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Leszek	 Buk głosami 155 delega-
tów, którzy uczestniczyli w obradach 
XLII Sprawozdawczo‑Wyborczego Okrę-
gowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lu-
belskiej Izby Lekarskiej, został ponownie 
prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej. 
Funkcję tę będzie pełnił do 2026 roku.

W obradach, które odbyły się 26 mar-
ca br. w Collegium Maius, uczestniczy-
ło 174 delegatów (frekwencja wynosiła 
77,33 proc.). Po raz pierwszy głosowa-
nie odbyło się drogą elektroniczną, każ-
dy z delegatów głosował przy pomocy pi-
lota, co bardzo usprawniło procedurę po-
za jednym wyjątkiem, kiedy system na 
chwilę się zawiesił.

Leszek Buk był jedynym kandydatem 
na to stanowisko i, jak mówiono w ku-
luarach, ten wybór to nadzieja na konty-
nuację osiągnięć i rozwinięcie kolejnych 
planów, jakie stają przed nowym rozdzia-
łem pracy lekarskiego samorządu. Do naj-
ważniejszych zadań nowej kadencji od-
niósł się prezes Buk, który wyliczył trzy 
punkty: rozwój informatyzacji a przede 
wszystkim cyfryzacji LIL; rozbudowanie 
programu szkoleń (tu podkreślił, że pan-
demia przyczyniła się do rozwoju szkoleń 
on‑line, co bardzo sprzyjało frekwencji) 
i wreszcie jako trzeci punkt prezes wy-
mienił przygotowanie do budowy nowej 
siedziby dla Izby Lekarskiej w Lublinie.

– Mamy już bardzo konkretne miej-
sce, gdzie nowa siedziba LIL mogłaby 
powstać. To działka przy ul. Ciosowej 
(boczna ul. Nałęczowskiej) – informował 
prezes Buk, dodając, że własny budynek 
Izby powstałby zgodnie z potrzebami sa-
morządu (m.in. byłby tam wygodny par-
king, sala konferencyjna itp.).

Wybory 2022 www. oil.lublin.pl

Kontynuacja i nowe plany

Warto dodać, że delegaci podjęli 
uchwałę, na mocy której Okręgowa Ra-
da Lekarska będzie mogła podjąć decy-
zję sprzedania nieruchomości należącej 
do LIL – ponadhektarowej działki w Na-
łęczowie. Zakupiona 26 lat temu parcela 
miała pierwotnie być miejscem na wybu-
dowanie domu dla lekarzy seniorów, po-
nieważ nie było chętnych na zamieszka-
nie w tym miejscu, a koszty utrzymania 
działki są niemałe, zdecydowano o jej 
sprzedaży i zainwestowaniu uzyskanych 
środków w planowany na siedzibę LIL 
budynek.

Tradycyjnie zjazd rozpoczął się od 
ceremonii uhonorowania lekarzy, którzy 
w szczególny sposób wyróżniają się po-
stawą, zaangażowaniem i wysoką etyką 
zawodową, stając się wzorem dla innych. 



MEDICUS 4/2022 3

Laurem	Medycznym nagrodzono pedia-
trę dr.	Radosława	Skibę, wieloletniego 
ordynatora Oddziału Dziecięcego szpitala 
w Świdniku. – Ponad 40‑letni okres pra-
cy zawodowej cały czas w tej samej pla-
cówce i nienaganna praca były tego pod-
stawą. Jestem przekonany, że należy takie 
postawy eksponować i nagradzać – pod-
kreślał dr	Wojciech	Mach, na wniosek 
którego przyznano laur dr. Skibie.

Natomiast Medalem	Lubelskiej	Izby	
Lekarskiej, który jest szczególnym wyra-
zem uznania zasług w dziedzinie kształto-
wania wzorców osobowych i postaw mo-
ralnych, zostało uhonorowanych trzech 
lekarzy. Byli to w kolejności alfabetycz-
nej:	 Leszek	Buk – laudację wygłosi-
ła dr Barbara	Hasiec; Grzegorz	Pie-
tras – laudację wygłosiła dr Monika	Bo-
jarska-Łoś i prof.	Andrzej	Wysokiń-
ski – laudację wygłosił prof.	Jerzy	Ko-
walczyk.

Wybory 2022 www. oil.lublin.pl

Kontynuacja i nowe plany

Uroczystość uświetnił swym wystę-
pem Chór Continuum, działający przy 
LIL.

Dalsze obrady przebiegły bardzo 
sprawnie. Przyjęto sprawozdanie Okrę-
gowej Komisji Rewizyjnej i sprawozda-
nie finansowe LIL za miniony rok; uchwa-
lono budżet na rok 2022 (szczegóły do-
stępne na stronie internetowej www.oil.
lublin.pl). Delegaci wybrali Okręgowe-
go Rzecznika Odpowiedzialności Zawo-
dowej – o tę funkcję ubiegało się dwóch 
kandydatów: dr Janusz	Hołysz i dr Ja-
cek	Niezabitowski, który otrzymał więk-
szość głosów. 

