to w Dziecięcym 
Oddziale Chorób Zakaźnych?

– W chwili obecnej nie mamy podstaw, 
aby potwierdzić to zdanie. W Oddziale 
Chorób Zakaźnych Dziecięcych mamy 
pełne obłożenie. Obserwując specyfikę 
chorób zakaźnych, przenoszonych dro‑
gą kropelkową, to wiosenny szczyt za‑
chorowań zwykle trwa do końca marca. 
Jeszcze dwa tygodnie temu mieliśmy bar‑
dzo trudną sytuację, pełny oddział, dzie‑
ci czekające w kolejce do hospitaliza‑
cji. Obecnie decyzją wojewody zostały 
uruchomione nowe miejsca pediatrycz‑
ne w kilku oddziałach w szpitalach te‑
renowych, co poprawia sytuację i dzie‑
ci z tamtych rejonów nie są przywożone 
do naszego oddziału.

• Jak statystycznie wygląda sytuacja? 
Ile dzieci leczy się w oddziale z powodu 
COVID‑19? 

– W czasie czwartej fali, od września 
2021 r., mieliśmy ok. 300 dzieci hospita‑
lizowanych z powodu COVID‑19. Naj‑
częściej chorowały na zapalenie płuc, 
często wymagały podawania tlenu z po‑
wodu spadków saturacji. W czasie pią‑
tej fali, tj. od 1 stycznia 2022 r. do tej 
pory (15 lutego) to już ok. 170 dzieci. 
Są to najczęściej dzieci w wieku do ro‑
ku oraz do 3 lat.

• Jak przebiega choroba?
– Wydawało się, że piąta fala będzie 

przebiegała łagodnie i dotyczyła górnych 
dróg oddechowych, na co liczyliśmy. Jed‑
nak niemowlęta i małe dzieci, hospitali‑
zowane w naszym oddziale, mają zapa‑
lenie płuc, wysoką gorączkę, przycho‑
dzą odwodnione z powodu utraty apety‑
tu, czy niechęci do picia. Poza kaszlem, 
w ostrym okresie towarzyszą im biegun‑
ka i wymioty. Nadal mamy kilkutygo‑
dniowe niemowlęta z nasiloną żółtaczką. 
Chciałam zwrócić uwagę na dzieci z ob‑
ciążeniami kardiologicznymi, płucnymi, 
neurologicznymi i te chorują ciężej.

• Czy są to głównie dzieci z niezasz-
czepionych rodzin? 

– Właściwie prawie wszystkie dzie‑
ci są niezaszczepione. Ich rodzice są 
również nieszczepieni, albo w pojedyn‑
czych przypadkach zaszczepione jest tyl‑
ko jedno z rodziców. W przypadku zaka‑
żenia wariantem Omikron może się zda‑
rzyć, że dziecko nieszczepione przynie‑
sie z przedszkola lub żłobka tę infekcję 
i wtedy choruje cała rodzina, ale prze‑
ważnie łagodnie.
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• Czy zdarzają się dzieci, które choru-

ją np. drugi raz?
– Tak może się zdarzyć. Obecnie w od‑

dziale jest hospitalizowany chłopiec, któ‑
ry w listopadzie 2021 r. przebył PIMS 
z powikłaniami kardiologicznymi i był 
leczony dużymi dawkami immunoglobu‑
lin. Miesiąc wcześniej domownicy prze‑
byli infekcję wirusową – nie wykonali 
wtedy testów w kierunku zakażenia wi‑
rusem SARS‑CoV‑2. Obecnie ponownie 

od tygodnia chłopiec ma wysoką tempe‑
raturę, kaszel, tachykardię i ma dodatni 
test w kierunku SARS‑CoV‑2.

• Co  jest  największym  problemem 
w walce z pandemią?

– Brak świadomości, że należy się 
szczepić przeciw COVID‑19 i lekcewa‑
żenie problemu – zupełnie jakby te tysią‑
ce zgonów nie wydarzyło się. Myślę, że 
gdyby osoby, które się nie szczepią popra‑
cowały jako wolontariusze w oddziale co‑
vidowym, szybko zdałyby sobie sprawę, 
jakim dramatem jest ta choroba. 

Nowatorska operacja usunięcia żołądka
W Klinice Chirurgii Onkologicznej 

Samodzielnego Publicznego Szpitala 
Klinicznego nr 1 w Lublinie 29 stycznia 
przeprowadzono innowacyjną operację 
całkowitego wycięcia żołądka przy uży‑
ciu minimalnie inwazyjnej metody.

Operację przeprowadził prof.	An‑
drzej	Budzyński, wybitny chirurg la‑
paroskopowy, ordynator Oddziału Chi‑
rurgii Ogólnej i Onkologicznej szpita‑
la im. Ludwika Rydygiera w Krakowie 

razem z zespołem lubelskiej Kliniki Chi‑
rurgii Onkologicznej, kierowanej przez 
prof.	Wojciecha	Polkowskiego. Ope‑
racja została wykonana u pacjentki z za‑
awansowanym rakiem dalszej części 
żołądka. Zabieg polegał na laparosko‑
powym usunięciu całego żołądka wraz 
z bardzo szerokim usunięciem układu 
chłonnego. Dzięki zastosowanej techni‑
ce kobieta już po kilku dniach mogła być 
wypisana do domu. Lekarze podkreślali, 

że postęp w technologii chirurgicznej 
umożliwia zminimalizowanie powikłań 
zarówno śródoperacyjnych, jak i poope‑
racyjnych.

– Operacje laparoskopowe są znane 
i wykonywane w naszej klinice, ale nie 
wykorzystywaliśmy jeszcze tej metody 
u pacjentów z rakiem żołądka. Ten za‑
bieg traktujemy jako naukę do wdro‑
żenia chirurgii robotowej, do której się 
już szkolimy – mówił kierownik Klini‑
ki Chirurgii Onkologicznej Uniwersyte‑
tu Medycznego w Lublinie, prof. Woj‑
ciech Polkowski. – Do tej pory meto‑
dy laparoskopowe stosowaliśmy przy 
operacjach raka jelita grubego, trzust‑
ki, a także przy przerzutach do wątroby. 
Przy nowotworach żołądka wykonywa‑
liśmy tylko częściowe usunięcie. 

– Tego typu operacje są stosunkowo 
rzadko wykonywane – mówił dla Radia 
Lublin prof. Andrzej Budzyński. – Ta 
technika wymaga dość dużej liczby bar‑
dzo precyzyjnego sprzętu. Narzędzia mu‑
szą być wprowadzane przez porty średni‑
cy 5‑12 milimetrów. Kamera jest wpro‑
wadzana do brzucha, patrzy pod zupeł‑
nie innym kątem. Ogląda zakamarki bar‑
dzo czasem trudno dostępne. aa
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•	Poradnia Stomatologiczna, działa-
jąca przy Hospicjum im. Małego Księcia 
w Lublinie, wyróżnia się pewnym rodza-
jem usług. Jakim?

– Do naszej poradni zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych leczeniem 
stomatologicznym: dzieci, młodzież 
i osoby dorosłe. Ale to prawda – przede 
wszystkim leczymy tu pacjentów niepeł‑
nosprawnych, tzw. niewspółpracujących 
z lekarzem dentystą, którzy mają u nas 
możliwość kompleksowego leczenia 
w znieczuleniu ogólnym, refundowanego 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Poddawanymi leczeniu stomatolo‑
gicznemu w znieczuleniu ogólnym są za‑
zwyczaj pacjenci, którzy z powodu sta‑
nu zdrowia nie akceptują wizyt w typo‑
wym gabinecie stomatologicznym, po‑
dawania środków znieczulenia miejsco‑
wego czy nawet zwykłego badania. Są 
to przeważnie dzieci i dorośli z zaburze‑
niami neurologicznymi, genetycznymi, 
z upośledzeniem umysłowym ale też oso‑
by z dentofobią. 

•	Czyli  zabiegi w znieczuleniu ogól-
nym dominują w Państwa pracy?

– Kiedy kilkanaście lat temu pojawił 
się pomysł stworzenia tej placówki, my‑
śleliśmy przede wszystkim o pacjentach 
z różnymi rodzajami niepełnosprawności, 

Pacjent niewspółpracujący mile widziany

u których leczenie bez znieczulenia ogól‑
nego jest po prostu niemożliwe, oraz o pa‑
cjentach, którzy nie są w stanie współpra‑
cować z lekarzem dentystą w czasie ty‑
powych wizyt. Jak się później okazało, 
to bardzo duża grupa osób. Dlatego też 
możliwość kompleksowego leczenia sto‑
matologicznego w znieczuleniu ogólnym, 
refundowanego przez NFZ, jest niewąt‑
pliwie tym, co nas wyróżnia spośród in‑
nych poradni. 

Warto dodać, że zgodnie z Rozpo‑
rządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 

6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu leczenia sto‑
matologicznego – stanowiącym Załącz‑
nik do Obwieszczenia Ministra Zdrowia 
z dnia 30 maja 2019 r. (poz. 1199), pa‑
cjenci posiadający orzeczenie o niepeł‑
nosprawności mają zagwarantowane nie 
tylko leczenie w znieczuleniu ogólnym, 
ale również wypełnienia z kompozytów 
światłoutwardzalnych. To jest bardzo sze‑
roki zakres leczenia refundowanego dla 
tej grupy osób, z którego niestety nie za‑
wsze korzystają. Często obserwujemy 
zbyt późne zgłaszanie się pacjentów do 
leczenia, kiedy zaniedbania są na tyle 
poważne, że jedynym rozwiązaniem jest 
ekstrakcja zębów bez możliwości później‑
szego leczenia protetycznego ze względu 
na brak współpracy z pacjentem (osobie 
np. z upośledzeniem umysłowym nie da 
się wykonać protezy). Uważam, że leka‑
rze stomatolodzy powinni częściej infor‑
mować pacjentów o możliwości leczenia 
w znieczuleniu ogólnym. Dla niektórych 
to jedyna szansa na zachowanie pełnego, 
zdrowego uzębienia.

•	To chyba też apel do lekarzy pierw-
szego kontaktu?

– Zdecydowanie tak. To właśnie ci le‑
karze opiekując się swymi pacjentami wi‑
dzą najszybciej, jaki jest ich stan uzębie‑
nia. Jeśli są to małe dzieci, osoby z nie‑
pełnosprawnością itd. powinny być jak 
najszybciej kierowane na przegląd zę‑
bów. Także zębów mlecznych, bo nieste‑
ty wciąż u niektórych pokutuje przeko‑
nanie, że tych zębów się nie leczy. Tym‑
czasem u dzieci próchnica ma ostry prze‑
bieg i bardzo szybko, powodując stany 
zapalne w obrębie miazgi i tkanek oko‑
łowierzchołkowych, niepotrzebnie ska‑
zuje te osoby na ból. 

•	Ile osób rocznie korzysta z pomocy 
w poradni?

– Poradnia Stomatologiczna pracu‑
je od roku 2008, w ciągu roku zaś przyj‑
mujemy ok. 4800 pacjentów, w tym po‑
nad 80‑90% to osoby z różnymi rodza‑
jami niepełnosprawności. Wykonaliśmy 
dotąd ponad 7 tysięcy sanacji jamy ust‑
nej w znieczuleniu ogólnym. 

Wśród najmłodszych niepełnospraw‑
nych pacjentów najczęściej mamy do czy‑
nienia z mózgowym porażeniem dziecię‑
cym, epilepsją, wadami genetycznymi, 
autyzmem czy ADHD. Zgłaszają się do 
nas również dzieci z wadami serca, u któ‑
rych, z powodu planowanej operacji kar‑
diochirurgicznej, wymagana jest sanacja 
jamy ustnej. Niewyleczone zęby stano‑
wią poważne źródło zakażenia nie tylko 
w przypadku schorzeń kardiologicznych, 

Z dr n. med. Małgorzatą Borowską,  
specjalistką stomatologii dziecięcej,  

kierującą Poradnią Stomatologiczną w Lubelskim Hospicjum 
im. Małego Księcia w Lublinie,  

rozmawia Anna Augustowska
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Pacjent niewspółpracujący mile widziany
ale również u pacjentów onkologicznych. 
U pacjentów dorosłych dodatkowo mamy 
do czynienia z niepełnosprawnością inte‑
lektualną oraz poważnymi urazami w wy‑
niku wypadków. Sporą grupę stanowią 
też osoby z dentofobią. W tym przypad‑
ku również wskazane jest leczenie zębów 
w znieczuleniu ogólnym, równolegle z te‑
rapią psychologiczną. U dzieci i młodzie‑
ży próchnica zębów ma przebieg bardzo 
dynamiczny, stąd czas podjęcia leczenia 
jest bardzo ważny. 

•	Na  czym polegają  zwykle  zabiegi 
w znieczuleniu? 

– W czasie zabiegu w znieczuleniu 
ogólnym wykonujemy głównie lecze‑
nie zachowawcze oraz procedury pro‑
filaktyczne: scaling, lakierowanie pre‑
paratami fluorowymi, lakowanie. Zęby, 
które nie mogą pozostać w jamie ustnej, 
są usuwane. Zabiegi chirurgiczne doty‑
czą też zębów zatrzymanych, nadlicz‑
bowych, torbieli, plastyki połączeń ust‑
no‑zatokowych, czy leczenia zmian w ob‑
rębie błony śluzowej jamy ustnej. Zabie‑
gi te prowadzone są w znieczuleniu ogól‑
nym, z intubacją dotchawiczą. Po wybu‑
dzeniu pacjent pozostaje pod obserwacją 

•	Niemal 5 tysięcy pacjentów rocznie 
– to naprawdę dużo!

– Tworzymy zgrany i w pełni profe‑
sjonalny zespół. Poradnia jest świetnie 

anestezjologiczną. Wyleczeni pacjenci są 
zapraszani na wizyty kontrolne co 3 mie‑
siące. W razie stanów bólowych staramy 
się przyjąć pacjenta w dniu zgłoszenia. 
Podopieczni poradni mają do dyspozycji 
całodobowy telefon, umożliwiający kon‑
takt w stanach nagłych.

wyposażona. Mamy pacjentów nie tylko 
z naszego województwa, zgłaszają się oso‑
by z całej Polski. Niestety, nie wszystko 
jest idealne. Pilną potrzebą jest zwiększe‑
nie finansowania leczenia osób niepełno‑
sprawnych przez NFZ. Procedury są nie‑
doszacowane od wielu lat. Rozwiązaniem 

może być wyodrębnienie tej grupy pacjen‑
tów i wprowadzenie współczynnika kory‑
gującego (jak to ma miejsce w przypadku 
pacjentów do 18 r. ż.), dotyczącego aktu‑
alnych refundacji. Wycena wypełnienia 
światłoutwardzalnego u niewspółpracu‑
jącego pacjenta dorosłego, wymagające‑
go poświęcenia znacznie więcej czasu, na 
poziomie 50 zł sprawia, że leczenie jest 
nieopłacalne. Dlatego też lekarze denty‑
ści niechętnie zajmują się pacjentami trud‑
nymi i nie są zainteresowani zawieraniem 
umów z NFZ. Rosnące koszty materiałów, 
dezynfekcji, sterylizacji i energii powinny 
mieć odzwierciedlenie w wycenach proce‑
dur stomatologicznych – również w znie‑
czuleniu ogólnym. Uważam, że grupa nie‑
pełnosprawnych pacjentów powinna mieć 
ponadto poszerzony zakres świadczeń re‑
fundowanych, m.in. o leczenie endodon‑
tyczne w zębach bocznych czy scaling, 
częściej niż jeden raz do roku. 

Pamiętajmy, że rodziny, w których jest 
osoba niepełnosprawna, mają znacznie 
obniżony status ekonomiczny i nie będą 
zainteresowane leczeniem prywatnym. 
Ważne jest zatem uzupełnienie świad‑
czeń gwarantowanych tak, aby jak naj‑
dłużej osoby te mogły zachować zdro‑
wie jamy ustnej.

Należy poprawić współpracę stomato‑
logów z lekarzami specjalistami na sta‑
łe opiekującymi się pacjentami ze scho‑
rzeniami ogólnymi. Ogniska zakażenia 
w jamie ustnej mogą niekorzystnie wpły‑
wać na proces leczenia choroby podsta‑
wowej. Wobec tego, lekarz dentysta tak‑
że powinien być członkiem zespołu tera‑
peutycznego.
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•	Zacznijmy  od  twardych  faktów. 
Ilu  lekarzy  (a  także  szerzej,  pracowni-
ków medycznych)  leczyło  się  z  powo-
du COVID‑19 w kierowanej przez Pa-
na klinice? 

Gdy lekarz szkodzi innym
Z prof. Mirosławem Czuczwarem,  

kierownikiem II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii  
SPSK nr 1 w Lublinie,  

rozmawia Anna Augustowska

do Bydgoskiego Kamractwa Rodaków 
i na wiecach tej organizacji opowiada, że 
szczepienia przeciw COVID‑19 to spisek 
rządów, które dążą do „depopulacji” spo‑
łeczeństw; podobnie mówi lekarka z Bia‑

łegostoku, która jest pediatrą. 
W Lublinie ostatnio było głośno 
o ratowniku medycznym, któ‑
ry jawnie głosił poglądy antysz‑
czepionkowców; a do rzeczni‑
ka odpowiedzialności zawodo‑
wej w LIL wpłynęła skarga na 
kardiologa z Puław, który odra‑
dzał chorym ludziom korzysta‑
nie ze szczepień. Warto też po‑
kazać, do czego są zdolni człon‑
kowie Stowarzyszenia Opie‑
ki Zdrowia – Medycy Nadziei 
oraz Ruchu Społecznego Wol‑
ni Zjednoczeni Zachodniopo‑
morskie, które skupiają głów‑
nie pielęgniarki, fizjoterapeu‑

tów i ratowników medycznych i aktyw‑
nie działają w Internecie. Nie tylko stra‑
szą konsekwencjami po przyjęciu szcze‑
pienia przeciw COVID‑19; ale od kilku 
dni (rozmawiamy 8 lutego br.) domaga‑
ją się dymisji dyrektorów szpitala i pogo‑
towia ratunkowego. Bo ci przypomnie‑
li pracownikom, że do 1 marca (zgod‑
nie z rozporządzeniem ministra zdrowia) 
wszyscy muszą się zaszczepić przeciw‑
ko SARS‑CoV‑2. Członkowie obu orga‑
nizacji uważają, że zmuszanie pracowni‑
ków do poddania się szczepieniom jest 

– Od początku pandemii, czyli od 
dwóch lat, to jest grupa licząca kilkana‑
ście osób – lekarzy, ratowników medycz‑
nych i pielęgniarek. Część z nich to były 
osoby niezaszczepione; wśród nich by‑
li też lekarze, często z dużym doświad‑
czeniem zawodowym, cieszący się dobrą 
opinią i zaufaniem pacjentów. Nie była to 
duża grupa – w sumie trzy osoby, które 
świadomie zdecydowały się nie zaszcze‑
pić oraz jedna lekarka, która przyjęła tyl‑
ko jedną dawkę ponieważ uznała, że to 
wystarczy, aby nie zachorować. Niestety, 
nie udało się nam tych leka‑
rzy uratować i zmarli. 

•	Wprost trudne do wytłu-
maczenia… Przecież to oso-
by z wiedzą medyczną!

– Ta czwórka lekarzy 
zmarła, bo się nie zaszczepi‑
ła. Taki był ich wybór, mimo 
wiedzy, którą posiadali. Ale 
są lekarze, którzy radzą in‑
nym, swoim pacjentom, aby 
się nie szczepili. To jest ka‑
rygodne, to łamanie podsta‑
wowego prawa etyki lekar‑
skiej: Primum non nocere! 
Niestety, ci lekarze są i dzia‑
łają publicznie, można spo‑
tkać ich na wiecach i w me‑
diach społecznościowych. 
Podam przykład: anestezjo‑
log z Bydgoszczy – należy 

przejawem segregacji sanitarnej i dys‑
kryminacji. I głośno protestują.

•	Ci ludzie nie działają przecież w pu-
stce. Dlaczego są tolerowani?

– To pytanie, które jest aktualne od 
wielu lat. Wszyscy pamiętamy groź‑
ną i nieprawdziwą informację, dotyczą‑
cą korelacji między szczepieniem a au‑
tyzmem, która była fałszerstwem i nie‑
rzetelnością naukowca i lekarza Andrew 
Wakefielda. Teraz pandemia tylko na‑
siliła to zjawisko. Co gorsza, te spisko‑
we teorie głoszą nie tylko laicy, ale tak‑
że lekarze. Według mnie jest to zjawisko 
szczególnie karygodne, bo każdy lekarz, 
który odradza pacjentom korzystanie ze 
szczepień może stać się współodpowie‑
dzialny za ich chorobę i śmierć. Co moż‑
na z tym zrobić? Nie umiem na to odpo‑
wiedzieć, skoro organy do tego powoła‑
ne nie reagują…

•	Zareagowały  trzy  lekarki  i  dwie 
prawniczki, które właśnie  teraz zareje-
strowały  organizację Polskie Towarzy-
stwo Mediów Medycznych, które będzie 
weryfikowało strony internetowe, blogi, 
konta, na które można trafić w Interne-
cie, na Facebooku, Instagramie, YouTu-
bie, TikToku  czy Twitterze, w  których 
szerzone są kłamliwe i groźne teorie np. 
o szkodliwości szczepionek. Chcą wery-
fikować,  a w  razie  potrzeby upominać 
a nawet wytaczać procesy sądowe w przy-
padku szerzenia nieprawdy. 

– Ciekawa inicjatywa i na pewno 
w obecnej sytuacji potrzebna. Ja uwa‑
żam jednak, że to przede wszystkim za‑
danie dla samorządu lekarskiego. A idąc 
dalej – potrzebne jest rozwiązanie sys‑
temowe, poparte przez rząd, który, mi‑

mo tak wysokiego nasilenia się 
tego zjawiska, nie robi nic. Po‑
wód jest oczywisty – to polity‑
ka. Jakoś nie wyobrażam sobie, 
aby w marcu, mimo rozporzą‑
dzenia Ministerstwa Zdrowia, 
antyszczepionkowcy np. zosta‑
li zawieszeni w pracy bez pra‑
wa do wynagrodzenia. Prawdo‑
podobnie usłyszymy, że nie na‑
leży nic z takimi osobami robić, 
ponieważ pandemia się kończy 
(kolejny raz), nie ma komu pra‑
cować, itd. Smutne jest to, że nie 
potrafimy jako społeczeństwo, 
czy też grupa zawodowa wycią‑
gać wniosków z pandemii i za‑
pewne przy okazji kolejnego kry‑
zysu znowu będziemy obserwo‑
wać podobne zjawiska, które bę‑
dą kosztować wielu ludzi zdro‑
wie lub życie. 
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11 lutego br. Ministerstwo Zdrowia 
zorganizowało konferencję prasową, na 
której przedstawiono wyniki badań kli‑
nicznych nad skutecznością stosowania 
leków zawierających substancję czynną 
amantadynę we wskazaniach COVID‑19. 
Niestety, badania	prowadzone	w	 róż‑
nych	ośrodkach	w	Polsce	nie	potwier‑
dziły	skuteczności	terapii	amantadyną	
wśród	 pacjentów	hospitalizowanych	
z	powodu	COVID‑19.	Przebieg choroby 
w grupie, której podawano lek i w grupie 
przyjmującej placebo były porównywal‑
ne. Prof. Adam Barczyk z ŚUM, przed‑
stawiający wyniki, stwierdził, że w licz‑
bie zgonów nie było żadnej korzyści na 
rzecz amantadyny. Wobec powyższe‑
go obecny na wspomnianej konferencji 
prezes Agencji Badań Medycznych Ra‑
dosław Sierpiński oświadczył, że „wy‑
niki badań przerywają dyskusję na temat 
skuteczności leczenia amantadyną pa‑
cjentów chorych na COVID‑19 przeby‑
wających w szpitalu”.

Tego samego dnia Rzecznik Praw Pa‑
cjenta ogłosił, że zgodnie z jego decyzją 
placówka medyczna Optima z Przemyśla 
(przychodnia prowadzona przez słynne‑
go już na całą Polskę dr. Włodzimierza 
Bodnara) poprzez stosowanie	u	pacjen‑
tów	chorych	na	COVID‑19	amantady‑
ny	narusza	zbiorowe	prawo	pacjentów	
do	leczenia	zgodnie	z	aktualną	wiedzą 
medyczną. 

Co na to prawo?

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 
6 Kodeksu Etyki Lekarskiej jednym 
z fundamentalnych praw lekarza jest swo‑
boda wyboru w zakresie metod postępo‑
wania, które ten uzna za najskuteczniej‑
sze. Niemniej drugie zdanie tego prze‑
pisu stanowi, że lekarz	powinien	 jed‑
nak	 ograniczyć	 czynności	medyczne	
do	 rzeczywiście	 potrzebnych	 chore‑
mu	zgodnie	z	aktualnym	stanem	wie‑
dzy (medycznej – przyp.). Jednocześnie 
art. 4 ustawy o zawodach lekarza i leka‑
rza dentysty nakłada jednoznaczny obo‑
wiązek wykonywania zawodu zgodnie 
ze wskazaniami aktualnej wiedzy me‑
dycznej. Jeśli dołożymy do tego jesz‑
cze brzmienie art. 57 KEL, który prze‑
widuje, że lekarzowi nie wolno posłu‑
giwać się metodami uznanymi przez na‑
ukę za szkodliwe, bezwartościowe lub 
niezweryfikowanymi naukowo, a także 
zobowiązuje do kierowania się przede 
wszystkim kryterium skuteczności i bez‑
pieczeństwa chorego w stosowaniu danej 

metody terapeutycznej, to wniosek może 
być tylko jeden: stosowanie określonego 
leku wbrew badaniom naukowym, negu‑
jącym jego skuteczność w danej jedno‑
stce chorobowej jest postępowaniem na‑
ruszającym zarówno zasady etyki lekar‑
skiej, jak i przepisy związane z wykony‑
waniem zawodu lekarza, i tym samym 
może być podstawą do pociągnięcia do 
odpowiedzialności zawodowej.

Trudna problematyka  
off‑label use

W Polsce zasadą jest (a także standar‑
dem wynikającym z przepisów unijnych) 
stosowanie konkretnych substancji lecz‑
niczych zgodnie z tzw. Charakterystyką 
Produktu Leczniczego (ChPL) – doku‑
mentem wymaganym do rejestracji le‑
ku w krajach Unii Europejskiej. Lecze‑
nie COVID‑19 amantadyną jest klasycz‑
nym przykładem pozarejestracyjnego sto‑
sowania leku. Stosowanie danej substan‑
cji leczniczej poza wskazaniami ujęty‑
mi w ChPL (tzw. off‑label use) może zo‑
stać zakwalifikowane jako eksperyment	

komisji bioetycznej, rze‑
telnym spełnieniem obo‑
wiązku informacyjnego 
wobec pacjenta oraz uzy‑
skaniem jego zgody, czy 
też posiadaniem stosow‑
nego ubezpieczenia od‑
powiedzialności cywilnej. 
Wszystkie warunki okre‑
ślone zostały w rozdziale 4 ustawy o za‑
wodach lekarza i lekarza dentysty. Po‑
stępowanie wbrew ww. przepisom oczy‑
wiście również może stanowić podstawę 
odpowiedzialności zawodowej.

Co dalej z amantadyną…

…i czy Rzecznik Praw Pacjenta po‑
stąpił słusznie? Zwolennicy stosowa‑
nia amantadyny w leczeniu zakażeń 
SARS‑CoV‑2 podnoszą argument, że 
ww. lek wykazuje najwyższą skutecz‑
ność w pierwszych dobach od zakaże‑
nia, swoim działaniem hamując repli‑
kację koronawirusa, i tym samym zapo‑
biegając rozwojowi choroby do ciężkie‑
go stadium. Warto zauważyć, że nie zo‑

stało to dotychczas jedno‑
znacznie wykluczone. Na‑
dal bowiem trwają bada‑
nia kliniczne pod kierun‑
kiem prof. Konrada Rej‑
daka, dotyczące skutecz‑
ności podawania amanta‑
dyny w warunkach am‑
bulatoryjnych. Co więcej, 
badania te obejmują dwa 
obszary wpływu substan‑
cji leczniczej: na przebieg 
choroby oraz zahamowa‑
nie powikłań o charakte‑
rze neurologicznym. Do‑
póki nie znamy ich wyni‑

ków, dopóty – w mojej ocenie – decyzja 
rzecznika będzie przedwczesna. 

Rzecznik uzasadniając swą decyzję 
stwierdził, iż „leczenie amantadyną, po‑
za samą nieskutecznością tej terapii, może 
nieść ze sobą jeszcze jedno bardzo waż‑
ne zagrożenie dla zdrowia i życia pa‑
cjentów – dawać pacjentom złudne po‑
czucie skutecznego leczenia, powodując 
opóźnienie podjęcia skutecznej terapii”. 
Przychodnia Optima z Przemyśla, której 
sprawa dotyczy, zapowiedziała odwoła‑
nie od decyzji.

Aleksandra	Otawska‑Petkiewicz
radca	prawny	LIL

1  Art. 21 ust. 2 Ustawy o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty.

Prawo na co dzień www.medicus.lublin.pl

Amantadyna – koniec złudzeń?

leczniczy (definiowany jako wprowadze‑
nie nowych lub tylko częściowo wypró‑
bowanych metod diagnostycznych, lecz‑
niczych lub profilaktycznych w celu osią‑
gnięcia bezpośredniej korzyści dla zdro‑
wia osoby leczonej1). 

Eksperyment leczniczy przeprowadza 
się, jeżeli dotychczas stosowane metody 
medyczne nie są skuteczne lub jeżeli ich 
skuteczność jest niewystarczająca – przyj‑
muje się, iż leczenie eksperymentalne do‑
puszczalne jest po wyczerpaniu dostęp‑
nych produktów leczniczych zarejestro‑
wanych w danym wskazaniu w określo‑
nej grupie wiekowej. Wdrażanie terapii 
eksperymentalnych jest obwarowane wie‑
loma wymogami prawnymi, m.in. uzy‑
skaniem pozytywnej opinii właściwej 
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•	Od  jak  dawna  stosujecie 
Państwo leczenie kamizelką de-
fibrylującą Life Vest?

– To nasz kolejny pacjent 
w ciągu ostatnich kilku miesię‑
cy zabezpieczony przed nagłym 
zgonem sercowym dzięki zasto‑
sowaniu kamizelki defibrylującej 
Life Vest WCD. W chwili obec‑
nej tylko trzy ośrodki w kraju 
mogą się pochwalić większą licz‑
bą chorych, którzy dzięki zasto‑
sowaniu tej nowoczesnej metody 
uniknęli implantacji kardiower‑
tera‑defibrylatora zabezpiecza‑
jącego przed NZS w przebiegu 
arytmii komorowych. 

•	Na  czym  polega  leczenie 
i  u  których  chorych ma  zastosowanie 
tzw. kamizelka defibrylująca?

– Kamizelka Life Vest WCD przezna‑
czona jest dla pacjentów zagrożonych na‑
głym zgonem sercowym. Defibrylator 
jest urządzeniem służącym do przerywa‑
nia złośliwych arytmii komorowych po‑
przez wyzwalanie impulsu elektrycznego. 

Większość defibrylatorów jest wszczepia‑
na pod skórę, natomiast kamizelka Life 
Vest jest noszona bezpośrednio na ciele 
pacjenta, przez co może być zastosowa‑
na jako czasowe zabezpieczenie przed 
nagłym zgonem sercowym. U większo‑
ści chorych jest ona stosowana do mo‑
mentu poprawy stanu zdrowia pacjenta 

i ustąpienia ryzyka arytmii komorowych 
lub do czasu decyzji o konieczności im‑
plantacji na stałe defibrylatora. W naszym 
przypadku pacjentami byli młodzi chorzy 
po NZK, spowodowanym arytmiami ko‑
morowymi w przebiegu zapalenia mięśnia 

serca (potwierdzone w MRI), 
u których spodziewamy się ustą‑
pienia ryzyka arytmii.

•	 Jak  często  kamizelka 
defibrylująca  jest  stosowana 
w praktyce klinicznej? 

– Kamizelki defibrylujące 
dostępne są w naszym kraju od 
2020 r. W tym czasie (stan na 
31.12.2021 r.) założono 34 ta‑
kie urządzenia. W wojewódz‑
twie lubelskim tylko w Klinice 
Kardiologii SPSK 4 do tej pory 
założono więcej tych urządzeń 
niż w naszym ośrodku. Koszt 
leczenia kamizelką defibrylują‑
cą jest stosunkowo duży, a pro‑
ces uzyskania refundacji przez 
NFZ skomplikowany. Musi być 

poprzedzony między innymi pozytyw‑
ną opinią konsultanta krajowego w dzie‑
dzinie kardiologii po wykonaniu szeregu 
badań diagnostycznych. Taką pozytyw‑
ną opinię, po przedstawieniu całej doku‑
mentacji medycznej pacjentów, uzyska‑
liśmy w naszym ośrodku we wszystkich 
przypadkach.

Serce bije dzięki kamizelce
Z dr. n. med. Rafałem Celińskim,  

kierownikiem Oddziału Kardiologii  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie,  

rozmawia Anna Augustowska

Z mgr. farmacji Mateuszem Chruściakiem,  
kierownikiem apteki w Lublinie przy ul. Węglarza 16,  

rozmawia Jerzy Jakubowicz

•	Dlaczego szczepienia przeciw CO-
VID‑19 prowadzone są obecnie również 
w niektórych aptekach?

– W Polsce wyszczepialność społe‑
czeństwa przeciw COVID‑19, w porów‑
naniu np. z krajami Europy Zachodniej, 
nie jest zbyt duża. Chcąc zwiększyć inten‑
sywność walki z pandemią COVID‑19, 
staramy się maksymalnie ułatwić pa‑
cjentowi dostęp do szczepienia, poprzez 
zwiększenie liczby punktów szczepień 
możliwie jak najbliżej miejsca zamiesz‑
kania. Apteki też mogą w tym pomóc. 

•	Kto w aptekach przeprowadza szcze-
pienia przeciwko COVID‑19?

– Wykonują je magistrowie farma‑
cji, którzy ukończyli kursy, dotyczące 

Do apteki nie tylko po leki 
szczepień (kurs z kwalifikacji do szcze‑
pienia – teoretyczny plus praktyczny kurs 
z wykonywania szczepień). 

Poza tym apteka do wykonywania 
szczepień musi mieć odpowiednie miej‑
sce, gdzie można zachować prywatność 
pacjenta oraz sterylność iniekcji. Po wy‑
konaniu szczepienia pacjent jest proszo‑
ny o pozostanie na krótką obserwację 
w punkcie aptecznym, gdzie przygoto‑
wane są miejsca do siedzenia. Natomiast 
po krótkiej obserwacji, gdy samopoczucie 
pacjenta jest dobre, wystawiamy mu od‑
powiedni certyfikat i może opuścić nasz 
punkt. Pozwolenie na uruchomienie ap‑
tecznego punktu szczepień wydaje NFZ. 

Chciałem jednocześnie wyjaśnić, że 
szczepienia są dobrowolne oraz bezpłatne 
dla pacjenta, na zasadach podobnych dla 
innych punktów szczepień. Szczepionki 
Pfizer, Moderna lub Johnson&Johnson 
są dostępne w aptekach. Mamy również 
uprawnienie do przeprowadzania szcze‑
pień przeciwko grypie.
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Serce bije dzięki kamizelce
•	Jest  Pan  kierownikiem Oddziału 

Kardiologii dopiero od nieco ponad ro-
ku. Proszę powiedzieć, co przez ten czas 
udało się Panu zmienić, tak żeby popra-
wić funkcjonowanie oddziału i podnieść 
standard leczenia?