W czasie zjazdu wybrano też: człon-
ków Okręgowej Rady Lekarskiej; zastęp-
ców Okręgowego Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej; członków Okrę-
gowego Sądu Lekarskiego; członków 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej; człon-
ków Okręgowej Komisji Wyborczej, 

a także delegatów na Krajowy Zjazd Le-
karzy (imienne listy tych osób są dostęp-
ne na stronie internetowej www.oil.lu-
blin.pl).

Grzegorz	Pietras, który przewodni-
czył obradom, zaprosił lekarzy wybra-
nych do ORL na jej pierwsze w tej kaden-
cji posiedzenie, które odbędzie się w śro-
dę, 20 kwietnia br.

Anna	Augustowska	
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Wydarzenia Obrady ORL – marzec 2022 r. www. oil.lublin.pl

Ostatnie posiedzenie Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie 
bieżącej kadencji odbyło się 9.03.2022 r. Obradom przewodni-
czył prezes ORL Leszek	Buk.	

Delegatura Biała Podlaska 

Prowadzono działalność statutową w pełnym zakresie. Po 
otrzymaniu dokumentów z LIL wypłacono jedno świadcze-
nie losowe z tytułu długotrwałej choroby oraz dwie pożycz-
ki po 10 tys. zł.

Złożono propozycje wyjazdów na wycieczki krajowe i za-
graniczne, jeżeli oczywiście sytuacja geopolityczna oraz ciągle 
rosnący kurs euro pozwoli. Kalkulacja robiona była przy kur-
sie euro 4,60. Szczegółowy plan wycieczek był podany w nu-
merze styczeń – luty Medicusa.

Delegatura Chełm 

Kontynuowano działalność statutową w pełnym zakresie.
W dniu 3.03.2022 r. odbyło się posiedzenie Delegatury 

Chełmskiej LIL z udziałem prezesa ORL w Lublinie Leszka 
Buka. Na posiedzeniu wytypowano kandydatury lekarzy do: 
Okręgowej Rady Lekarskiej, Krajowego Zjazdu Lekarskiego, 
Sądu Lekarskiego i z‑cy Rzecznika Odpowiedzialności Zawo-
dowej. 

Dla uciekinierów z ogarniętej wojną Ukrainy zorganizowa-
no punkty pomocy w szpitalach we Włodawie, Chełmie i Kra-
snymstawie.

Delegatura Zamość 

W Delegaturze Zamojskiej LIL na bieżąco prowadzona 
działalność statutowa została przyćmiona przez obecną sytu-
ację geopolityczną.

Lekarze i ich rodziny, tak jak większość społeczeństwa, 
spontanicznie włączali się do pomocy uchodźcom z Ukrainy. 
Na szczególne wyróżnienie zasługuje kol.	Valenty	Kopyciak, 
który pracując w szpitalu im. Jana Pawła II w Zamościu i utrzy-
mując kontakty ze szpitalami pracującymi na terenie Ukrainy, 
własnymi siłami zorganizował dary i duży transport sanitarny 
do szpitala w Chmielnickim.

Delegatura Zamojska, po rozeznaniu pilnych potrzeb w punk-
tach recepcyjnych dla uchodźców, zakupiła i przekazała za po-
średnictwem Straży Granicznej warniki do przygotowywania 
mleka dla niemowląt i duże termosy do przejść granicznych 
w Zosinie, Hrebennem i Dołhobyczowie. Na obecnym etapie 
pomoc humanitarna, w tym leki i zaopatrzenie do szpitali, prze-
kazywana na teren Ukrainy musi być zorganizowana i koordy-
nowana przez instytucje państwowe. 

W związku z olbrzymią liczbą uchodźców, napływających 
na nasze tereny, lekarze przesyłają zgłoszenia dotyczące bieżą-
co zdefiniowanych potrzeb, m.in. komunikacji językowej, po-
mocy psychologicznej dla uchodźców, szybkiego rozprzestrze-
niania się zakażeń COVID‑19 wśród dużych grup zgromadzo-
nych na małej przestrzeni itp.

Delegatura Lublin

Wskazano przedstawicieli LIL do rad społecznych:	Ra-
da	Społeczna	SPSK	1	–	Grzegorz	Pietras,	Rada	Społecz-
na	SPSK	4	–	Barbara	Hasiec	i	Rada	Społeczna	USzD	–	Le-
szek	Buk.

Poparto kandydaturę prof. Elżbiety Starosławskiej na kon-
sultanta wojewódzkiego w dziedzinie onkologii klinicznej. 

Wsparcie dla lekarzy z Ukrainy
Kontakt dla potrzebujących pomocy 

i chętnych do jej udzielania
Lekarze i lekarze dentyści pochodzący z Ukrainy i będący 

członkami Lubelskiej Izby Lekarskiej, oraz członkowie ich rodzin 
– uchodźcy z terenów objętych wojną, którzy w związku z sytu
acją na Ukrainie potrzebują pomocy (np. materialnej, prawnej, 
psychologicznej) mogą zgłaszać się do naszej Izby.