– Oddział Kardiologii liczy obecnie 
34 łóżka, dysponuje nowoczesną Pra‑
cownią Hemodynamiki, Elektrofizjologii 
i Stymulacji Serca, Pracownią Echokar‑
diografii, Pracownią Prób Wysiłkowych 
oraz Pracownią EKG. W ciągu ostatnie‑
go roku, pomimo funkcjonowania w wa‑
runkach pandemii COVID‑19, udało się 
nam poszerzyć spektrum wykonywanych 
procedur diagnostyczno‑terapeutycz‑
nych. Było to możliwe między innymi 
dzięki powiększeniu zespołu lekarskie‑
go oraz nawiązaniu współpracy z wyso‑
kiej klasy specjalistami z innych ośrod‑
ków. Obecnie nasz oddział współpracuje 
z Klinicznym Oddziałem Elektrokardio‑
logii, Klinicznym Oddziałem Kardiologii 
Inwazyjnej oraz Kliniką Kardiochirurgii 
SPSK 4 w Lublinie, Oddziałem Kardio‑
logii I Wojskowego Szpitala Kliniczne‑
go w Lublinie oraz Oddziałem Kardio‑
logii oraz Kardiochirurgii szpitala w Za‑
mościu. 

W minionym roku znacznie zwięk‑
szyliśmy liczbę wykonywanych zabie‑
gów koronarografii i angioplastyki wień‑
cowej, rozpoczęliśmy wykonywanie za‑
biegów z zakresu elektrofizjologii. Dzięki 

Historyczny sukces  
– absolwenci UM najlepsi!

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
po raz pierwszy został liderem wśród 
wszystkich uniwersytetów w Polsce, 
kształcących studentów na kierunku le‑
karsko‑dentystycznym. Centrum Egza‑
minów Medycznych w Łodzi 8 lutego 
opublikowało wyniki Lekarsko‑Denty‑
stycznego Egzaminu Końcowego w se‑
sji wiosennej 2022 roku. Najlepsi byli 
studenci lubelskiego UM.

– Nasi studenci uzyskali 164,37 pkt, 
tym samym osiągając 1. miejsce i naj‑
wyższą średnią wśród zdających LDEK/
LDEP po raz pierwszy, natomiast ci, któ‑
rzy ukończyli studia w ostatnich 2 la‑
tach zajęli 3. miejsce wśród uczelni me‑
dycznych w Polsce. Kolejnym powo‑
dem do dumy jest także najwyższy wy‑
nik w sesji osiągnięty przez absolwenta 
UMLub, który wynosił 184 pkt – infor‑
muje rzecznik prasowy UM Wojciech	
Brakowiecki.

Do Lekarsko‑Dentystycznego Eg‑
zaminu Końcowego w sesji wiosen‑
nej 2022 r. przystąpiły w całym kra‑
ju 1293 osoby, uzyskując średnio 
156,7 pkt. Maksymalny wynik wyniósł 
187 a minimalny 57 punktów. Sześć‑
dziesięciu dziewięciu zdających uzy‑
skało wynik poniżej 56%. Maksymalna 
liczba możliwych do zdobycia punktów 
wyniosła 200.

– Działania Kolegium Dziekańskie‑
go na rzecz poprawy jakości kształce‑
nia zgodnie ze strategią Wydziału Le‑
karsko‑Dentystycznego oraz zaangażo‑
wanie nauczycieli w proces edukacyj‑
ny studentów kierunku lekarsko‑denty‑
stycznego pozwoliły osiągnąć ten histo‑
ryczny sukces, na który czekaliśmy tak 
długo. Dziękujemy i gratulujemy! – mó‑
wiła dziekan Wydziału Lekarsko‑Den‑
tystycznego prof.	dr	hab.	Renata	Cha‑
łas. aa

bardzo dobrej współpracy z dyrekcją 
szpitala zakupiliśmy nowoczesny sprzęt, 
między innymi echokardiograf GE Vi‑
vid E95, ultrasonograf wewnątrznaczy‑
niowy (IVUS) oraz rotablator RotaPro, 
służący do wykonywania zabiegów an‑
gioplastyki wieńcowej u chorych z bar‑
dzo uwapnionymi zmianami w tętnicach 
wieńcowych. 

Jeśli chodzi o zasoby ludzkie, to 
w ostatnim czasie dwoje lekarzy uzyska‑
ło tytuł specjalisty w dziedzinie kardiolo‑
gii, kolejny status samodzielnego opera‑
tora kardiologii inwazyjnej. W paździer‑
niku ubiegłego roku zorganizowaliśmy 
konferencję naukowo
‑szkoleniową dla le‑
karzy kardiologów, in‑
ternistów i lekarzy ro‑
dzinnych, dzięki której 
współpraca z ośrodka‑
mi ościennymi stała się 
jeszcze lepsza. 

Bardzo dobrze funk‑
cjonuje również system 
telemedycyny. Dzię‑
ki niemu mamy moż‑
liwość zdalnej oceny 
zapisu EKG chorych 
z oddziałów SOR oko‑
licznych szpitali oraz 
karetek pogotowia ra‑
tunkowego. Znacznie 
skraca to czas, w jakim 

chory może otrzymać pomoc i ma szansę 
być leczony w naszym oddziale. 

•	Jakie  są  plany  rozwoju  oddziału 
w najbliższej przyszłości?

– Jeśli chodzi o najbliższą przyszłość, 
to planujemy utworzenie Pododdziału Re‑
habilitacji Kardiologicznej, dalsze zwięk‑
szanie spektrum oraz liczby wykonywa‑
nych zabiegów dzięki zakupowi drugie‑
go angiografu do Pracowni Hemodyna‑
miki, Elektrofizjologii i Stymulacji Ser‑
ca, a także uzyskanie akredytacji na szko‑
lenie młodych lekarzy w dziedzinie kar‑
diologii i chorób wewnętrznych.

•	Jak można  się  zarejestrować na 
szczepienie w aptece i jakie trzeba mieć 
dokumenty?

– Telefonicznie lub na miejscu w ap‑
tecznym punkcie szczepień. Pacjent po‑
winien przygotować dowód osobisty 
oraz nr telefonu komórkowego. Szcze‑
pimy dzieci poniżej 16 roku życia oraz 
dorosłych, u których stan zdrowia musi 
podlegać aktualnej ocenie lekarza.

•	Pan uzyskał uprawnienie do wyda-
wania certyfikowanych wyników badań 
testowych na COVID‑19.

– Uzyskałem takie uprawnienia ja‑
ko jeden z pierwszych farmaceutów 
w naszym województwie. Obecnie jest 
nas około 15 w województwie. Poma‑
gamy również osobom wyjeżdżają‑
cym służbowo lub turystycznie do kra‑
jów, gdzie jest wymagany taki aktual‑
ny wynik badania testowego z certyfi‑
katem. Takie badanie wykonujemy rów‑
nież u dzieci. 
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W lutym została powołana Rada Me‑
dyczna przy Stowarzyszeniu Rodzin 
z Chorobą Fabry’ego. Choroba jest zwy‑
kle diagnozowana dopiero w wieku doro‑
słym, co jest stanowczo za późno, ponie‑
waż uszkodzenia w organizmie wywoła‑
ne chorobą są nieodwracalne.

Aby to zmienić powołano Radę Me‑
dyczną, która skupia specjalistów róż‑
nych dziedzin medycyny oraz z różnych 
części kraju. Dołączył do niej Marek	
Lew, lekarz z Lublina, rezydent radiolo‑
gii w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecię‑
cym w Lublinie.

Choroba Fabry’ego jest rzadkim zabu‑
rzeniem dziedzicznym, wywołanym nie‑
prawidłową budową genu GLA, który od‑
powiedzialny jest za kodowanie enzymu, 
a‑galaktozydazy (alfa‑Gal), który w orga‑
nizmie człowieka pełni dość kluczową ro‑
lę. Ale co najważniejsze – choroba Fabry‑
’ego jest jedną z niewielu chorób rzad‑
kich, którą można skutecznie leczyć.

– Chcemy zaapelować do lekarzy, aby 
zwracali uwagę i zachowali czujność przy 
badaniu osób, które mają pewne obja‑
wy. Choroba jest bardzo rzadka, ale po‑
siada kilka typowych symptomów, któ‑
re powinny zwracać uwagę lekarzy. Są 
to zmiany skórne o typie angiokeratoma, 

zlokalizowane głównie w okolicy bioder, 
bóle kończyn, czyli tzw. akroparestezje 
oraz chyba najbardziej charakterystyczny 
objaw, to brak potliwości i zła tolerancja 
wysokich temperatur (choć nie u wszyst‑
kich to występuje). Oprócz tego na‑
leży myśleć o chorobie Fabry‑
’ego w przypadkach pacjen‑
tów z przewlekłymi dole‑
gliwościami żołądkowo‑je‑
litowymi (bóle brzucha, 
biegunki), zawałami serca 
i udarami mózgu w mło‑
dym wieku, kardiomiopatią 
oraz białkomoczem – wyja‑
śnia Marek Lew.

Jak tłumaczy przewodniczący 
rady prof. dr hab. n. med. Michał	Nowic‑
ki, kierownik Kliniki Nefrologii, Hiper‑
tensjologii i Transplantologii Nerek Uni‑
wersytetu Medycznego w Łodzi, trudno 
mówić o typowych objawach, gdyż u każ‑
dego pacjenta ta choroba ma inny prze‑
bieg. Charakteryzuje się ona równocze‑
snym zajęciem wielu narządów, w tym 
przede wszystkim układu nerwowego, 

zarówno obwodowego, jak ośrodkowego, 
serca oraz nerek. Poza powyższymi wy‑
stępują też objawy skórne, płucne, żołąd‑
kowo‑jelitowe czy okulistyczne. U każ‑
dego chorego ten zestaw objawów mo‑

że być różny i jest bardzo indywi‑
dualny. Najczęściej zauważa‑

nymi przez chorych objawa‑
mi są dotkliwe bóle koń‑
czyn (akroparestezje), brak 
potliwości z nietoleran‑
cją wysokiej temperatury 
otoczenia, zmiany skórne 
o typie angiokeratoma (ro‑

gowiec krwawy), czy bóle 
brzucha. Choroba Fabry’ego 

ma charakter postępujący. W kla‑
sycznej postaci objawy zaczynają się po‑

jawiać w okresie nastoletnim, przy czym 
uszkodzenie narządów rozpoczyna się już 
od najwcześniejszych lat życia. Z biegiem 
czasu dochodzi do niewydolności kluczo‑
wych narządów i w konsekwencji przed‑
wczesnej śmierci. Najczęstsze powikłania 
to przewlekła niewydolność nerek, kar‑
diomiopatia, udar mózgu i zawał serca. 

Jest Rada na chorobę Fabry’ego

Bądźcie miłosierni – 11 lutego 
– Dzień Chorego 

Z okazji Światowego Dnia Chorego w archikatedrze lubelskiej 
została odprawiona Msza święta pod przewodnictwem arcybi‑
skupa Stanisława Budzika. Podczas nabożeństwa udzielany był 
sakrament namaszczenia chorych. 

Tegorocznym obchodom towarzyszyły słowa z Ewangelii we‑
dług świętego Łukasza „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest 
miłosierny”.

W specjalnym orędziu na 30. Światowy Dzień Chorego pa‑
pież Franciszek zwrócił uwagę, że „chory jest zawsze ważniej‑
szy od choroby” i „trzeba wsłuchać się w głos pacjenta, jego lęki 
i obawy”. Ojciec Święty wskazał, że nawet wtedy, gdy nie można 
wyleczyć pacjenta, zawsze można otoczyć opieką chorego i po‑
cieszyć, tak by poczuł potrzebną bliskość. Światowy Dzień Cho‑
rego ustanowiony został przez papieża Jana Pawła II – 13 maja 
1992 roku – w rocznicę objawień fatimskich. Ideą dnia jest obję‑
cie modlitwą wszystkich cierpiących, zarówno duchowo, jak i fi‑
zycznie, i zwrócenie uwagi świata na ich potrzeby. aa

112. 1500 telefonów dziennie
W Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Lublinie święto‑

wali operatorzy. Każdy z nich odbiera dziennie około 140 zgło‑
szeń. 44 procent z tych wezwań o pomoc, trafia do ratownictwa 
medycznego.

11 lutego obchodzimy Europejski Dzień Numeru Alarmowe‑
go. W Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Lublinie pracu‑
je 70 operatorów numeru alarmowego 112. Mają 12‑godzinne 
zmiany, przez 365 dni w roku. Dziennie obsługują około 1500 te‑
lefonów. Każdy z operatorów na dziennej zmianie odbiera oko‑
ło 140 zgłoszeń. 

Najwięcej zgłoszeń z CPR trafia do policji (45 proc.) i ratownic‑
twa medycznego (44 proc.). Około 6‑7 proc. do straży pożarnej. 
W zeszłym roku 39,5 proc. zgłoszeń, jakie odebrali, było zasad‑
nych. Pozostałe telefony – głuche, albo niepotrzebne.

Przy ul. Wojciechowskiej w Lublinie trwa budowa nowej sie‑
dziby CPR. Będzie tam też dyspozytornia medyczna. Teraz ope‑
ratorzy 112 pracują przy ul. Szczerbowskiego, w budynku straży 
pożarnej. W nowym miejscu będą mieli o wiele lepsze warunki.
 (oprac. jkg)

Kwiecień jest miesiącem świadomości choroby Fabry’ego.  
Lekarze mogą kierować swe pytania na adres mailowy stowarzyszenia:  
stowarzyszenie@fabry.org.pl 



Jest Rada na chorobę Fabry’ego
Ocenia się, że u mężczyzn śmierć nastę‑
puje o 20, a u kobiet o 15 lat wcześniej, 
niż w populacji ogólnej. Im wcześniej uda 
się wykryć chorobę, tym większa szansa 
na skuteczność leczenia i powstrzymanie 
uszkodzeń narządów.

20 lat…  
czekania na diagnozę

Droga pacjenta do postawienia diagno‑
zy jest długa. Według badań, od momen‑
tu pojawienia się pierwszych objawów 
do rozpoznania choroby mija w Polsce 
średnio aż 20 lat. W porównaniu z kraja‑
mi Europy Zachodniej jest to kilkakrot‑
nie dłuższy okres. Początkowo chorzy tra‑
fiają do specjalistów, którzy nie zajmują 
się leczeniem tego schorzenia, np. ortope‑
dów, dermatologów, czy okulistów. Kie‑
dy z czasem pojawiają się kolejne obja‑
wy, pacjent wędruje od lekarza do leka‑
rza aż w końcu trafi na kogoś, kto ma do‑
świadczenie w leczeniu choroby Fabry’e‑
go, co niestety nie jest zbyt częste, z uwa‑
gi na rzadkość jej występowania i brak 
szerszej edukacji w zakresie chorób rzad‑
kich w programie studiów medycznych. 
W Polsce zdiagnozowano około 90 przy‑
padków tej choroby.

Jakie cele  
wyznacza sobie rada?

– Przez długi czas w Polsce domino‑
wał paternalistyczny model medycyny. 
Utworzenie rady jest wyrazem odejścia 
od niego na rzecz modelu partnerskiego. 
Chcemy współpracować z innymi leka‑
rzami oraz z pacjentami i ich rodzinami 
i pomagać im w stawianiu czoła choro‑
bie. Bardzo długo walczyli oni o refunda‑
cję niezwykle drogiego leczenia choroby 
Fabry’ego. Polska była ostatnim krajem 
Unii Europejskiej, który nie zapewniał ta‑
kiego wsparcia. Ostateczne uzyskanie do‑
stępu do terapii jest zasługą uporczywej 
batalii pacjentów zrzeszonych w stowa‑
rzyszeniu. Dzięki zebraniu multidyscypli‑
narnej grupy specjalistów w Radzie Me‑
dycznej, stowarzyszenie to zyskało kolej‑
ną pomoc w codziennej walce o dalsze le‑
czenie. Chcemy być też organem opinio‑
twórczym i doradczym w sprawie orga‑
nizacji postępowania w tej rzadkiej cho‑
robie dla decydentów w systemie opieki 
zdrowotnej, oraz rozwiązywać bieżące 
problemy pacjentów – wyjaśnia prof. No‑
wicki i dodaje: – Naszym zadaniem jest 
edukacja, zwłaszcza lekarzy rodzinnych, 
kardiologów, nefrologów i neurologów. 

Pamiętajmy, że diagnoza w większości 
przypadków opiera się na badaniach ge‑
netycznych. W Polsce często korzystamy 
z pomocy producentów leków, finansu‑
ją diagnostykę chorym, natomiast w dal‑
szym ciągu czekamy na rządowy tzw. 
Plan	dla	chorób	rzadkich, który umoż‑
liwi poradnictwo genetyczne finansowa‑
ne przez NFZ. 

Lublin leczy i wspiera

Na Lubelszczyźnie leczenie chorych 
z chorobą Fabry’ego jest prowadzone 
w Klinice Neurologii z Pododdziałem 
Udarowym i Wczesnej Rehabilitacji Po‑
udarowej w PSK 4 w Lublinie, który do‑
łączył do programu lekowego w grud‑
niu 2019. Otwarcie leczenia było moż‑
liwe dzięki staraniom prof.	Konrada	
Rejdaka, a obecnie prowadzi je dr Da‑
riusz	Baranowski. Klinika oferuje swo‑
im pacjentom zarówno enzymatyczną 
terapię zastępczą, jak i leczenie doust‑
ne. Poza zapewnieniem leków, ważnym 
aspektem funkcjonowania takich placó‑
wek jest również dostęp do różnych spe‑
cjalistów, którzy obejmują chorych kom‑
pleksową opieką.

aa

Zapraszam do współpracy lekarzy specjalistów i dentystów 

w nowo otwieranym Centrum Medycznym w Kurowie  
przy Markecie Stokrotka, ul. Lubelska 

Obiekt dobrze skomunikowany. Dojazd z Lublina 15 min., z Puław 10 min.

Możliwość wynajęcia gabinetów lub inna forma współpracy

Zapraszam do kontaktu: 
Marek Pikul
Tel. 601 931 920
e‑mail:  
pikulmarek@gmail.com

reklama
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Da Vinci zakupiony
Niemal 15 mln zł – to koszt zakupionego na własność, pierw‑

szego w naszym regionie, systemu chirurgii robotycznej da Vinci. 
Szczęśliwym posiadaczem tego światowej klasy urządzenia został 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyń‑
skiego w Lublinie. Urządzenie trafi do szpitala przy al. Kraśnickiej 
jeszcze w pierwszym kwartale tego roku. System został zakupiony 
ze środków budżetu województwa.

To w szpitalu przy al. Kraśnickiej w Lublinie powstanie Specja‑
listyczny Ośrodek Edukacyjny Chirurgii Robotycznej. To tutaj 
odbywać się będą szkolenia i certyfikacja zespołów chirurgicznych. 
Proces ten obejmie chirurgów, asystentów chirurgicznych, instru‑
mentariuszki i anestezjologów, lekarzy oraz pielęgniarki. 

Robot da Vinci został zaprojektowany w celu ułatwienia wykony‑
wania skomplikowanych zabiegów chirurgicznych metodą małoin‑
wazyjną, z bardzo dużą precyzją, wielokrotnie przewyższającą moż‑
liwości wcześniejszych rozwiązań. Znajduje zastosowanie w różnych 
dziedzinach chirurgii, zwłaszcza w zabiegach ginekologicznych,  

urologicznych, kardiologicznych i laryngologicznych. Szczególnie 
istotne jest używanie robota w operacyjnych procedurach doty‑
czących leczenia płuc, prostaty, trzonu macicy i okrężnicy. Urzą‑
dzenie składa się z dwóch części: konsoli chirurgicznej, odpowia‑
dającej za sterowanie i robota właściwego, mającego kilka ramion. 
Każdy ruch dłoni, palców operatora przenoszony jest na końców‑
ki narzędzia chirurgicznego, co czyni je wyjątkowo precyzyjnym 
i jednocześnie delikatnym. Obecnie w asyście robotów przepro‑
wadza się ok. 170 typów zabiegów chirurgicznych. Na świe‑
cie pracuje aktualnie blisko 7 tys. robotów da Vinci w 67 krajach, 
którymi wykonano łącznie już ponad 10 mln zabiegów. W Polsce 
w okresie od października 2020 roku do września 2021 roku zre‑
alizowano 75% więcej zabiegów chirurgicznych w asyście da Vin‑
ci niż rok wcześniej. 

System robotyczny da Vinci został zakupiony z budżetu woje‑
wództwa lubelskiego. Całkowity koszt to 14 mln 950 tys. zł.

aa

Laser tulowy w endourologii
Tylko 30 minut trwało rozdrobnienie 

i usunięcie 7 kamieni (każdy o wielkości 
ok. 2 cm) z pęcherza moczowego pacjen‑
ta, który pod koniec stycznia został zope‑
rowany przy użyciu światłowodowego 
lasera tulowego. Operacja została prze‑
prowadzona w Centrum	Rehabilitacyj‑
no‑Sportowym	Medisport w Lublinie. 

Taki zabieg, wykonywany tradycyj‑
nie, zabiera dużo więcej czasu, a przy ta‑
kiej liczbie i wielkości kamieni, chirur‑
dzy zmuszeni są zwykle przeciąć pęcherz, 
żeby je wydobyć. Światłowodowy laser 
tulowy sprawdza się przy kamicy nerko‑
wej i pęcherza moczowego, przy łagod‑
nym rozroście prostaty (BHP) i guzach 
pęcherza moczowego. Operację wykonał 
dr n. med. Adam	Marcheluk.

Inne metody – mechaniczne, soniczne 
czy przy użyciu innych laserów nie po‑
zwalają na osiągniecie takich rezultatów 

(tempo pracy, bezpieczeństwo i dokład‑
ność rozkruszenia), jak światłowodowy 
laser tulowy – obecnie najnowocześniej‑
szy na rynku. Pozwala on na wykonanie 
operacji w krótszym czasie bez użycia do‑
datkowych sprzętów służących do dokoń‑
czenia operacji. – Kamienie zostały roz‑
bite w drobny pył, bez odłamów. Pacjent 
był operowany w systemie jednodniowym 
i w ciągu 24 h opuścił placówkę – infor‑
mowano w Medisporcie.

Tego samego dnia odbyła się jeszcze 
jedna operacja, którą także przeprowadził 
dr Marcheluk. Była to enukleacja (wy‑
łuszczenie) gruczołu krokowego, wyko‑
nana resektoskopem bipolarnym z uży‑
ciem specjalnej sondy, umożliwiającej 
jednocześnie wyłuszczanie, cięcie oraz 
koagulację. – W tej metodzie odcinając 
w pierwszej kolejności prostatę od to‑
rebki chirurgicznej gruczołu krokowego 

zaopatrujemy krwawienie bezpośrednio 
na granicy loży operacyjnej, utrzymu‑
jąc czyste pole operacyjne i ogranicza‑
jąc utratę krwi do minimum – tłumaczył 
operator. Obecnie operacje elektroresek‑
cji i enukleacji gruczołu krokowego są 
„złotym” standardem w dziedzinie uro‑
logii. Zabiegi takie, jak ten, są wykony‑
wane na całym świecie, również w Pol‑
sce. W Centrum Medycznym Medisport 
operacja została przeprowadzona w try‑
bie jednodniowym: pacjent jest operowa‑
ny, poddany rekonwalescencji i opuszcza 
placówkę w czasie do 24 h. 

Najnowszej generacji sprzęt używany 
podczas tego zabiegu generuje łuk plazmy 
sodowej w roztworze chlorku sodu (so‑
li fizjologicznej). Umożliwia to zarówno 
cięcie, jak i dokładne zamykanie krwa‑
wiących naczyń krwionośnych, czego 
wynikiem jest większe bezpieczeństwo, 
tempo i precyzja wykonania operacji. Po‑
łączenie techniki operacyjnej enukleacji 
gruczołu krokowego oraz zastosowanego 
sprzętu, umożliwiającego operację przy 
użyciu plazmy sodowej, daje komplek‑
sowe rozwiązanie. 

aa
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Bezpłatne	badania	płuc	realizowa‑
ne	w	ramach	Narodowej	Strategii	On‑
kologicznej	rozpoczęły	się	w	SP	Szpi‑
talu	Klinicznym	nr	4	w	Lublinie	w	ra‑
mach	Program	Profilaktyki	Raka	Płuca 
i skierowane są do osób szczególnie na‑
rażonych na wystąpienie raka płuca, ak‑
tywnych palaczy lub byłych palaczy pa‑
pierosów, u których dotychczas nie został 
stwierdzony nowotwór tego narządu. 

W SPSK nr 4 osoby te przejdą bada‑
nie niskodawkowej tomografii kompute‑
rowej, którego celem będzie wczesne wy‑
krycie zmian w płucach i skierowanie do 
ewentualnego leczenia.

Z programu mogą skorzystać: osoby 
w wieku 55‑74 lata, które mają za sobą co 
najmniej 20 paczkolat (np. paczka papie‑
rosów wypalanych dziennie przez 20 lat/
dwie paczki wypalane przez 10 lat) i oso‑
by w wieku 50‑74 lata, które mają za so‑
bą co najmniej 20 paczkolat i u których 
występuje jeden z czynników ryzyka: eks‑
pozycja zawodowa na krzemionkę, beryl, 
nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arse‑
nu, spaliny silników Diesla, dym ze spa‑
lania węgla kamiennego, sadzę; ekspozy‑
cja na radon; indywidualna historia zacho‑
rowania na raka; rak płuca w wywiadzie 
u krewnych pierwszego stopnia lub histo‑
ria chorób płuc: przewlekła obturacyjna 
choroba płuc lub włóknienie płuc.

U byłych palaczy okres abstynencji po‑
winien wynosić nie więcej niż 15 lat.

Na czym polega badanie?

Osoby zainteresowane trafią na bada‑
nie tomograficzne w Zakładzie Radiologii 
i Medcyny Nuklearnej SPSK nr 4. Bada‑
nie będzie polegać na dokładnym zobra‑
zowaniu płuc i narządów klatki piersio‑
wej (w tym: serca z naczyniami wieńco‑
wymi, aorty, węzłów chłonnych, kręgo‑
słupa, przepony) oraz górnej części jamy 
brzusznej (nerek, wątroby, nadnerczy). 
Zostaje użyta mała dawka promieniowa‑
nia rentgenowskiego.

– Długość wizyty w Zakładzie Radio‑
logii wynosi nie więcej niż 10, 15 minut. 
Samo badanie tomografem trwa jedynie 
kilka sekund. To chwila, która może się 
okazać bezcenna. Wczesne wykrycie guz‑
ka daje możliwość usunięcia go w cało‑
ści. W ten sposób można uratować życie 
– mówi prof. dr hab. n. med. Elżbieta	
Czekajska‑Chehab, zastępczyni lekarza 
kierującego Zakładem Radiologii i Med‑
cyny Nuklearnej SPSK nr 4.

Koordynatorem Programu Profilakty‑
ki Raka Płuca w Samodzielnym Publicz‑
nym Szpitalu Klinicznym nr 4 jest Cen‑
trum Innowacyjnych Terapii SPSK nr 4. 
Lublin jest jednym z 16 miast biorących 
udział w programie. Zadanie finansowa‑
ne jest ze środków budżetu państwa od 
Ministerstwa Zdrowia.

Anna	Augustowska

Palisz? Rzucasz? Zbadaj się!

Informacje na temat badania oraz rejestracja dostępne są pod numerem telefonu:  
81 72 44 434 czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 12. W czwartki 
w godzinach od 12 do 14 możliwe jest zgłoszenie się na badanie na miejscu, w rejestracji 
Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii SPSK nr 4 (ul. Jaczewskiego 8). Skierowanie 
nie jest wymagane. Na badanie trzeba zabrać dowód osobisty oraz ewentualnie dotych‑
czasowe wyniki badań płuc. Badanie nie wymaga szczególnych przygotowań.

Wzrok uratowany – obuoczna operacja oczu w 3D

Dlaczego warto się zbadać?
Rak płuca w początkowym stadium 

najczęściej nie daje widocznych obja‑
wów. Jego wczesne wykrycie w trakcie 
badania tomografii komputerowej gwa‑
rantuje skuteczne leczenie. 

Każdego roku w Polsce nowotwór płuc 
wykrywany jest u ok. 20 tys. osób. Na 
pojawienie się guzów w płucach szcze‑
gólnie narażone są osoby palące papie‑
rosy. W dymie papierosowym prócz ty‑
toniu jest ok. 4 tys. związków chemicz‑
nych, z czego 40 jest rakotwórczych. Mo‑
wa m.in. o toksycznym i trującym cyjano‑
wodorze, arsenie stosowanym także jako 
trutka na szczury czy acetonie – znanym 
rozpuszczalniku. Dodatkowym czynni‑
kiem ryzyka jest ekspozycja na pierwiast‑
ki i związki chemiczne oraz materiały nie‑
organiczne takie jak: krzemionka, beryl, 
azbest, chrom i nikiel.

– Osobami narażonymi na te związ‑
ki są np. strażacy, kierowcy zawodo‑
wi czy pracownicy budownictwa. Mogą 
się oni zgłosić bezpośrednio do Klinicz‑
nego Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy 
SPSK nr 4 przy ul. Jaczewskiego 8 lub 
zostać skierowani przez lekarzy pod‑
stawowej opieki zdrowotnej. Do bada‑
nia kwalifikuje lekarz pulmonolog – tłu‑
maczy dr hab. n. med. Barbara	Mac‑
kiewicz z Klinicznego Oddziału Chorób 
Płuc i Gruźlicy.

Innowacyjny – pierwszy tego typu na Lubelszczyźnie – zabieg 
jednoczesnego usunięcia jaskry i zaćmy, w obu oczach w czasie jed‑
nej operacji oraz w technologii 3D wykonali lubelscy okuliści z Kli‑
niki Okulistyki Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersytetu Medyczne‑
go w Lublinie. Ta wyjątkowa, pionierska operacja została przepro‑
wadzona 26 stycznia br.

– Pacjentka to osoba w sile wieku, tym większa była potrzeba 
wykonania zabiegu, bo istniało realne zagrożenie nagłej utraty wi‑
dzenia – wyjaśnia szef kliniki prof. Robert Rejdak. Wcześniejsze 
zabiegi laserowe jaskry – wykonanie przetoki w tęczówce – nie 
przyniosły rezultatu. 

– Ostatnio objawy jaskry zaczęły się u tej pacjentki nasilać. Wy‑
stąpiło bardzo wysokie ciśnienie wewnątrz gałki ocznej, płyn we‑
wnątrz oka nie miał odpływu i wystąpił tzw. zamykający się kąt 
przesączania, przy tym pacjentka miała wyjątkowo grubą soczew‑
kę oka, a także zaćmę – tłumaczy prof. Rejdak. 

Zabieg, ze względu na te uwarunkowania, był trudny technicznie 
i bardziej skomplikowany niż wykonywane standardowo. – Wciąż 
też dość rzadko wykonujemy zabiegi na obydwu oczach równocze‑
śnie. Zwykle każde oko operujemy w odstępie miesięcznym. Tutaj 

jednak ryzyko wystąpienia ataku jaskry i utraty widzenia było tak 
duże, że nie mogliśmy zwlekać. W oczekiwaniu na operację drugie‑
go oka mogłoby dojść do ataku jaskry i nieodwracalnego uszko‑
dzenia nerwu wzrokowego – podkreślają okuliści.

Dobę po operacji pacjentka czuła się dobrze. aa
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•	„Od niedzieli do soboty ciągle tylko 
mecz, mecz, mecz…” –  to słowa starej 
piosenki. U Pana było podobnie?

– Może nie aż tak, ale faktycznie pił‑
ka nożna miała i myślę, że wciąż ma spo‑
ry wpływ na moje życie. W pewnym sen‑
sie nauczyła mnie samodzielności, odpo‑
wiedzialności i funkcjonowania w teamie. 
Na boisku jako drużyna mamy wspólny 
cel i żeby go osiągnąć każdy musi zaan‑
gażować się w stu procentach. Nie moż‑
na odpuścić, bo na tym traci reszta kole‑
gów. Uprawiając sport, poznajemy swo‑
je mniejsze i większe słabości, potencjal‑
ne ograniczenia, a później krok po kroku 
znajdujemy sposób, żeby przesuwać gra‑
nice. To ciekawa droga.

Jeżeli chodzi o początki, to podobnie 
jak wiele dzieciaków z piłką w zasadzie 
nie rozstawałem się od czasów szkolnych. 
Początkowo była to zabawa na podwórku, 
później w II czy III klasie, za sprawą ko‑
legi ze szkolnej ławki, trafiłem do klubu 
piłkarskiego BKS Lublin. Treningi stały 
się rutyną, wyznaczały rytm tygodnia, je‑
go zwieńczeniem był mecz. A rywaliza‑
cja to zawsze dodatkowy zastrzyk adre‑
naliny. Lubiłem to.

Ze szczególnym uśmiechem myślę 
o obozach sportowych. Z jednej stro‑
ny otrzymaliśmy wtedy pierwszą po‑
ważniejszą lekcję samodzielności – co‑
dzienny rozruch o 7 rano, nauka dbania 
o sprzęt piłkarski, treningi często w mro‑
zie i śniegu – a z drugiej, mieliśmy czas 
na nawiązanie relacji w drużynie. Może 
trudno uwierzyć, ale niektóre z tamtych 
znajomości trwają do dziś.

•	Studia medyczne nie były przeszko-
dą w uprawianiu tego sportu?

– Wręcz przeciwnie. Jak się szybko 
okazało, sport i treningi były podczas tej 
drogi niezastąpione. Aby przygotować 
umysł na kolejne porcje wiedzy, regular‑
nie ładowałem baterie na boisku, w czym 
pomagał mi AZS. Muszę przyznać, że 
rozstanie z sekcją po tych 6 latach zajęło 
mi chwilę – jeszcze w zeszłym roku ja‑
ko lekarz stażysta brałem udział w zawo‑
dach. Wydawało się, że dopiero zacząłem 
przygodę z AZS‑em, a już czas było rozej‑
rzeć się za kolejnym miejscem realizacji 
pasji. Całe szczęście w środowisku me‑
dycznym to żaden problem. Muszę przy‑
znać, że lekarze naprawdę żyją sportem. 
Dowodem są Igrzyska Lekarskie i Mi‑
strzostwa Polski, na których pojawiają się 
pasjonaci sportu w każdym wieku, nie‑
rzadko wraz z całymi rodzinami. W maju 

ub. roku graliśmy w turnieju piłki noż‑
nej 6‑osobowej, który odbył się w Czę‑
stochowie i jako reprezentacja LIL wró‑
ciliśmy z brązowym medalem, a to tylko 
rozbudziło nasze apetyty przed kolejny‑
mi zawodami.

•	Zastanawiam się, dlaczego wybrał 
Pan medycynę a nie np. AWF?

– Przyznam, że medycyna długo nie 
była ostatecznym wyborem, jednak to 
nie sport stanowił najciekawszą alter‑
natywę. Przez pewien czas myślałem 
m.in. o dziennikarstwie, napisałem nawet 
rozszerzoną maturę z języka polskiego, 
chociaż naukę kończyłem w klasie bio‑
logiczno‑chemicznej w LO im. Zamoy‑
skiego w Lublinie. Praca sprawozdawcy 
sportowego wydawała się kuszącą opcją. 
Ostatecznie przeczucie, że świat medycz‑
ny to właściwa droga i najlepiej spełnię 
się w roli lekarza, zwyciężyło. Lubię wy‑
zwania, ale chyba przede wszystkim kon‑
takt z ludźmi.