W tym celu uruchomiliśmy specjalną skrzynkę mailową, 
na którą należy kierować wiadomości zawierające dane kon
taktowe i zakres potrzeb. Wiedząc, jakiego rodzaju problemów 
dotyczą prośby, będziemy mogli próbować zorganizować ade
kwatne formy pomocy. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres:  
dlaukrainy@oil.lublin.pl.

Zapraszamy członków LIL do włączenia się w akcję wsparcia. 
Prosimy o zgłaszanie na podany powyżej adres email oferowa
nych form pomocy.

Pomoc prawna
Informujemy również o możliwości otrzymania bezpłatnej po

mocy prawnej dotyczącej procedury sprowadzenia swoich ro
dzin do Polski, a także pomocy prawnej z zakresu prawa polskie
go oraz prawa europejskiego obowiązującego na terenie Rzeczy
pospolitej Polskiej w ramach 24h Opieki Prawnej Lex Secure, 
tel. 501‑538‑539.

Koordynatorem pomocy prawnej jest Biuro Prawne LIL.

Darowizny
Wszyscy, którzy chcą pomóc, mogą to również uczynić po

przez wpłatę darowizny na konto Fundacji – dane do przelewu:
Fundacja Lekarze Lekarzom 

ul. Jana Sobieskiego 110 
00764 Warszawa

Nr konta: PKO SA 31 1240 6263 1111 0010 4779 2541
Z dopiskiem Pomoc dla Ukrainy

Leszek Buk 
prezes Lubelskiej Izby Lekarskiej

Sprzęt i karetki dla szpitala we Lwowie
Jak poinformowała NIL w swoich mediach społecznościowych 

11 marca do Lwowa dotarła pierwsza karetka, a 15 marca do szpi
tala św. Mikołaja we Lwowie dojechał pierwszy tir od Fundacji 
Lekarze Lekarzom wypełniony zaopatrzeniem medycznym.

Okręgowe Izby Lekarskie mogą przekazywać Fundacji sprzęt 
medyczny, materiały opatrunkowe i leki – zakupione we własnym 
zakresie lub pozyskane od lokalnych darczyńców. Następnie Fun
dacja przekaże te dary do szpitala we Lwowie, za pomocą kare
tek zakupionych przez Fundację – docelowo planuje nabyć 5 ka
retek za środki własne i pochodzące ze zbiórki. 
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Obrady ORL – marzec 2022 r. www. oil.lublin.pl

Udzielono patronatu konferencji 
„Wejrzenie w Nowotworzenie”, or-
ganizowanej przez Studenckie Ko-
ło Naukowe Genetyki Nowotwo-
rów UM w Lublinie, która odbę-
dzie się 27‑28 maja 2022 r. Podję-
to uchwały komisji problemowych. 
Dyskutowano o pomocy dla lekarzy 
uchodźców z Ukrainy i ich rodzin.

Komisje  
problemowe ORL

Praca komisji problemowych by-
ła niezwykle utrudniona ze wzglę-
du na duże zaangażowanie lekarzy 
w pomoc uciekinierom z terenów 
objętych działaniami wojennymi na 
Ukrainie.

Komisja	Socjalno-Bytowa
Ze względu na krótki okres działa-

nia w lutym praca komisji była dość 
ograniczona. Udzielono 3 zapomóg losowych na sumę 6 tys. zł. 
Z funduszu pomocowego skorzystało 5 osób na sumę 4940 zł. 

Komisja	ds.	Seniorów
Po dwumiesięcznej przerwie, spowodowanej pandemią, ko-

misja zebrała się 1 marca 2022 r. Omówiono sprawy bieżą-
ce oraz plany tematów na następne spotkania. W związku ze 
zbliżającym się Zjazdem Lekarzy omówiono sprawę czynnej 
działalności seniorów w poszczególnych komisjach samorzą-
du. Kolejne zebranie Komisji Seniorów zaplanowano na 31.03. 
2022 r. o godz. 15. 

Komisja	Kształcenia	Medycznego
Komisja Kształcenia Medycznego skierowała na staż pody-

plomowy 14 lekarzy, w tym lekarzy z Ukrainy, do pięciu szpita-
li. Wszystkim wydano skierowania, książeczki stażowe, ramowe 
programy szkolenia i ankiety anonimowe. Aktualnie prowadzo-
ne są kursy szkoleniowe z: prawo medyczne – 27‑29.01.2022 r. 
– kurs ukończyło 15 osób; zdrowie publiczne – 4.11.03. – aktu-
alnie jesteśmy w trakcie kursu; ratownictwo medyczne 21‑25.03. 
2022 r. – na kurs zarejestrowało się 21 osób; prawo medyczne 
– kolejny kurs w dniach 4‑6.04. 2022 r.