•	Doświadcza Pan tego od niedawna 
– ale intensywnie. To jest to?

– Nie mam wątpliwości, że dziś wy‑
brałbym podobnie. Moje pierwsze praw‑
dziwe spotkanie z zawodem miało miejsce 
w czasie pandemii. Pracowałem w świeżo 
uruchomionym Szpitalu Tymczasowym, 
kiedy liczba chorych była naprawdę duża, 
a my o nowej chorobie wciąż wiedzieli‑
śmy niewiele. To był trudny, wymagają‑
cy czas, ale myślę, że było warto. Pamię‑
tam sznur oczekujących karetek, przeję‑
tych sytuacją pacjentów i co tu kryć, rów‑
nież naszą niepewność. Dla mnie, osoby 

Lekarz z pasją medicus.lublin.pl

Piłka nożna wiele mnie nauczyła
Z Aleksandrem Sławińskim,  

lekarzem z Oddziału Chorób Zakaźnych Instytutu Medycyny Wsi,  
który od dziecka gra w piłkę nożną,  
rozmawia Anna Augustowska
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Dzień z pracy lekarza POZ

Piątek
Chyba się starzeję, bo coraz bar‑

dziej kocham piątki, a coraz mniej po‑
niedziałki. Szczególnie od kiedy dzień 
zaczynam sprawdzaniem, którzy pa‑
cjenci mają dodatni wynik testu na CO‑
VID‑19, a ostatnio jeszcze wyszukiwa‑
niem tych w wieku 60+. Pan minister 
wymyślił, że wszystkich 60+ ma oso‑
biście zbadać lekarz w przychodni lub 
w domu, niezależnie od tego, jak się te 
osoby czują. Problemy są dwa, pierwszy 
to ten, że pacjenci, jak dobrze się czują, 
to do przychodni przyjść nie chcą, a na 
siłę chodzić do nich nie ma wg mnie 
sensu. Tym bardziej że zdecydowana 
większość lekarzy POZ ma 60+. Osią‑
gnąć możemy wtedy tylko to, że w do‑
mu u dobrze czującego się pacjenta za‑
razi się lekarz. Ale dziś, w połowie lu‑
tego, widać światełko w tunelu, coraz 
mniej jest osób, które kierujemy z po‑
wodu COVIDA do szpitala. Czas naj‑
wyższy, bo pacjenci z chorobami prze‑
wlekłymi są coraz bardziej zaniedbani. 
Czasami z naszej winy, bo w tej masie 
bieżących spraw: testów, infekcji i nie‑
potrzebnych wizyt domowych, gdzieś 
nam zniknęli. 

na dyżurze. Jak nie ma 
innych winnych wg poli‑
tyków, to mają gotowego winnego.

Widzę ogromne przemęczenie 
wszystkich lekarzy, pielęgniarek, reje‑
stratorek. Pacjenci dzwonią cały czas 
w sprawach zdrowotnych, socjalnych, 
organizacyjnych. Ciągle zmieniające 
się przepisy, dotyczące izolacji, kwa‑
rantanny, testów tego, co zwalnia i ko‑
go z kwarantanny lub izolacji nie uła‑
twia życia nam i pacjentom. 

Wielokrotnie na konferencji praso‑
wej ten czy inny pan wygłosi coś, co 
jeszcze nie obowiązuje i to my musimy 
tłumaczyć pacjentom dlaczego i od kie‑
dy, co się zmieni (jak zdążymy się do‑
wiedzieć). Ale konferencja się odbyła 
i ktoś zaistniał. 

Od czasu do czasu zdarzy się też te‑
lefon z NFZ i pani poinformuje, że tyl‑
ko sprawdza, czy można się do nas do‑
dzwonić. Nie mam pretensji do pani, bo 
ktoś jej kazał, ale czy to nie jest szuka‑
nie kozła ofiarnego?

Dyżurnym dla mnie przykładem złej 
woli rządzących w stosunku do POZ 
jest corocznie powtarzający się pro‑
blem otwarcia przychodni w Wigilię po 
południu. W ubiegłym roku chyba nikt 
nie pracował, szpitale dały dzień wol‑
ny za święta, urzędy zamknięte na głu‑
cho, NFZ też, tylko POZ otwarty do 18. 
Prośby o skrócenie chociaż do 16 od‑
biły się od ściany. U mnie w przychod‑
ni po 14 nie było ani jednego pacjenta 
i nikt nie dzwonił, ale trzeba było być. 
Paranoja czy złośliwość?

Chwilami dostaję rozdwojenia jaź‑
ni, jak słucham co się dzieje. Pan mi‑
nister grzmi, że koniec z teleporadami, 
prawie całkowita delegalizacja, a NFZ 
wprowadza pilotaże e‑spirometru, e‑s‑
tetoskopu, e‑opaski. Uważam te rozwią‑
zania za potrzebne i mające przyszłość, 
ale czy ten przekaz się nie rozdwaja? Jak 
wytłumaczyć pacjentom, żeby skorzy‑
stali z nowych technologii i możliwo‑
ści, jak z telewizora codziennie słyszą, 
że tylko osobiste „osłuchanie” przez le‑
karza chroni przed śmiercią?

Miało być o tym, że lubię piątki, 
a ciągle narzekam. Może dlatego, że 
moja wnuczka ma kwarantannę 17 dni 
i nie wiem, kiedy ją zobaczę. Może, jak 
jej zrobią wymaz to będzie zwolniona, 
ale nie wiadomo, bo pan minister za‑
powiedział konferencję prasową i mo‑
że coś się zmieni? 

Wioletta	Szafrańska‑Kocuń

Lekarz z pasją www.medicus.lublin.pl

prosto po stażu podyplomowym, ta pra‑
ca była prawdziwym skokiem na głębo‑
ką wodę. Bardzo mnie to doświadczenie 
zahartowało. 

•	Widzę, że idzie Pan za ciosem?
– Rzeczywiście, teraz pracuję w Kli‑

nice Leczenia Chorób Zakaźnych w In‑
stytucie Medycyny Wsi w Lublinie, na‑
dal z pacjentami chorymi na COVID. 
W międzyczasie brałem też udział w ak‑
cji „Przystanek Szczepienie”, organizo‑
wanej wspólnie przez lubelskie uczelnie. 
Z chętnymi na szczepienie widzieliśmy 
się w Centrum Symulacji Medycznej re‑
gularnie przez kilka tygodni pod koniec 
zeszłego roku. Udało się zaszczepić wie‑
le osób, z których każda mogła przyjść do 
naszego punktu z marszu, bez uprzednie‑
go zapisywania się.

•	Czy w  takim razie  specjalizacja  to 
będą choroby zakaźne?

– Nie chcę się jeszcze deklarować. 
Myślę coraz częściej o anestezjologii, 
ale wciąż daję sobie czas, bo uważam, że 
przed podjęciem tak ważnej decyzji po‑
winienem spróbować różnych wariatów 
uprawiania zawodu. Wybór nie jest łatwy. 
W poprzednim roku byłem też instrukto‑
rem drużyn, startujących w zawodach sy‑
mulacji medycznej, to także mnie fascy‑
nuje… Zbieram doświadczenie, a decy‑
zja zapewne wkrótce przyjdzie.

•	Ukochana drużyna piłkarska?
– Od zawsze Real Madryt! Ale proszę 

nie pytać o ulubionego piłkarza. Nigdy 
nie miałem takich idoli. Pasjonuje mnie 
ten sport. Po prostu.

Zapewne już wkrótce pojawi się 
ogromna ilość chorób, których nie mieli‑
śmy szans wykryć, bo pacjenci nie przy‑
szli do lekarza. Ostatnio mój rezydent 
opowiadał, że do Szpitala Tymczasowe‑
go przyjęli pacjentkę z COVIDEM i glu‑
kozą powyżej 400 mg/dl, bez zdiagno‑
zowanej cukrzycy w kiepskim stanie. 
W pandemii siedziała w domu, przyty‑
ła, źle się czuła, ale bała się wyjść. Oba‑
wiam się, co nas czeka „po COVIDZIE”. 
Czy rządzący będą szukać rozwiązania, 
czy tylko „winnego”. 

Lekarze POZ już się przyzwycza‑
ili, że pod tym względem zawsze są 



MEDICUS 3/202218

Podrażnionemu	 żołądkowi	 zaleca	
się	wytchnienie,	 a	 pierwszy	 pokarm	
po	dłuższym	poście	składać	się	powi‑
nien,	o	ile	można,	z	pojedynczych	cia‑
stek	i	cokolwiek	dobrego	tokajskiego	
wina.	Tak	cudowne	nauki	130	lat	temu	
pobierały	z	książki	„powszechnie	zro‑
zumiałej	i	pouczającej”	kobiety	i	mat‑
ki.	Panie	miały	po	tej	lekturze	rozpo‑
znawać	choroby	i	służyć	pierwszą	po‑
mocą	domownikom.

W marcu, z okazji Dnia Kobiet, przy‑
pominamy lekturę kobiecą z czasów, 
gdy gorączkę nazywano febrą. Blisko 
180‑stronicowy poradnik, który miał 
edukować XIX‑wieczne mieszkanki wsi 
i miast. Tytuł publikacji wyjaśnia wszyst‑
ko „Nowy	lekarz	dla	kobiet	i	doktór	dla	
dzieci.	Przez	dr.	med.	Bache	 lekarza	
i	specyalisty	dla	chorób	kobiecych. Zło‑
ta książka dla familii i słownik środków 
domowych. Książka powszechnie zrozu‑
miała i pouczająca dla kobiet i matek dla 
rozpoznania chorób i użytku doświad‑
czonych i bardzo tanich lekarstw i środ‑
ków domowych. Z dodatkiem: Pierwsza 
pomoc przy nieszczęśliwych przypad‑
kach”. Kompendium ukazało się we Lwo‑
wie około 1890 roku a wydawcą był ber‑
liński księgarz Eugen Bartels.

Dla zasygnalizowania jakiego typu są 
to porady – przykładowe zalecenie wspar‑
cia na chory żołądek i wymioty: nadzwy‑
czaj niewinnym środkiem, który znoszą 
najmniejsze dzieci i najsłabsze osoby 
i który prawie zwykle pomaga, jest mocny 
i dobrze przegotowany spiritus t. j. okowi‑
ta z żyta. Wystarczy po części jedna pełna 
filiżanka na gorąco, również pić ją trzeba 
po kilka łyków. Skutkującymi również są 
ciepłe obkłady i opakowanie nagiego cia‑
ła w ciepłe kołdry, również przykładanie 
gorczycznego plastra w okolicy żołądka. 
Koniec cytatu.

Na ból głowy: Proszek muszujący. 
Eter. Kamień migrenowy. Antiperyna 
(1 gram dla dorosłych, ćwierć grama 
dla dzieci od 8 do 12 roku). Cremor 
tartari. Cukierki sodowe.

Proszek piersiowy 
i francuska wódka

Tu chyba będzie potrzebna pomoc far‑
maceutów, by rozszyfrować, jakie spe‑
cyfiki doktor Bache mógł zalecać jako 
żelazne wyposażenie podręcznej domo‑
wej apteczki. 

Lekarzu, co Ty na to medicus.lublin.pl

Matki, żony, kochanki w nagłych wypadkach
mają mało zajęcia, czytają książki wzbu‑
rzające i zbyt mało mają ruchu. Na histe‑
rię zwaną utrapieniem matki zapadają też 
kobiety, które przechodziły ciężkie po‑
rody albo są chore wewnętrznie. W tym 
przypadku ich stan może polepszyć nad‑
zwyczajna pielęgnacja.

Bez względu na powód choroby, przy 
wszystkich histerycznych osobach trzeba 
wykluczyć: herbatę, kawę, wino. Poda‑
wać pożywność z roślin, mało mięsa. Jeśli 
powodem histerii jest zbytnia krwistość, 
mięso trzeba wykluczyć w ogóle. „W je‑
go miejsce: potrawy z jaj i mąki rozma‑
itego rodzaju, także gotowany owoc, sa‑
łaty doprawione makowym olejem i cy‑
trynowym sokiem. Za napój wodę sodo‑
wę, limonadę cytrynową, wodę muszującą 
(Bilzbrause), wodę świeżą, kakao żołędne, 
mleko, wodę z miodem. Z gatunków sera 
dozwala się tylko twaróg, przysposobio‑
ny z mlekiem i szczypiorkiem”.

Środki na pocenie: Gorące, osłodzo‑
ne mleko. Gorąca cytrynowa limona‑
da. Bzowa herbata. Rumianek. Mięta 
kędzierzawa. Lipowa herbata.

Zamarznięci, oderznięci

Na liście nieszczęśliwych przypadków, 
z których ofiarami mogą się zetknąć czy‑
telniczki, doktor Bache umieszcza, da‑
jąc rady jak pomagać: omdlenia, przepa‑
lenie głowy, czyli paraliż z upału, zmar‑
znięcia, utopienia, porażenie piorunem, 
poparzenia, otrucie, krwotoki, wymio‑
ty krwią, wścieklizna, rany, obce ciała 
w oku i uchu. 

Ponieważ działania przy próbie ra‑
towania wisielca nie są skomplikowane 
– przytaczamy ten rozdział w całości. 

„Osoba powieszo‑
na musi być natych‑
miast oderzniętą, lecz 
tak, ażeby ciało jej nie 
upadło na ziemię. Po‑
odpinać odzież, po‑
sadzić wisielca dość 
wyprostowanego przy 
otwartym oknie i po‑
lewać mu twarz i pier‑
si zimną wodą, pod 
nogi zaś daje mu się 
ciepłą flaszkę. Potem 
wyciera się całe cia‑
ło suchemi chustkami 
i rozpoczyna się pró‑
by do przywrócenia 
życia. Jeżeli ta osoba 

Na liście niezbędnych płynnych le‑
karstw są: krople na cholerę, chinina, kro‑
ple żołądkowe, Baldrian i krople anody‑
nowe, wino rabarberowe, olej rycynuso‑
wy, krople na kaszel. Proszki: proszek 
muszujący, Natron, Karlsbadzka sól, pro‑
szek piersiowy, zalicylowy, ałunowy, za‑
lipiryna i chinina. Oprócz tego rozmaite 
gatunki herbaty (piersiowa, baldrian, ru‑
mianek, kopr włoski, lipowe kwicie, mię‑
towa i bzowa) oraz porost islandzki, ko‑
ra szaklakowa i liście wodnej koniczy‑
ny. Również panie, do których adreso‑
wana była lektura, powinny mieć zawsze 
w pogotowiu miętowe cukierki i zalmia‑
kowe pastylki. 

W zaleceniach jest też francuska wód‑
ka, gorczyczna okowita, kamforowa oko‑
wita i woda wapienna, plaster angielski 
i papier gorczyczany.

Recepta na zacięte wymioty: 15 gra‑
mów utłuczonego imbieru, 15 gra‑
mów kminku, 20 gramów soli ku‑
chennej. To dobrze wymięszać i po 
każdym posiłku zażyć pełną łyżkę od 
herbaty.

Utrapienie matki 
– szczypiorkiem

Zdaniem doktora Bache, histeria przy‑
trafia się młodym lub starszym dziew‑
czynom, bardzo krwistym i silnym, które 

Baldrian Valeriana  
officinalis L. (kozłek lekarski)
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Matki, żony, kochanki w nagłych wypadkach
przyjdzie do siebie, tak robi się zimne ob‑
kłady na głowę”.

Zimą trzeba było brać pod uwagę ko‑
nieczność pomocy zamarzniętym. Porad‑
nik zalecał przeniesienie takiego poszko‑
dowanego do zimnego pokoju i ostroż‑
ne rozebranie. Ostrożne z uwagi na to, 
że „członki zmarznięte łatwo się łamią”. 
Po nacieraniu śniegiem, zimnymi mokry‑
mi ręcznikami ratowany miał być wyką‑
pany w zimnej wodzie a po odzyskaniu 
oddechu przeniesiony do opalonego po‑
mieszczenia, nacierany rozgrzanymi ręcz‑
nikami i pojony koniakiem lub winem. 
Ciepłe napoje zalecano po 12 godzinach, 
zwykły posiłek po trzech dniach.

Ciepły grog, grzane wino lub kawę 
zalecano przywróconym do życia topiel‑
com. Dobry łyk koniaku należało zaordy‑
nować zaduszonemu na koniec akcji ra‑
tunkowej, po tym jak został znaleziony 
w pokoju „przepełnionym gazem lub wy‑
ziewami i swędem od węgli”. Po wzbu‑
dzeniu oddechu, gdy ofiara zacznie sama 
przełykać, udzielający pomocy powinien 
mu wlać letniego mleka lub… letniej wo‑
dy z masłem, by wzbudzić wymioty. Na 
pusty żołądek – koniak.

Otrucie, przez ukąszenie trującego 
węża: Trzeba poprzednio ranę dobrze 
wyssać i potem wypluć. Potem przy‑
łożyć świeżej ziemi na ranę.

Złota książka  
dla familii

Publikacja, którą przypominamy po 
dobrze ponad stu latach od polskiego wy‑
dania, nadal jest w obiegu, tyle, że anty‑
kwarycznym. Nie dalej, jak w czerwcu ze‑
szłego roku tytuł był wystawiony na au‑
kcji internetowej za 120 złotych, by osią‑
gnąć kwotę 198 zł. 

W ofertach antykwariatów warszaw‑
skich czy wrocławskich też bywa. Nie‑
stety, przygotowujący ofertę bezrefleksyj‑
nie powielają informacje o autorze przy‑
pisując „Złotą książkę dla familii” an‑
gielskiemu lekarzowi, patologowi i bak‑
teriologowi Edwardowi Bachowi. Twór‑
cy pseudoterapeutycznej metody – tera‑
pii kwiatowej Bacha. 

Po pierwsze, poradnik dla kobiet i ma‑
tek napisał doktor Bache, specjalista od 
chorób kobiecych a nie Bach. Po dru‑
gie w tekście są odniesienia do niemiec‑
kiej waluty, niemiecki wydawca stoi 
za publikacją – co sugeruje, że doktora 
Bache nie ma co szukać w Anglii. Nie 

mówiąc o tym, że jeśli 
kompendium wyszło we 
Lwowie około 1890 ro‑
ku, a Edward Bach uro‑
dził się w 1886 – publi‑
kowanym autorem by był 
jako… czterolatek.

Ale o ile o berlińskim 
wydawcy i księgarzu tro‑
chę wiadomo, bo regio‑
nalni badacze z Chrza‑
nowa i Trzebini odkry‑
li, że część jego tytułów 
na zlecenie powstawało 
w Drukarni Nakładowej 
w Chrzanowie, to doktor 
Bache gdzieś przepadł. 

Eugen Bartels w swo‑
ich książkach reklamował inne pozycje, 
które wypuścił na rynek – od podręczni‑
ków, przez popularne powieści („On ko‑
cha inną”, „Krótkowidzący kochanek”, 
„Niewinny aż do śmierci” czy „Ożenek 
w więzieniu”) po ezoterykę. Nazwisko 
autora poradnika dla kobiet i matek tam 
się nie pojawia. W przepastnych maga‑
zynach Biblioteki Narodowej jest tyl‑
ko ta jedna jego książka. W efekcie nie 
znamy nawet imienia doktora, który za‑
dbał o wiedzę XIX‑wiecznych kobiet, 

Baldrian Valeriana  
officinalis L. (kozłek lekarski)

Szakłak Rhamnus cathartica L. 
(kreuzdorn)

głównie ze wsi, gdzie 
wizyta lekarza była spo‑
radyczna. 

Podobnie jak nie wia‑
domo, kto był tłuma‑
czem i czy przedmowa 
należy do von Jacquesa 
de Rixa, o czym infor‑
muje jeden z niemiec‑
kich antykwariatów roz‑
wijając tytuł. Ale mil‑
cząc o autorze. 

A przedmowa wyja‑
śnia, dlaczego do pań 
skierowana jest przy‑
woływana publikacja. 
Otóż kobieta, stosują‑
ca się do zaleceń, uczy‑

ni rzadko kiedy uchybienie, gdyż „sama 
z siebie ma już w sobie wcieloną skłon‑
ność do miłosiernych uczynków”. 

Środki wewnętrzne uśmierzające bo‑
leści: opium, morfium et cetera

Janka	Kowalska

Sebastian Knejpp „Zielnik czyli atlas roślin 
leczniczych” z 1900 roku z ilustracjami 
w technice światłodruk kolorowy
Polona.pl

Przychodzi wena do lekarza
Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Profesora Andrzeja Szczeklika „Przy‑

chodzi wena do lekarza” na Autorów czeka!
Do 25 marca br. można nadsyłać prace literackie, które wezmą 

udział w XI edycji konkursu „Przychodzi wena do lekarza”.
W konkursie może wziąć udział każda osoba, mająca tytuł lekarza lub 

lekarza dentysty. Studenci medycyny mogą zgłaszać prace w kategorii „Do‑
wolna forma literacka”. Ideą konkursu jest zwrócenie uwagi, poprzez twór‑
czość literacką, na szczególną wrażliwość, jaka musi cechować dobrego 
lekarza, by potrafił właściwie odczytywać potrzeby chorego.

Zgłoszenia są przyjmowane w czterech kategoriach:
• Poezja – maksymalnie 3 wiersze.
• Proza – esej, fragment dziennika lub reportaż o dowolnej tematyce 

(do 12 000 znaków).
• Dowolna forma literacka na temat „Nieśmiertelność”.
• Dowolna forma literacka – kategoria dla studentów medycyny.
Utwory nie mogą być wcześniej publikowane. Prace należy przesyłać 

mailem.
Będą oceniane przez jury w składzie: Anna Dymna, Walde‑

mar Hładki, Ewa Lipska, Bronisław Maj, Maria Szczeklik, Ja‑
rosław Wanecki.

Główną nagrodą jest statuetka wykonana przez zako‑
piańskiego artystę rzeźbiarza, Karola Gąsienicę Szostaka.

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej mp.pl/wena na‑
leży przesłać pracę konkursową (plik w formacie Word, czcionka Times New Roman, 
rozmiar 12, interlinia 1,5 wiersza) w terminie do 25 marca 2022 roku wyłącznie pocz‑
tą elektroniczną na adres wena@mp.pl. W tytule wiadomości należy wpisać: „Kon‑
kurs literacki” oraz imię i nazwisko uczestnika.

aa
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Hej żeglarzu – morze czeka!
XIII Ogólnopolskie Regaty Żeglarskie Lekarzy w Klasie 

Puck, które organizuje Okręgowa Izba Lekarska w Gdań‑
sku, odbędą się 28‑29 maja 2022 r. (sobota, niedziela) w Za‑
toce Puckiej.

Zgłoszenia są przyjmowane do 29 kwietnia 2022 r. Okręgo‑
wa Izba Lekarska w Gdańsku (wyłącznie mailowo sekretariat@
oilgdansk.pl).

Druk zgłoszenia do regat do pobrania ze strony www.oilg‑
dansk.pl zakładka „Po pracy – Wydarzenia Kulturalne i Sporto‑
we”, należy wypełnić, zeskanować i wraz ze zeskanowanym po‑
twierdzeniem wpłaty wpisowego na konto HOM przesłać na ad‑
res mailowy sekretariat@oilgdansk.pl

Liczba miejsc jest ograniczona (25 załóg), decyduje kolejność 
zgłoszeń.

Uczestnicy powinni spełniać następujące wymagania:
– liczba członków załogi – 3 lub 4 osoby (w tym minimum 

2 lekarzy),
– prowadzący jednostkę minimum w stopniu żeglarza jachto‑

wego (musi być lekarzem),
– znajomość przepisów PZŻ, przepisów regatowych, przestrze‑

ganie instrukcji żeglugi, umiejętność pływania.
Przewiduje się rozegranie: 
• 5 wyścigów w sobotę 28.05.2022 r., 
• 4 wyścigów w niedzielę 29.05.2022 r.
Informacje o regatach i łodzi PUCK na stronie www.klasa‑

puck.org
Informacji udzielają: 
Marcin Szczęśniak, tel. 603 696 160 – organizator regat OIL 

Gdańsk i
Sławomir Dębicki, tel. 501 674 698, (58) 673 21 50 – sprawy 

techniczne – komendant HOM.

Łempicka w Lublinie
18 marca wernisaż, od 19 marca zwiedzanie. Na Zamku Lu‑

belskim będzie można zobaczyć prace jednej z bardziej rozpo‑
znawalnych artystek XX wieku. Wystawa „Tamara Łempicka 
– kobieta w podróży” będzie czynna do sierpnia.

Jak zapowiadają organizatorzy, będzie to pierwsza mono‑
graficzna wystawa poświęcona twórczości jednej z najważniej‑
szych przedstawicielek art déco!Biomedycyny poznać tajemnice

Do 29 kwietnia można rejestrować swój udział 
w sympozjum, którego tematem będzie: „Biomedy‑
cyna – nauka na miarę XXI wieku”. Sympozjum orga‑
nizują studenci z Interdyscyplinarnego Koła Biome‑
dycyny na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. 

Podczas wydarzenia, które odbędzie się 21 maja br., 
uczestnicy będą mogli wysłuchać prezentacji badań na‑

ukowych, prowadzonych przez studentów specjalizujących 
się w różnych dziedzinach nauk biomedycznych, takich jak bioin‑
formatyka, badania z wykorzystaniem organizmów modelowych, 
biologia molekularna itp. 

W sympozjum weźmie udział prof. Alicja Józkowicz z Wy‑
działu Biochemii, Biotechnologii i Biofizyki Uniwersytetu Jagiel‑
lońskiego, a także wielu innych naukowców i naukowczyń, któ‑
rzy będą gośćmi tego wydarzenia. Odbędzie się też sesja poste‑
rowa oraz „Networking Deception”, podczas której uczestnicy bę‑
dą mogli osobiście porozmawiać z prelegentami i wymienić się 
doświadczeniami naukowymi. 

Zainteresowani udziałem – także biernym – mogą do 
29 kwietnia rejestrować swój udział za pośrednictwem for‑
mularza, który znajduje się na stronie biomedycyna.umlub.
pl w zakładce „Sympozjum 2022”. 

– Obowiązuje opłata konferencyjna, informacje na jej temat 
zostaną rozesłane do uczestników w późniejszym terminie – wy‑
jaśnia przewodnicząca Koła Biomedycyny Michalina Pinkosz. 

Sympozjum odbędzie się w sobotę, 21 maja 2022 r., w auli  
Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wydarze‑
nie będzie prowadzone w całości w języku angielskim.

aa 

Postać modelki zo‑
stała tutaj poddana da‑
leko idącej stylizacji. 
Opinająca ciało zielo‑
na suknia niczym dra‑
peria podkreśla każdą 
krzywiznę i nawiązuje 
do greckiego stylu mo‑
krych szat. Nie została 

ona jednak wykuta z kamienia, lecz odlana ze stali. To nowo‑
czesna Nike, gotowa, by podbić świat!

Fot. Materiały promocyjne Muzeum Narodowe w Lublinie

– Byłam pierwszą kobietą, która malowała czysto i to było 
podstawą mojego sukcesu. Ze stu obrazów, moje zawsze bę‑
dą się wyróżniać. Tak więc galerie zaczęły wieszać moje prace 
w swoich najlepszych salach, zawsze pośrodku, bo moje obrazy 
były atrakcyjne. Były precyzyjne. Były „skończone” – mówiła 
o swojej twórczości Tamara Łempicka (1898‑1980).

Wystawa „Tamara Łempicka – kobieta w podróży” połączy 
ekspozycję prac artystki w otoczeniu przedmiotów codzienne‑
go użytku – mebli, wyrobów rzemiosła artystycznego, strojów 
oraz maszyn. Wydarzenie jest organizowane przez Muzeum 
Narodowe w Lublinie i Villę la Fleur we współpracy z Tama‑
ra de Lempicka Estate.

(oprac.	jkg)

Jeden z najbar‑
dziej znanych obra‑
zów artystki „Kobie‑
ta w zielonej sukien‑
ce” (1927‑1930), po‑
chodzący ze zbiorów 
Centre Pompidou zo‑
baczycie na naszej wy‑
stawie „Tamara Łem‑
picka – kobieta w po‑
dróży”!
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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.

www.kultura.oil.lublin.pl

Zapraszamy absolwentów  
Wydziału Lekarskiego AM w Lublinie rocznik 1966‑1972

na spotkanie w dniu 4 czerwca 2022 r.  
z okazji 50. rocznicy zakończenia studiów. 

Termin zgłoszeń do 30.03.2022 r.
Formularze zgłoszenia na spotkanie i rezerwacji hotelu 
– załączniki w e‑mail.

Wręczenie złotych dyplomów ukończenia studiów odbędzie się 
w sali Collegium Novum w Lublinie przy Al. Racławickich 1 w dniu 
4.06.2022 r. o godz. 11.00.

Uroczysta kolacja w hotelu MERCURY w dniu 4.06.2022 r. 
o godz. 18.00.

Msza św. będzie odprawiona w dniu 5.06.2022 r. w kościele Mat‑
ki Boskiej Zwycięskiej (Wizytki), ul. Narutowicza 6 o godz. 11.00.

Koszt uczestnictwa w spotkaniu: dla uczestnika 500 zł, dla oso‑
by towarzyszącej 300 zł.

Kontakt: 
Stanisława Pięcińska, tel. 501 581 542.
Teresa Gustyn, tel. 609 416 941.
Maria Cichosz, tel. 798 807 779.
e‑mail: spotkanie50‑lat@wp.pl

LItERACKOLekarza poznasz w biedzie
Jedno jest pewne – to książka, dodajmy debiut autorki Bar‑

bary Woźniak, laureatki II edycji Nagrody Krakowa Miasta 
Literatury UNESCO – którą powinien przeczytać każdy le‑
karz, bez względu na to od ilu lat uprawia swój zawód. I z ca‑
łą pewnością ta napisana świetnym językiem powieść, będą‑
ca też w dużej części esejem, opowieścią o zderzeniu prozy 
życia z teoriami etycznymi, wciągnie go i zachwyci.

Wszyscy stajemy przed trudnymi wyzwaniami życia 
i wszyscy musimy radzić sobie z odwiecznym zadaniem: 
jak postąpić?

Tytułowy bohater Szymon 
Kowalski, wykładowca aka‑
demicki, prowadzący zajęcia 
z etyki dla przyszłych lekarzy 
– doskonały pomysł, aby czy‑
telnika przeprowadzić przez 
taki kurs!!! – musi sobie na 
takie pytanie odpowiedzieć 
i skonfrontować się z trudnym 
i wymagającym zadaniem, ja‑
kim jest opieka nad chorym 
ojcem (alzheimer). Tytuł po‑
wieści nawiązuje to procesu 
odchodzenia ojca, który jest 
a zarazem już go nie ma, bo 
traci pamięć i język, orienta‑
cję. Przestaje być sobą a zara‑
zem jest sobą, tylko czy rze‑
czywiście? Doświadczenie od‑
chodzenia kogoś tak bliskiego 
i własnej bezradności jest osią powieści. 

Choroba ojca wdziera się w życie syna, w jego zajęcia ze 
studentami, na których zastanawia się, jaką rolę w praktyce 
lekarskiej ma etyka, jak starzy pacjenci są pozbawieni god‑
ności i infantylizowani. Ale etyka medycyny nikogo nie in‑
teresuje – wyjątkowo ciekawe są rozdziały, w których czyta‑
my, jak na zajęciach z etyki zachowują się przyszli lekarze, 
jak ich to męczy, jakim jest dla nich obciążeniem… „Dobry 
lekarz. Co to dla was znaczy? Cisza (…)cztery zasady, któ‑
rymi powinien kierować się godzien zaufania lekarz. (…)
Kompetencja. Życzliwość (i dobrodziejstwo). Rzetelność. 
Takt (delikatność)”.

„Niejedno” – niejedno ma imię… warto odkryć wszyst‑
kie.

Barbara Woźniak – absolwentka Wydziału Filozoficznego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt na Wydziale Lekar‑
skim. Zajmuje się gerontologią społeczną. Od kilku lat pisze 
teksty literackie, przede wszystkim prozatorskie. 

Anna	Augustowska

Barbara	Woźniak,	Niejedno,	Wydawnictwo	Drzazgi,	
Okoniny	2021.	

Zjazd Absolwentów  
– 50 lat po dyplomie

Pożyczki

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

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

Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o.o. 
poszukuje lekarza do współpracy  

w Ośrodku Dializ w Kraśniku 
Opis stanowiska:  

Opieka lekarska nad pacjentami stacji dializ.
Oczekujemy: wykształcenia medycznego  

(specjalista chorób wewnętrznych II st./nefrolog/ 
w trakcie specjalizacji z nefrologii).

Oferujemy:
• formę zatrudnienia wg preferencji: umowę o pracę, kontrakt lub 

zlecenie,
• stabilne warunki zatrudnienia i atrakcyjne wynagrodzenie.

Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie aplikacji (CV)  
z zamieszczeniem klauzuli o ochronie danych osobowych  

na adres e‑mail: daniel.nalborczyk@fmc‑ag.com 
Więcej informacji o firmie na naszej stronie www.nephrocare.pl 
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Grzybowy Stroganow
Prawidłowa nazwa to boeuf Stroganow. Danie jest kombinacją tradycji kuch‑

ni francuskiej (smażona polędwica wołowa z sosem) i rosyjskiej (sos jest doda‑
wany do potrawy, a nie osobno) i pochodzi ponoć od hrabiego Aleksandra Gri‑
gorjewicza Stroganowa, rosyjskiego generała czasu wojen napoleońskich, arysto‑
kraty i ministra oraz gubernatora, który w porywczym szale zazdrości – chodzi‑
ło o narzeczoną – jął rąbać, co popadnie, szablą. Jak głosi legenda, kucharz pod‑
łożył mu na stół kawał wołowiny, a gdy generał się na nim wyżył i opadł z sił, 
kucharz czym prędzej przygotował z tejże wołowiny danie z cebulą, pieczarka‑
mi, śmietaną oraz pomidorami i zagęszczane mąką. Kiedy wieczorem kucharz 

podawał kolację do stołu, Aleksander Grigorjewicz miał wypowiedzieć pamiętne zdanie: „Co 
tam narzeczona, nie będzie ta, to będzie inna, ale dobre jedzenie to podstawa…”. Tyle legen‑
da. U nas spolszczony Stroganow doczekał się wielu innych dodatków. Ale ja proponuję je‑
go wersję jarską. Bazą będą grzyby: pieczarki i boczniaki. Te pierwsze znają wszyscy. Te dru‑
gie już dawno zadomowiły się na naszych stołach, a przywędrowały z kuchni dalekowschod‑
niej. Warto pamiętać, że grzyby są bogatym źródłem białka, witamin, minerałów, błonnika 
i przeciwutleniaczy. Mało tego, to ich indeks glikemiczny w 100 g wynosi 3. Pomagają obni‑
żyć poziom cholesterolu w sposób naturalny i szybki. Tak dla ciekawości dodam, że są bocz‑
niaki perłowe, uważane za najpowszechniejszy rodzaj boczniaka. Z kolei boczniak ostrygo‑
waty, to również szeroko dostępna odmiana, która zaczyna się od ciemnoniebieskiego koloru 
i stopniowo rozjaśnia się w miarę dojrzewania. Nam za produkt posłużą te pierwsze, najczę‑
ściej obecne w handlu. No to koniec gadania, do roboty!