Komisja	ds.	Wykonywania	Zawodu
Prace bieżące komisji skoncentrowane były na realizowaniu 

zadań ustawowych, związanych z przyznawaniem prawa wyko-
nywania zawodu dla lekarzy i lekarzy dentystów, prowadzeniu 
okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów oraz prowadze-
niu rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Podjęto następujące uchwały: 1. 5 lekarzom (w tym dla 
3 cudzoziemców) przyznano prawo wykonywania zawodu 
w celu odbycia stażu podyplomowego; 2. 2 lekarzom i 4 le-
karzom dentystom (w tym jeden lekarz cudzoziemiec) przy-
znano prawo wykonywania zawodu po odbytym stażu pody-
plomowym; 3. 6 lekarzom, którzy uzyskali prawo poza obsza-
rem UE przyznano warunkowe prawo wykonywania zawodu 
(obywatele Ukrainy i Białorusi); 4. Skreślono z listy członków 
LIL z powodu przeniesienia 6 lekarzy i 2 lekarzy dentystów do 
innej OIL oraz z powodu śmierci 2 lekarzy i 2 lekarzy denty-
stów; 5. 1 lekarz dentysta został zawieszony w prawie wyko-
nywania zawodu na podstawie postanowienia sądu; 6. Wydano 

2 zaświadczenia związane z procedurą uznawania kwalifikacji 
zawodowych w krajach UE. 

Wojna na Ukrainie

Szeroką dyskusję wywołała wojna na Ukrainie. Członkowie 
Rady Okręgowej, pochodzący z różnych regionów naszego wo-
jewództwa, opowiadali jak pierwsi uchodźcy dotarli w ich re-
jon zamieszkania i pracy. Wszyscy opowiadali, jak uchodźcy 
są zszokowani wojną. Jak nagle zostali bez mieszkań, naraże-
ni na śmiertelne niebezpieczeństwo. Są bezradni, ale też i za-
skoczeni tak szeroką pomocą ze strony Polaków. Polska służ-
ba zdrowia z pełnym zaangażowaniem pomaga uchodźcom 
– większość z nich to matki z maleńkimi dziećmi i osoby w po-
deszłym wieku. Dr Barbara Hasiec poinformowała, że u niej na 
oddziale jest 14 pacjentów – dzieci uchodźców – w wieku od 
0 do 18 lat, w większości ze stanami zapalnymi dróg oddecho-
wych, w wyniku wychłodzenia i stresu.

Uchwały

Okręgowa Rada Lekarska, która kończy swą kadencję, pod-
jęła szereg uchwał: 1. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania fi-
nansowego Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2021. Nadwyżka 
przychodów nad kosztami wyniosła 50 181 zł i została w cało-
ści przeznaczona na Fundusz Pomocowy; 2. ORL zatwierdziła 
projekt budżetu na rok 2022, w którym zawarte są przychody 
ogółem na kwotę 8 205 060 zł, a koszty na kwotę 8 205 052 zł; 
3. W sprawie zawarcia z Polską Wytwórnią Papierów Warto-
ściowych SA w Warszawie oraz ministrem zdrowia umowy na 
wytwarzanie, personalizację i dostawę blankietów dokumen-
tów Prawo wykonywania zawodu lekarza oraz Prawo wyko-
nywania zawodu lekarza dentysty.

Zakończenie obrad i koniec kadencji 

Prezes LIL na zakończenie obrad podziękował wszystkim 
członkom ORL za zaangażowaną pracę w niezwykle trudnych 
warunkach pandemii COVID‑19 i wojny na Ukrainie, a następ-
nie wręczył okolicznościowe prezenty.

Jerzy	Jakubowicz
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–	 Pierwszy	 transport	 niezbędne-
go	 sprzętu	 i	 leków	wyruszył	 z	Lubli-
na	do	Lwowa	11	marca.	To	niezbędne	
medykamenty,	zestawy	opatrunkowe,	
podstawowy	sprzęt	do	dezynfekcji,	ste-
rylizacji	i	wykonywania	zabiegów	oku-
listycznych	nawet	w	warunkach	polo-
wych	–	informował	prof.	Robert	Rej-
dak, prezes	Stowarzyszenia	Chirurgów	
i	Okulistów	Polskich.	