Składniki:

Poniedziałek

Niestety, na ten swój 
wrzód choruję w domu, bo 
wolnych miejsc w szpitalu 
nie ma. Przyjmuję regular‑
nie leki, trzymam się zaleco‑
nej diety i unikam jak mogę 
stresów, chociaż teraz to co‑
raz trudniejsze. Ciotka spisu‑
je się jak dyplomowana pie‑
lęgniarka i ogólnie jest do 
wytrzymania. Ciekawe, kie‑
dy się coś zwolni, ale na ra‑
zie z powodu totalnej pande‑
mii marne widoki. Trudno, 
poczekam. 

Wtorek

Byłem trzy razy szczepio‑
ny, ale od zarazy się nie wy‑
migałem. Przyniosłem ją chy‑
ba z ostatniego pobytu w szpi‑
talu. Przeszedłem bezobjawo‑
wo, tylko na pamiątkę została 
mi niewielka mgła covidowa. 
Ma to też swoje dobre strony, 
bo przynajmniej szybko za‑
pominam o tych wszystkich 
aferach, bzdurach, wypowie‑
dziach i telewizyjnych prze‑
mówieniach miłościwie nam 
rządzących. Patrząc i słucha‑
jąc tego mam wrażenie, że 
wszystko się kręci wokół ki‑
ja i marchewki a traktowany 
jestem (i chyba nie tylko ja) 
jak ćwierćinteligent, które‑
mu wszystko da się wmówić 
i który bezmyślnie wszyst‑
ko przyswoi i we wszystko 
uwierzy. 

Środa

Coraz częściej słychać po‑
głoski o zbliżających się no‑
wych wyborach. Czyli przed 
nami znowu kampanie wy‑
borcze, potem do urn, zno‑
wu precyzyjne, jak dotych‑
czas, liczenie głosów a po‑
tem już tylko jeszcze now‑
szy ład, zwłaszcza gdy poja‑
wi się nowy władca. Mam na‑
dzieję, że nie na białym pega‑
susie się pojawi. 

• ok. 20 dag wędzonej słoniny (najlepiej 
z mangalicy, do kupienia w necie) 

• 2‑3 łyżki oliwy (jeżeli bez słoniny, to 
6‑7 łyżek) 

• 300 g boczniaków
• 300 g pieczarek 
• 2 średnie czerwone papryki 

• ok. 30 cm białej części pora średniej 
grubości 

• 1 średnia cebula (najlepiej cukrowa)
• 3 duże ząbki czosnku
• 1 ogórek szklarniowy (wężowy) 
• 500 ml passaty pomidorowej 
• 10 ziarenek jałowca
• musztarda Dijon.

Wykonanie:

Słoninę pokroić w drobną kostkę i wytopić z niej 
tłuszcz, skwarki (złociste) przełożyć do rondla. Dodać 
2 łyżki oliwy. Jeżeli używany wyłącznie oleju, to rozgrzać 
go na patelni. Pora kroimy po umyciu w cienkie plaster‑
ki, a cebulę w półplasterki, oprószamy solą i smażymy 
do zeszklenia, pod koniec dodajemy na 1‑2 minuty mie‑
szając, posiekany czosnek. Przekładamy do rondla. Na 
tym samym tłuszczu smażymy obraną i pozbawioną pe‑
stek paprykę, uprzednio pokrojoną na paseczki ok. 1 cm 
– około 5‑7 minut mieszając. Przekładamy do rondla. Po‑
nownie na tłuszcz wrzucamy pokrojone w ćwiartki pie‑
czarki i oprószone delikatnie solą smażymy mieszając 
ok. 5‑7 minut. Przekładamy do rondla. Teraz na 1‑cm pa‑
seczki kroimy boczniaki i delikatnie oprószając solą, sma‑
żymy ok. 7‑10 minut. Przekładamy do rondla. W moź‑
dzierzu miażdżymy ziarna jałowca, dodajemy do rondla, 

zalewamy wszystko passatą pomidorową. Gotujemy na średnim ogniu mieszając ok. 5 minut. 
W tym czasie obieramy ogórka, kroimy wzdłuż na połówki, wybieramy pestki łyżeczką i kro‑
imy w cienkie paski (ok. 4‑5 mm), uprzednio przekrawając ogórka w poprzek na pół. Wrzuca‑
my na patelnię i smażymy mieszając ok. 5 minut aż przypieką się jego krawędzie. Dodajemy do 
rondla wraz z 2 łyżeczkami musztardy. Dodajemy ok. pół szklanki wody i gotujemy wszystko 
na małym ogniu ok. 15 minut mieszając. Pozostawić do całkowitego ostygnięcia. Zagotować 
ponownie i serwować najlepiej z ciemnym chlebem i kieliszkiem czerwonego wina. Danie naj‑
lepiej przygotować w przeddzień serwowania (gwarantuję, że wysiłek się opłaci). 

Smacznego!
Dariusz	Hankiewicz
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Poniedziałek

W telewizji nadal same pesymi‑
styczne wiadomości, nowości i ko‑
mentarze. A jak już coś się zdarzy 
optymistycznego, to szybko okazu‑
je się, że to tylko przejęzyczenie. Aż 
strach prognozę pogody oglądać. 

Wtorek

Wszystko się jakoś układa na 
opak. Postawiłem sobie pasjansa. 
I to kilkakrotnie, bo za każdym ra‑
zem wychodził nie tak, jak chcia‑
łem. Po prostu już czas na moje kon‑
trolne badania i myślałem, że może 
w kartach wyjdzie mi coś pozytyw‑
nego, ale nic z tego. I jak tu być do‑
brej myśli. 

Środa

W zadumie gryzłem sobie sło‑
ne paluszki nie będąc świadomy, że 
w telewizji akurat trwa transmisja ja‑
kiegoś kolejnego twórczego politycz‑
nego plenum. Gdy się zorientowa‑
łem, to tak zgrzytnąłem zębami, że mi 
się dwójka górna złamała. Oczywi‑
ście prawa. Nie przytoczę słów, któ‑
rymi ten fakt skomentowałem, ale po‑
myślałem, że teraz już na pewno będę 
mógł odpowiedzialnie powiedzieć, iż 
na polityce zęby zjadłem. 

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

(serial prawie codzienny)

Czwartek

Zaczyna mi brakować leków, a recept 
nie mam. Po licznych próbach udało mi 
się skontaktować z lekarzem pierwszego 
kontaktu, dobrze że nie ostatniego. Wizy‑
tę mam wyznaczoną za cztery tygodnie. 
Całe moje szczęście, że w telewizji bez 
przerwy pokazują reklamy różnych me‑
dykamentów, skutecznych podobno pra‑
wie na wszystko, więc może sobie sam 
coś przez ten czas dopasuję. 

Czwartek

Dzisiaj chciałem odciążyć ciotkę i sam za‑
aplikowałem sobie swoje leki. Oczywiście po‑
myliłem tabletki. Teraz mam zgagę i czkawkę. 
Pomijając komentarz ciotki niby nic wielkie‑
go, bo do zgagi i czkawki mogłem się już przy‑
zwyczaić po wypowiedziach niektórych na‑
szych telewizyjnych mówców, o mdłościach 
nie wspomnę. Dzisiaj telewizji na wszelki wy‑
padek nie będę oglądał. 

Piątek

Nic wesołego nie przychodzi mi do gło‑
wy. O czym bym nie pomyślał to jakieś smut‑
ne i przykre. Dzisiaj było trochę weselej, bo 
przez pomyłkę przełączyłem telewizor na je‑
dynie słuszny kanał i zdążyłem się uśmiać za‑
nim się zorientowałem, co oglądam i że nie 
jest to program rozrywkowy. Potem już we‑
soło mi nie było. 

Sobota

O miejscu w szpitalu nie ma co marzyć. 
Wszystkie zajęte, dodatkowo kolejki do tych 
miejsc coraz dłuższe. Pozostaje mi tylko te‑
rapia domowa. Na razie daję radę. Ciekawe, 
kiedy te coraz liczniej powoływane doradcze 
gremia, komisje i eksperckie ciała dadzą ra‑
dę, bo na razie efektów nie widać, personelu 
coraz mniej, a pandemia górą. Wypada tylko 
czekać tak jak dotąd. Tylko, jak długo. 

Irosław	Szymański	

Piątek

Wczoraj ciotka wyciągnęła mnie na za‑
kupy. Poważne aktualne doświadczenie. 
Parę godzin nam to zajęło, ale zaopatrzy‑
liśmy się zupełnie przyzwoicie. Papieru 
toaletowego na trzy miesiące powinno 
wystarczyć, papierowych ręczników też, 
konserw też i oczywiście wszystkiego, co 
niezbędne do przeżycia. I to wszystko za 
aktualnie obowiązujące ceny. Tylko czy 
później na coś jeszcze wystarczy?

Sobota

Można się już zupełnie pogubić w tych 
aktualnościach i zmieniających się bez 
przerwy realiach. Z dnia na dzień nie 
wiadomo, kto jest za kim, kto przeciw, 
kto w opozycji, a kto w opozycji do opo‑
zycji, kto jeszcze vice versa, a kto dzisiaj 
już jest za, chociaż wczoraj był odwrotnie 
niż dwa dni temu. Nie ma mądrego, że‑
by się w tym połapać. Pełna demokracja 
i wolność wyboru. Zaczynam być chyba 
dodatkowo chory na głowę. 

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
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Informujemy, że w Medicusie nie zamieszczamy kondolencji. Zawsze publikujemy natomiast wspomnienia o zmarłych lekarzach i lekarzach den‑
tystach. Autorami wspomnień są zwykle przyjaciele, współpracownicy i koledzy 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. 

Waldemar Tomasz Andrzejewski (1939‑2021)
Waldemar Tomasz Andrze‑

jewski urodził się 26 stycznia 
1939 roku w Poznaniu. Tam 
też skończył w 1961 roku stu‑
dia na Wydziale Stomatolo‑
gicznym Akademii Medycz‑
nej.

Na studiach poznał swo‑
ją przyszłą żonę Janinę, po‑
chodzącą z Krzczonowa 
w województwie lubelskim 
i 16 września 1962 roku Ja‑
nina i Waldemar wzięli ślub w Krzczo‑
nowie. W tym czasie w Ośrodku Zdro‑
wia w Krzczonowie były wolne etaty dla 
lekarzy stomatologów i oboje skorzy‑
stali z tej okazji. Mieli przepracować tu 
tylko 5 lat a pozostali aż do zasłużonej 
emerytury. Dochowali się dwójki dzie‑
ci i dwóch wnuków.

Początkowo dr Andrzejewski praco‑
wał na całym etacie w Ośrodku Zdrowia 
w Krzczonowie a Jego żona Janina pra‑
cowała w gabinecie szkolnym. Później 
pracował również w okolicznych ośrod‑
kach zdrowia: w Żukowie, Wysokiem, 
Kosarzewie, Giełczwi i Chmielu. 

W 1976 roku uzyskał II stopień spe‑
cjalizacji z protetyki stomatologicz‑
nej na Akademii Medycznej w Lubli‑
nie. Waldemar był jedynym specjali‑
stą protetykiem w okolicy i dzięki te‑
mu został kierownikiem przychodni 

protetycznej w Bychawie, 
pełniąc równocześnie funk‑
cję kierownika Obwodo‑
wej Przychodni Stomato‑
logicznej w ZOZ w Bycha‑
wie. Przeszedł na emeryturę 
w 2001 roku i przez kilka lat 
pracował w prywatnym ga‑
binecie. W 2012 r. uczestni‑
czył w Poznaniu w uroczy‑
stości odnowienia dyplomu 
lekarza stomatologa po 50. 

latach od jego uzyskania. 
Waldemar Andrzejewski był aktyw‑

nym członkiem i jednym z założycieli 
(w 1980 r.) Towarzystwa Przyjaciół Re‑
gionu Krzczonowskiego. Organizato‑
rem I Zjazdu Koleżeńskiego Miłośników 
Krzczonowa w 1980 r. pod hasłem: „Zie‑
mia krzczonowska piękna i gospodarna” 
oraz II Zjazdu Koleżeńskiego w 1984 r. 
w Krzczonowie.

Był bardzo pracowity i nigdy się nie 
oszczędzał. Wszyscy Jego pacjenci pa‑
miętają Go jako bardzo dobrego specja‑
listę, nieodmawiającego pomocy, bez 
względu na porę dnia, również w niedzie‑
le i w święta, a zdarzało się to często: Pan 
Andrzejewski miał wspaniałe podejście do 
pacjenta, nawet tak strasznie przerażo‑
nego jak mały ja. Mimo smutku z uśmie‑
chem wspominam wizyty w gabinecie Pa‑
na Doktora i bardzo Mu dziękuję.

Dobry Mąż, cudowny Ojciec, kocha‑
ny Dziadek, życzliwy i zawsze chętny 
do pomocy sąsiad.

Cenił sobie spokój, uwielbiał długie 
spacery w lesie i pracę w swoim ogro‑
dzie, w wolnych chwilach dużo czytał, 
miał ogromną wiedzę, szczególnie z za‑
kresu historii. Bardzo skromny i bezinte‑
resowny: …Był cudownym człowiekiem. 
Będzie mi Go brakowało, jego dobrego 
słowa i szczerego uśmiechu. 

Zmarł po ciężkiej chorobie w wie‑
ku 82 lat. Pochowany został w grobie 
rodzinnym na cmentarzu parafialnym 
w Krzczonowie. Żegnała go najbliższa 
Rodzina, przyjaciele oraz wdzięczni 
mieszkańcy Krzczonowa i okolic.

Uczciwi i inteligentni ludzie nie do‑
konują rewolucji, ponieważ zawsze sta‑
nowią mniejszość – Arystoteles.

Doktor Waldemar Andrzejewski był 
Wspaniałym Człowiekiem i na zawsze 
pozostanie w mojej pamięci – to słowa 
przyjaciółki Rodziny po Jego śmierci.

Bardzo Go nam brakuje i chociaż 
w tej chwili nie ma Go z nami, to czu‑
jemy Jego obecność i wiemy, że czuwa 
nad nami i będzie czuwał razem ze Swo‑
im nieżyjącym Synem Pawłem i uko‑
chanym Wnukiem Marcinem, również 
lekarzem.

Żona	Janina	oraz	córka	Agata	
z	mężem	Piotrem

Hanna Zdanowicz (z domu Chromińska) (1927‑2022)
Studiowała na Wydziale Lekarskim UMCS 

oraz w Akademii Medycznej w Krakowie, gdzie 
otrzymała dyplom w 1952 r. Specjalizacje obu 
stopni z pediatrii zrobiła w szpitalu przy ul. Sta‑
szica pod kierownictwem prof. Witolda Kle‑
packiego.

Od roku 1962 aż do przejścia na emeryturę 
w 1991 roku pracowała w szpitalu przy ul. Bier‑
nackiego. Kilka lat pracowała także w Libii.

Okręgowa Rada Lekarska przyznała jej w ro‑
ku 2013 Złoty Laur Medyczny. Koleżanki, które 
wnioskowały o to wyróżnienie, napisały m.in.: „Doktor Han‑
na Zdanowicz zapisała się w pamięci małych pacjentów, ich 
rodziców i współpracowników jako wybitny fachowiec oraz 
człowiek o ogromnej kulturze osobistej. Jej stosunek do pa‑
cjentów charakteryzował się sumiennością, a jednocześnie był 
niezwykle ciepły. Dla nas, młodych wtedy jeszcze lekarek, by‑
ła Pani Doktor wzorem rzetelności zawodowej, nienagannej 

postawy moralnej, a jednocześnie oparciem w naszej 
codziennej pracy z chorymi dziećmi”.

Była córką dr. Cypriana Chromińskiego – bakte‑
riologa i analityka klinicznego, kierownika lubelskiej 
filii Państwowego Zakładu Higieny w latach 1925‑52, 
działacza Izby Lekarskiej w Lublinie od 1931 roku, 
a także właściciela laboratorium analitycznego.

Kochała ogrody. Uprawiała własny. Cieszyły ją 
wypady do lasu, na grzyby. Z pasją żeglowała po war‑
mińsko‑mazurskich jeziorach. Z dziećmi i wnukami 
wędrowała po Tatrach. Przez kilkadziesiąt lat Brzegi 

pod Głodówką były centrum jej „stumilowego lasu”. 
Dzięki niej martwimy się o Kłapouchego, brykamy z Ty‑

gryskiem, unikamy przemądrzałych Sów, kumplujemy się 
z Misiem o Bardzo Małym Rozumku i ciągle czytamy „Ta‑
kie sobie bajeczki”.

Żegnaj Haniu.
Rodzina
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Krystyna Fetkowska‑Mielnik (1931‑2021)
Profesor Krystyna Fetkowska‑Miel‑

nik należała do tych ludzi nauki, którzy 
łączyli w sobie wiedzę naukową i ce‑
chy dobrego nauczyciela akademickie‑
go oraz zdolnego organizatora. Cecho‑
wała ją ogromna pracowitość i zdyscy‑
plinowanie, wielostronność zaintere‑
sowań, wrażliwość na sprawy ludzkie 
oraz troska o stan uzębienia najmłod‑
szych pacjentów 

Krystyna Fetkowska urodziła się 
28 kwietnia 1931 roku w Bielawach k. 
Opoczna w zasłużonej i patriotycznej 
rodzinie inteligenckiej. Po otrzymaniu 
świadectwa dojrzałości rozpoczęła stu‑
dia na Wydziale Lekarskim AM w War‑
szawie, które ukończyła w 1953 roku, 
uzyskując dyplom lekarza dentysty. 
W październiku 1953 roku rozpoczęła 
pracę w Klinice Stomatologii AM w Lu‑
blinie jako asystent. W 1963 roku na Wy‑
dziale Stomatologii AM w Poznaniu, na 
podstawie dorobku naukowego i obro‑
nionej rozprawy doktorskiej, otrzymała 
stopień doktora nauk medycznych. Po‑
siadała specjalizację II stopnia z zakre‑
su stomatologii zachowawczej i z zakre‑
su stomatologii dziecięcej. W 1979 roku 
uzyskała stopień naukowy doktora habi‑
litowanego nauk medycznych. Tytuł na‑
ukowy profesora otrzymała w 1987 ro‑
ku, a stanowisko profesora zwyczajne‑
go w 1994 roku.