Kilkutonowy ładunek o wartości kil-
kuset tysięcy złotych został przetrans-
portowany do Lwowa a stąd dalej, do in-
nych ośrodków okulistycznych na tere-
nie Ukrainy. W kolejnym transporcie, 
który jeszcze w mar-
cu ruszył na Ukrainę, 
oprócz środków me-
dycznych był też gene-
rator prądotwórczy dla 
oddziału chirurgicznego 
szpitala okulistycznego 
we Lwowie. W transpor-
cie do lwowskiego szpi-
tala trafiło m.in. 520 ob-
łożeń zabiegowych, 
600 soczewek kontak-
towych i 7 tysięcy opa-
kowań kropli do oczu 
oraz materiały opatrun-
kowe.
–	Naród ukraiński z wielką ofiarno-

ścią i odwagą broni swojej Ojczyzny i in-
tegralności terytorialnej przed bestial-
skim atakiem rosyjskiego okupanta, ale 
sam heroizm nie wystarczy. Do przeży-
cia ci ludzie potrzebują żywności i po-
mocy medycznej – podkreśla prof.	Rej-
dak, który od początku wojny już kilka 
razy udzielał telefonicznych konsulta-
cji pacjentom z Ukrainy. – To były oso-
by z urazami oczu, ofiary działań wojen-
nych. Chcę też podkreślić, że nasza Klini-
ka Okulistyki Ogólnej Szpitala Kliniczne-
go nr 1 w Lublinie obejmie opieką wszyst-
kie ukraińskie dzieci potrzebujące pomo-
cy – zaznacza prof. Rejdak, który kieru-
je kliniką. – Podjąłem się konsultacji ura-
zów i zranień u dzieci. Częścią pacjentów 

w latach 90. ubiegłego wieku, który w Lu-
blinie zorganizował prof.	Zbigniew	Za-
górski. Zawsze byliśmy dla siebie wspar-
ciem, dlatego teraz mamy szczególny 
obowiązek, żeby im dostarczyć najpo-
trzebniejsze środki do udzielania pomo-
cy pacjentom z urazami oczu w tym tra-
gicznym dla Ukrainy czasie. 

Okuliści z Ukrainy pilnie potrzebują 
wielu różnych środków i zestawów opa-
trunkowych, materiałów chirurgicznych, 
terapeutycznych, operacyjnych oraz le-
ków. SCOP przeprowadził błyskawicz-
ną zbiórkę tych artykułów wśród pro-
ducentów i firm zaopatrujących polską 
okulistykę. Wszyscy hojnie włączyli się 
w tę pomoc. 

– Największy problem mieliśmy z ma-
gazynowaniem tych wszystkich darów, 
a także ze znalezieniem odpowiednie-

go przewoźnika, któ-
ry dostarczy tę przesył-
kę do Lwowa – mówi 
prof. Robert Rejdak. 
– Na szczęście udało 
się nam rozwiązać te 
problemy. Mamy prze-
woźnika z Bydgoszczy 
i pierwszy transport już 
dotarł na Ukrainę w pią-
tek 18 marca. Opłaca-
my go z własnych środ-
ków SCOP, tak samo 
jak wynajęcie magazy-
nu do przechowywania 
kolejnych darów, po-
chodzących ze zbiórki. 

Każdego dnia przybywa nam nowych 
ofiarodawców. Jesteśmy bardzo wdzięcz-
ni wszystkim naszym partnerom za tę 
niezwykłą hojność. Naszym obywatel-
skim obowiązkiem jest pomoc naszym 
sąsiadom w tej tragicznej sytuacji. Bę-
dziemy im pomagać tak długo, jak trze-
ba, solidaryzując się w pełni z obywate-
lami Ukrainy, którzy tak odważnie bronią 
swojej Ojczyzny przed bandycką agresją. 
Wszystkich, którzy chcieliby włączyć się 
w tę pomoc rzeczową i finansową ofiarom 
wojny, kierujemy na stronę SCOP. 

Anna	Augustowska

Okuliści okulistom we Lwowie

Słowniki polsko‑ukraińskie  
i karta wywiadu lekarskiego

Na stronie LIL dostępne są karta wywiadu lekarskiego w języku ukraińskim oraz słow
niki polskoukraińskie (przygotowane przez NIL i Pharmindex) zawierające zwroty i sło
wa najczęściej używane w komunikacji lekarza z pacjentem. Słowniki Stosowanie leków 
oraz Medyczny zawierają ponadto zapis fonetyczny.

będę zajmował się zdal-
nie, ale w najtrudniej-
szych przypadkach dzie-
ci trafią do kliniki. 

Ukraińskim okulistom 
brakuje podstawowego 
sprzętu, leków, materia-
łów jednorazowych i chi-
rurgicznych do niesie-
nia pomocy poszkodowa-
nym żołnierzom i ludno-
ści cywilnej, w tym rów-
nież dzieciom, w wyniku 
brutalnego bombardowania Ukrainy. Sto-
warzyszenie Chirurgów i Okulistów Pol-

skich odpowiedzia-
ło natychmiast na ich 
apel i przygotowało 
dużą partię tych ma-
teriałów.

– Inicjatywę zbiór-
ki materiałów, służą-
cych do leczenia za-
chowawczego i chi-
rurgicznego urazów 
oczu, podjęliśmy 
z całym zarządem 
i członkami SCOP 
natychmiast po otrzy-
maniu alarmującego 
telefonu od dr	Na-

taly	Prays	 ze Lwowa. – Zwróciła się 
do mnie, jako do swojego nauczyciela, 
który ją szkolił w dzie-
dzinie chirurgii oka 
w Europejskiej Szkole 
Zaawansowanych Stu-
diów Okulistycznych 
(ESASO) w szwajcar-
skim Lugano. Znam nie 
tylko ją, ale także du-
żą grupę innych ukra-
ińskich chirurgów oka 
i okulistów, z którymi łą-
czy nas wiele lat współ-
pracy. Nasze partner-
stwo trwa już kilka de-
kad, od polsko‑ukraiń-
skiego zjazdu okulistów 

Słownik polsko‑ukraiński  
dla lekarzy i farmaceutów

https://nowa.oil.lublin.pl/
news/1192

Słowniki polsko‑ukraińskie  
i karta wywiadu lekarskiego

https://nowa.oil.lublin.pl/
news/1190
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Chirurg i frontowe karetki

Musimy ratować wzrok tym dzieciom
Z urazami gałki ocznej do Kliniki Oku-

listyki Ogólnej i Dziecięcej w Lublinie 
już w marcu trafiły dzieci z Ukrainy. To 
ofiary wojny, u których możliwość sku-
tecznego leczenia za wschodnią granicą 
stała się niemożliwa. Pierwszą pacjentką, 
która była operowana przez zespół kliniki 
prof.	Roberta	Rejdaka, była siedmiolet-
nia dziewczynka z Kijowa. Dziecko mia-
ło przebite oko.

– To są rany odniesione podczas ewa-
kuacji z Kijowa, kiedy u dziecka doszło 
do zranienia soczewki i rogówki i do wy-
padnięcie zawartości gałki ocznej. Mu-
sieliśmy zszyć te rany, a także wykonać 
witrektomię oka. Gdyby nie została zo-
perowana, straciłaby wzrok – informo-
wał prof. Rejdak 22 marca – dodając, że 
przed dzieckiem kolejne zabiegi.

Tymczasem do lubelskiej kliniki jecha-
ły już kolejne dzieci, pięcioletni bliźnia-
cy z Doniecka. – Chłopcy razem z ma-
mą byli bardzo blisko wybuchu bomby 
bądź rakiety. W ich twarzoczaszce było 
bardzo dużo odłamków. Skóra jest popa-
rzona. Niestety, jeden z chłopców stracił 
oko, a drugie trzeba pilnie ratować – mó-
wił prof. Rejdak.

Kliniki okulistyczne na Ukrainie nie 
są w stanie przeprowadzać najcięższych 

Ponad sto tysięcy złotych zebrał Piotr	Juszczak, lekarz z na-
szego regionu, który organizował pomoc i wyekspediował ka-
retki pogotowia, by służyły na Ukrainie. – Jestem zaskoczony 
reakcją i bardzo się cieszę z odzewu – mówił medyk, organi-
zujący wsparcie dla walczących Ukraińców.

Ponad sto tysięcy złotych i ponad 760 osób, które dołączy-
ły do grona darczyńców. To efekt zbiórki, jaką w marcu orga-
nizował doktor zawodowo związany z Publicznym Szpitalem 

Klinicznym nr 1 w Lublinie i placówkami w Radomiu i Bił-
goraju.

– Wspólnie z przyjaciółmi z Ukrainy i Polski robimy, co mo-
żemy, żeby wesprzeć walczących sąsiadów. Wysyłamy leki, ar-
tykuły medyczne – w tym zestawy ratunkowe. Jesteśmy w sta-
łym kontakcie z oddziałami frontowymi. Jestem chirurgiem, le-
karzem ratunkowym i dlatego zdaję sobie sprawę z konieczno-
ści działań tu i teraz – tłumaczył, propagując akcję zakupu am-

bulansów, wypełnienie ich sprzętem oraz 
lekami i wysłanie na Ukrainę, konkretnie 
do Lwowa. Zbiórkę na zrzutka.pl założył 
z Krystyną	Masną, również lekarzem. 

Doktor Piotr Juszczak przyznaje, że po-
moc dla lwowskiego szpitala ma aspekt 
osobisty. Jego dziadkowie ze strony ma-
my to lwowiacy, więc rodzinne korze-
nie sprawiły, że Lwów jest dla chirurga 
szczególnie bliski. Po drugie, jak wspo-
mina, we Lwowie studiował medycynę. 
– Dlatego znam tam lekarzy, którzy mnie 
uczyli. Tak się złożyło, że najpierw zaczą-
łem studiować tam, dopiero później prze-
niosłem się do Lublina na Akademię Me-
dyczną – wspomina doktor.

Ambulanse, które wyjechały za gra-
nicę (na zdjęciu) to używane karetki, ale 
jak tłumaczył chirurg, tam są bardzo po-
trzebne.

(jkg)
Fot. archiwum 

przyjmować te dzieci u nas albo szukać 
miejsc w innych ośrodkach w Polsce – za-
znacza szef lubelskiej kliniki. 

aa

operacji zwłaszcza 
u dzieci, dlatego 
jak to tylko moż-
liwe ci pacjenci są 
transportowani do 
Polski. Codziennie 
do lubelskiej Klini-
ki Okulistyki Ogól-
nej spływają prośby 
o konsultacje, zwią-
zane z urazami gałki 
ocznej wywołany-
mi silnym uderze-
niem lub wbiciem 
się w oko odłam-
ków metalu czy be-
tonu. Są też przy-
padki poparzeń.