W 1981 roku rektor lubelskiej AM 
powołał Katedrę i Zakład Stomatologii 
Wieku Rozwojowego, której kierow‑
nictwo powierzono Prof. Krystynie Fet‑
kowskiej‑Mielnik. 

Z wielkim zaangażowaniem i odda‑
niem Prof. Fetkowska‑Mielnik realizo‑
wała zadania nauczyciela aka‑
demickiego. Prowadziła wy‑
kłady z zakresu stomatologii 
wieku rozwojowego, prope‑
deutyki stomatologii i mate‑
riałoznawstwa stomatologicz‑
nego, a także zajęcia dla stu‑
dentów VI roku Wydziału Le‑
karskiego AM. Była organi‑
zatorem aktywnie działające‑
go Studenckiego Koła Nauko‑
wego przy Katedrze i Zakła‑
dzie Stomatologii Wieku Roz‑
wojowego. Ze szczególną pa‑
sją i energią prowadziła zaję‑
cia dydaktyczne. Miała istot‑
ny wpływ na kształtowanie 
postaw życiowych i charakte‑
rów. Pod Jej kierownictwem 
prowadzone było też szkolenie 

podyplomowe stomatologów 
oraz lekarzy medycyny ro‑
dzinnej, a także dla lekarzy 
specjalizujących się w róż‑
nych dziedzinach stomato‑
logii. Przez wiele lat pełni‑
ła funkcję konsultanta woje‑
wódzkiego ds. stomatologii 
oraz była członkiem Krajo‑
wej Komisji ds. Szkolenia 
Podyplomowego w zakresie 
stomatologii.

W latach 1981‑1988 i 1990‑1996 
prof. Fetkowska‑Mielnik była prodzie‑
kanem Oddziału Stomatologii Wydzia‑
łu Lekarskiego AM w Lublinie, a tak‑
że członkiem Senatu i komisji senackich 
i wydziałowych.

W latach 1980‑1988 była przewodni‑
czącą Oddziału Lubelskiego PTS, a w la‑
tach 1988‑1996, przez dwie kadencje, 
prezesem Krajowej Sekcji Stomatolo‑
gii Dziecięcej PTS. W tym okresie Pa‑
ni Profesor zorganizowała cztery zjazdy 
z udziałem gości krajowych i zagranicz‑
nych. Przez dwie kadencje pełniła funk‑
cję przewodniczącej Krajowej Komisji 
Profilaktyki i Oświaty Zdrowotnej Za‑
rządu Głównego PTS. Sukcesy stomato‑
logii dziecięcej są nierozerwalnie związa‑
ne z osiągnięciami Pani Profesor, której 
za zasługi nadano złotą odznakę PTS Be‑
ne Meritus w 1985 roku, godność członka 
honorowego PTS w 2001 roku oraz god‑
ność członka honorowego Stowarzysze‑
nia Polskich Lekarzy Stomatologów.

W latach 1993‑2001 Pani Profesor by‑
ła redaktorem naczelnym „Przeglądu Sto‑
matologii Wieku Rozwojowego”, człon‑
kiem komitetu redakcyjnego „Magazynu 

Stomatologicznego” oraz 
redaktorem strony polskiej 
ukraińskiego czasopisma 
„Nowiny Stomatołogii”.

Dorobek naukowy pro‑
fesor Fetkowskiej‑Mielnik 
to ponad 200 prac, opubli‑
kowanych w czasopismach 
krajowych i zagranicznych. 
Koncentrowała się głów‑
nie wokół zagadnień zwią‑
zanych z etiologią, patoge‑

nezą, diagnostyką i leczeniem choroby 
próchnicowej u dzieci, urazami zębów 
u dzieci, metodami leczenia z zastoso‑
waniem nowych materiałów kompozy‑
cyjnych do odbudowy twardych tkanek 
zębów, problemami stomatologicznymi 
u dzieci specjalnej troski, profilaktyką 
i promocją zdrowia jamy ustnej u dzie‑
ci i młodzieży.

Pod Jej kierunkiem powstało 13 roz‑
praw doktorskich, była też recenzentem 
32 prac doktorskich, 3 prac habilitacyj‑
nych, opiekunem 2 prac habilitacyjnych 
oraz kilkakrotnie recenzentem dorobku 
naukowego do tytułu profesora. Opaten‑
towała jeden wzór użytkowy, zredago‑
wała dwa podręczniki, oceniła pięć ksią‑
żek i skryptów; przygotowała dziewięć 
opinii projektów prac badawczych zle‑
canych przez KBN. Pod kierunkiem Pa‑
ni Profesor kilkunastu lekarzy uzyska‑
ło specjalizację.

Swoją ponad 20‑letnią aktywną pra‑
cą na stanowisku kierownika Katedry 
i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwo‑
jowego Prof. Fetkowska‑Mielnik wpro‑
wadziła tę placówkę do czołówki krajo‑
wej, stworzyła lubelską szkołę stomato‑
logii dziecięcej oraz zainicjowała wie‑
le nowych kierunków badań naukowych 
w tej dziedzinie. 

Była dla nas autorytetem, niezastą‑
pioną Szefową, nauczycielem i życzli‑
wym przewodnikiem. Starała się być bli‑
sko ze swoim Zespołem i go wspierać. 

Zmarła 30 grudnia 2021 roku. Ci, 
którzy się z nią zetknęli, zachowają ją 
we wdzięcznej pamięci, a jej życiowe 
osiągnięcia naukowe i zawodowe kon‑
tynuować będą córka prof. Maria Miel‑
nik‑Błaszczak i wnuk dr n. med. Jerzy 
Błaszczak.

Pracownicy
Katedry	i	Zakładu	Stomatologii	

Wieku	Rozwojowego	Uniwersytetu	
Medycznego	w	Lublinie	

(pełny tekst wspomnienia na stronie inter‑
netowej Medicusa – www.medicus.lublin.pl)
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Lekarze
• Alergologa, dermatologa i endokrynologa za‑

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

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

• SPZOZ w Kraśniku, ul. Chopina 13, podejmie 
współpracę lub zatrudni lekarzy specjalistów 
w zakresie: ginekologii i położnictwa, radio‑
logii i diagnostyki obrazowej, anestezjologii 
i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, 
kardiologii, pediatrii, medycyny ratunkowej. 
Oferujemy atrakcyjne warunki wynagrodze‑
nia. Warunki pracy do uzgodnienia. Tel. (81) 
825 13 66.

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

• Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Dę‑
blinie zatrudni od zaraz lekarzy następujących 
specjalizacji: anestezjolog – praca na OITM, 
dyżury lekarskie w oddziale; chirurg – praca 
na Oddziale Chirurgii Ogólnej, dyżury lekar‑
skie w oddziale: internista – praca na Oddzia‑
le Wewnętrznym. Zapewniamy przyjazne śro‑
dowisko pracy, miłą atmosferę, wysokiej jako‑
ści sprzęt diagnostyczny. Forma zatrudnienia 
i wynagrodzenie do uzgodnienia. Te.81 551 85 
03. 

• SP ZOZ w Kurowie, woj. Lubelskie, zatrud‑
ni lekarza (specjalistę medycyny rodzinnej 
lub internistę) do pracy w POZ w filii w Kle‑
mentowicach na godziny. Korzystne warun‑
ki wynagrodzenia, dowolna forma zatrud‑
nienia. Termin rozpoczęcia pracy – od zaraz. 
Tel. 695 949 281.

• Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdro‑
wotnej w Krasnymstawie zatrudni lekarzy 
anestezjologów, internistów, pediatrów, leka‑
rzy medycyny ratunkowej. Forma współpracy 
oraz warunki wynagrodzenia do uzgodnienia. 
Kontakt: e‑mail: sekretariat@spzozkrasnystaw.
pl Tel. : 82 543 15 22 lub 82 543 15 43.

• Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychia‑
trycznego w Andrychowie, woj. małopolskie, 
zatrudni: lekarza specjalistę psychiatrii, leka‑
rza w trakcie specjalizacji z psychiatrii. Zapra‑
szamy lekarzy do podjęcia specjalizacji z psy‑
chiatrii w trybie rezydenckim. Forma zatrud‑
nienia (etat lub kontrakt), wymiar czasu pra‑
cy i wynagrodzenie do negocjacji. Oferuje‑
my zatrudnienie na oddziałach stacjonarnych 
oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego. Osoby 
zainteresowane proszone są o składanie do‑
kumentów w sekretariacie szpitala lub prze‑
słanie ich na adres 34‑120 Andrychów, ul. Dą‑
browskiego 19 lub drogą elektroniczną na ad‑
res: szpital@szpital.info.pl tel. 33 875 75 72.

• NZOZ Alfa Med www.alfamed.org.pl w Jeleśni 
34‑340, powiat żywiecki, zatrudni na cały etat 
lub cząstkowy lekarzy specjalistów, rezyden‑
tów, obcokrajowców do pracy w POZ i w po‑
radniach specjalistycznych. Forma zatrudnie‑
nia dowolna, stawka 150,00‑250,00 zł/brut‑
to/godzina. Zapewniamy zakwaterowanie. 
Tel. 603 098 794, email: k.szewc@icloud.com

• SP ZOZ w Krasnymstawie zatrudni lekarza pe‑
diatrę do objęcia stanowiska lekarza kierujące‑
go Oddziałem Pediatrycznym. Oferujemy ela‑
styczne warunki pracy, atrakcyjne wynagro‑
dzenie oraz pracę w zgranym i dynamicznym 
zespole. Zapraszamy do kontaktu: e‑mail: se‑
kretariat@spzozkrasnystaw.pl, kontakt telefo‑
niczny: 512 438 099 lub 82 543 15 22.

• 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
SP ZOZ w Lublinie zatrudni lekarzy specjali‑
stów radiodiagnostyki lub radiologii i diagno‑
styki obrazowej w normatywie i/lub na dyżu‑
ry lub lekarzy w trakcie specjalizacji po 2. ro‑
ku specjalizacji. Warunki zatrudnienia i wyna‑
grodzenia do ustalenia. Tel. 216 183 298.

• 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
SP ZOZ w Lublinie zatrudni lekarzy systemu 
ratownictwa medycznego do pracy w SOR 
w normatywie i/lub na dyżury, tj. ‑ lekarza po‑
siadającego specjalizację lub tytuł specjalisty 
w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej te‑
rapii, medycyny ratunkowej lub neurologii al‑
bo lekarza po drugim roku specjalizacji w tej 
dziedzinie, który kontynuuje szkolenie specja‑
lizacyjne, lub • lekarza posiadającego specjali‑
zację lub tytuł specjalisty w dziedzinie: chorób 
wewnętrznych, kardiologii, chirurgii ogólnej, 
chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii 
narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub 
pediatrii, lub • lekarza, który w ramach szkole‑
nia specjalizacyjnego ukończył moduł podsta‑
wowy w dziedzinie: chorób wewnętrznych, pe‑
diatrii lub chirurgii ogólnej i kontynuuje lub za‑
kończył szkolenie specjalizacyjne oraz uzyskał 
tytuł specjalisty. Warunki zatrudnienia i wyna‑
grodzenia do ustalenia. Tel. 261 183 298.

• 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
SP ZOZ w Lublinie zatrudni lekarza POZ, tj. spe‑
cjalistów w dziedzinie medycyny rodzinnej lub 
lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie me‑
dycyny rodzinnej lub specjalista chorób we‑
wnętrznych lub lekarz w trakcie specjalizacji 
w dziedzinie chorób wewnętrznych. Warun‑
ki zatrudnienia i wynagrodzenia do ustalenia. 
Tel. 261 183 298.

• RCKiK w Lublinie zatrudni lekarzy do pracy 
w oddziałach terenowych: Zamość, Puławy, 
Kraśnik, Łuków, Tomaszów Lubelski. Oferuje‑
my: atrakcyjne wynagrodzenie, umowę o pra‑
cę (wymiar etatu do negocjacji), elastyczny 
czas pracy. Kontakt: tel. (81) 532 62 76 i 77 w. 
121, email: rekrutacja@rckik.lublin.pl.

• RCKiK w Lublinie zatrudni lekarzy zaintereso‑
wanych rozpoczęciem specjalizacji z transfu‑
zjologii klinicznej. Oferujemy: atrakcyjne wy‑
nagrodzenie, umowę o pracę (wymiar etatu 
do negocjacji), elastyczny czas pracy. Kontakt: 
tel. (81) 532 62 76 i 77 w. 121, email: rekrutacja@
rckik.lublin.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, kontrakt). 
Tel. 84 677 50 21.

• NZOZ Esculap nawiąże współpracę z neurolo‑
giem i kardiologiem (NFZ i komercja), tel. 501 
220 614.

• SP ZOZ w Parczewie poszukuje lekarzy do pra‑
cy na Oddziale Rehabilitacji. Normalna ordyna‑
cja, tj. 8.00‑15.00 z możliwością pełnienia dy‑
żurów lekarskich. Oferujemy: umowę cywilno‑
prawną (do uzgodnienia). Dokumenty do prze‑
słania: dokumenty potwierdzające wykształce‑
nie i uprawnienia zawodowe (kserokopie dy‑
plomów); Curriculum Vitae (z telefonem kon‑
taktowym, adresem e‑mail) wraz z oświadcze‑
niem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie da‑
nych osobowych (zgodnie z ustawą o ochronie 
danych osobowych). Dokumenty należy prze‑
słać na adres e‑mail: dyr.lecznictwa@spzozpar‑
czew.pl. Tel. (83) 355 21 04.

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

• SP ZOZ w Krasnymstawie zatrudni lekarzy 
do pracy w Oddziale Chorób Wewnętrznych 
i SOR. Oferujemy elastyczne warunki pracy, 
atrakcyjne wynagrodzenie oraz pracę w zgra‑
nym i dynamicznym zespole. Zapraszamy 
do kontaktu: e‑mail: sekretariat@spzozkrasny‑
staw.pl, kontakt telefoniczny: 512 438 099 lub 
82 543 15 22.

• NZOZ Przychodnia Lekarzy Specjalistów – SP. 
P. we Włodawie, zatrudni lekarza laryngolo‑
ga, neurologa, psychiatrę, dermatologa, oku‑
listę oraz kardiologa w ramach umowy z NFZ. 
Możliwość negocjacji stawki. Kontakt 507 213 
660, 511 123 247.

• Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie za‑
trudni w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 
lekarza ze specjalizacją w dziedzinie pedia‑
trii lub lekarza, który kontynuuje szkolenie 
specjalizacyjne, co najmniej po drugim roku 
odbywania specjalizacji w dziedzinie pedia‑
trii w pełnym lub niepełnym wymiarze cza‑
su pracy (w tym dyżury medyczne) lub w go‑
dzinach dyżurowych, tj. w dni powszednie 
od godz. 15.35 do 8.00 rano dnia następnego 
oraz w soboty, niedziele i święta całodobowo 
w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego. 
Osoby zainteresowane prosimy o przysyłanie 
CV pod adresem: Uniwersytecki Szpital Dzie‑
cięcy, ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20‑093 Lu‑
blin, Sekcja Kadr – pokój 2007 lub 2008, lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej: kadry@
uszd.lublin.pl

Dentyści
• Zatrudnię w Chełmie lekarza stomatologa 

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

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

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

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

• Dentystę zatrudni NZOZ Dentimed w Lubli‑
nie. Tel. 503 112 093.

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

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

• Praca dla dentysty w Lublinie, tel. 81 747 13 16.
• NZOZ Esculap nawiąże współpracę ze stoma‑

tologiem. Praca w ramach NFZ i prywatnie. 
Tel. 501 220 614.

• Luxmed‑Uzdrowisko Nałęczów nawiąże współ‑
pracę z lekarzem dentystą świadczącym usłu‑
gi prywatnie i w ramach umowy z NFZ. Oferta 
współpracy dotyczy naszych placówek w Na‑
łęczowie i Poniatowej. Tel. 602 407 672 lub ma‑
il: bok@luxmednaleczow.pl.

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

Centrum Medyczne 
MEDICOS 

w Lublinie, ul. Onyksowa 12 
wynajmie

pomieszczenia na 
prowadzenie działalności 

medycznej.
Maksymalna powierzchnia  

do wynajęcia ok. 200 m2

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

mail: cmmedicos@gmail.com
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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.

NA SPRZEDAŻ

PRZYCHODNIA w LUBLINIE  
na dużym osiedlu

• Praktyka prywatna oraz KONTRAKT NFZ
• 7 specjalizacji i możliwość rozszerzenia oferty usług medycznych. 
• Najwyższej klasy sprzęt + gwarancja ciągłości pracy w trakcie transakcji.

W cenie: odstępne za firmę, pełne wyposażenie, duży kontrakt z NFZ
Budynek wyremontowany z zewnątrz i wewnątrz, wieloletnia umowa najmu.

Zapraszamy do kontaktu i na prezentację: tel. 785 526 556, 605 899 345

Drobne

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

• 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. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 603 172 421.

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

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

• Sprzedam działający NZOZ w zakresie POZ i re‑
habilitacji z bazą pacjentów, w pełni wyposa‑
żony, z możliwością najmu lokalu. Tel. kom. 
502 365 615. 

• Odstąpię NZOZ z poradnią okulistyczną z kon‑
traktem z NFZ i wyposażeniem. Tel. 785 421 
777.

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

• 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
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