– Każdego dnia 
dostajemy drogą 
elektroniczną doku-
mentację przynaj-
mniej kilkorga dzie-
ci z prośbą o ocenę 
możliwości leczenia 
– mówi prof. Robert 
Rejdak. – To są bardzo dramatyczne sytu-
acje, dla dzieci takie urazy to groźba utra-
ty wzroku, co wiąże się z tragedią na ca-
łe życie. W miarę możliwości będziemy 
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•	W lutym bieżącego roku w Nowym Jor-
ku odbyły się dwie konferencje kardiolo-
giczne, należące  do najbardziej  prestiżo-
wych na świecie. W obu brali udział leka-
rze z Oddziału Kardiologii 1. Szpitala Woj-
skowego w Lublinie. Co konkretnie zapre-
zentowali lubelscy kardiolodzy?

– Na konferencji Technology	and	Hart	
Failure	Therapeutics	THT	2022, która od 
lat gromadzi największe autorytety w zakre-
sie tematyki dotyczącej niewydolności ser-
ca, przedstawiliśmy pracę „Assessment of 
the nutritional status of patients with chro-
nic heart failure using electrical bioimpe-
dance analysis as a modern and effective 
treatment monitoring tool” przygotowaną 
wspólnie przez zespół Oddziału Kardiolo-
gii 1. WSzK w Lublinie i Katedry Fizjolo-
gii UM w Lublinie. Zaprezentowaliśmy wy-
niki badań, dotyczące diagnostyki zaburzeń odżywiania oraz 
sarkopenii i kacheksji u pacjentów z niewydolnością serca przy 
pomocy bioimpedancji.

•	Czy  zaburzenia  odżywiania  to  istotny  i  częsty  problem 
wśród pacjentów z niewydolnością serca?

– Bardzo częsty, ale przede wszystkim dość niedoceniany 
i niedostatecznie leczony, a w istotny sposób wpływający na ro-
kowanie pacjentów. Kacheksję sercową obserwuje się od 15% 
nawet aż do 40% chorych na przewlekłą niewydolność serca 
(PNS). Postępująca degradacja kluczowych dla codziennego 
funkcjonowania i kondycji organizmu tkanek negatywnie wpły-
wa na stan kliniczny chorego. Jej obecność niesie za sobą nie-
korzystne rokowanie chorego, pogorszenie jakości życia i gor-
szą odpowiedź na zastosowaną terapię. Oprócz obecności cho-
roby podstawowej, niedożywienie dodatkowo nasila zmęcze-
nie podczas prowadzenia codziennych aktywności, ogranicza 
mobilność a nawet wpływa na pogorszenie stanu psychiczne-
go chorego. Kacheksja związana jest również z dłuższym cza-
sem hospitalizacji chorego oraz kosztem jej prowadzenia sta-
nowiąc nie tylko problem kliniczny, ale też społeczny i ekono-
miczny. Ostatnie lata przyniosły znaczący postęp i inne podejście 

do leczenia chorób współistniejących z niewydolnością serca, 
w tym zaburzeń odżywiania, a także sarkopenii i kacheksji. Na 
naszym oddziale od kilku lat prowadzimy we współpracy z Ka-
tedrą Fizjologii UM w Lublinie badania dotyczące kacheksji 
u pacjentów z niewydolnością serca oraz możliwości jej wy-
krywania i predykcji. Szczególną uwagę poświęcamy identy-

fikacji nowych markerów bioimpe-
dancji, genetycznych oraz bioche-
micznych (iryzyna czy białka ST2), 
umożliwiających wyselekcjonowa-
nie grupy chorych na PNS, u któ-
rych szansa rozwoju wyniszczenia 
jest wysoka. U takich chorych dzię-
ki odpowiednio wczesnej interwen-
cji farmakologicznej, żywieniowej 
oraz rehabilitacji można znacząco 
ograniczyć rozwój wyniszczenia, 
bądź złagodzić jego przebieg. Efek-
tem naszych badań jest szereg publi-
kacji w międzynarodowych czaso-
pismach z wysokim wskaźnikiem 
Impact Factor oraz kolejne już wy-
danie książki o zaburzeniach odży-
wiania w przewlekłej niewydolno-
ści serca.

•	Jakie wnioski płyną z prezentowanej na konferencji THT 
pracy?

– Bioimpedancja jest bardzo przydatnym i skutecznym na-
rzędziem oceny nie tylko stanu odżywienia, ale także efektyw-
ności leczenia pacjentów z niewydolnością serca. Wyniki na-
szych badań wykazują na przykład, że pacjenci z niewydolno-
ścią serca w klasie II wg NYHA są zbyt wcześnie i intensywnie 
leczeni diuretycznie, co ma bezpośrednie przełożenie na prak-
tyczne aspekty terapii i monitorowanie stanu klinicznego pa-
cjentów. Powyższe wnioski spotkały się z dużym zaintereso-
waniem uczestników konferencji. Zresztą już sam fakt zakwa-
lifikowania pracy naszego zespołu na konferencję THT, gdzie 
swoje prace prezentują najwybitniejsze nazwiska w świecie kar-
diologii, to ogromny sukces, szczególnie pierwszej autorki pra-
cy dr n. med. Anety	Dziekanowskiej-Skwarek, a także pozo-
stałych autorów, w tym prof.	Teresy	Małeckiej-Massalskiej 
z Katedry Fizjologii UM w Lublinie.

•	A drugie wydarzenie?
– CTO Plus to z kolei chyba najbardziej prestiżowa konfe-

rencja kardiologii interwencyjnej, dotycząca tematyki rekana-
lizacji przewlekłych zamknięć tętnic wieńcowych. Od lat gro-
madzi ścisłą czołówkę autorytetów z całego świata; to tutaj po-
wstają nowe trendy i pokazywane są najbardziej spektakularne 
przypadki. Zabieg angioplastyki, wykonany przez zespół Pra-
cowni Hemodynamiki 1. Wojskowego Szpitala, przedstawiony 
został w kategorii challenging cases, jako jeden z tylko dwóch 
zakwalifikowanych przypadków z Polski, to bardzo duże wy-
różnienie dla naszego ośrodka. 

•	Co oznacza skrót CTO?
– Chronic Total Occlusion, a więc przewlekłe zamknięcie tęt-

nicy wieńcowej to grupa najtrudniejszych zabiegów z zakresu 
kardiologii interwencyjnej. By osiągnąć końcowy sukces, a więc 
otworzyć zamknięte wcześniej długotrwale naczynie, przywró-
cić prawidłowy przepływ krwi i w ten sposób zniwelować ob-
jawy i poprawić rokowanie pacjentów, musimy stosować kil-
ka różnych metod. W tym celu potrzebny jest specjalistyczny 
sprzęt, a przede wszystkim umiejętności operatora. 

Kardiolog w Nowym Jorku
z dr. n. med. Grzegorzem Sobieszkiem,  

kierownikiem Oddziału Kardiologii i Pracowni 
Hemodynamicznej 1. WSzK w Lublinie,  

rozmawia Anna Augustowska
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•	Jak w praktyce wyglądają takie zabiegi? 
– W zależności od skali trudności potrafią trwać do kilku go-

dzin. Niesamowite jest to, że w tych najbardziej wymagających 
operator wykonuje zabieg na granicy swoich możliwości. Jak 
powiedział jeden z moich proktorów prof.	Paul	Knappen z Am-
sterdamu, do zabiegu CTO trzeba być przygotowanym jak do 
bitwy, aby wygrać trzeba być w pełni skoncentrowanym i cza-
sami rzucić na szalę wszystko, co się potrafi. To przekraczanie 
pewnych granic, walka także z własnym zmęczeniem i ograni-
czeniami, a znajdowanie na bieżąco nowych niekonwencjonal-
nych rozwiązań podczas zabiegu jest fascynujące. 

•	Czy w Pańskiej pracowni stosowane są wszystkie dostęp-
ne na świecie metody zabiegów CTO?

– Tak i to bardzo ważne, aby potrafić stosować kilka metod 
zabiegowych w tak zwanym hybrydowym algorytmie CTO. 
W naszej pracowni stosujemy oprócz klasycznego AWE (An-
tegrade Wire Escalation), także Retrograde oraz ADR (Antegra-
de Dissection Reentry). Jako pierwsi w Polsce wykonaliśmy za-
bieg ADR z użyciem mikrocewnika dwuświatłowego zamiast 
dedykowanego do tych zabiegów cewnika balonowego Stingray. 
Możliwość zastosowania kilku metod oraz różnorodnego sprzę-
tu zdecydowanie zwiększa szanse na końcowy sukces. 

•	Pracownia Hemodynamiczna  1. Wojskowego Szpitala 
Klinicznego prowadzi także szkolenia dla kardiologów inwa-
zyjnych…

– Zgadza się, organizujemy cykliczne praktyczne warsztaty 
MASTER CTO POLAND dla operatorów CTO, współpracu-
jąc przy tym przedsięwzięciu z jednym z liderów CTO w Pol-
sce prof.	Maksymilianem	Opolskim z Narodowego Instytutu 
Kardiologii w Warszawie, a także zapraszając autorytety z ca-
łego świata. 

•	Dobra passa trwa!
– Obecny rok rozpoczął się w kwestiach naukowych bar-

dzo dobrze, mam nadzieję, że powtórzymy osiągnięcia z ze-
szłego roku, gdy przedstawialiśmy prezentacje na szeregu mię-
dzynarodowych i krajowych, największych konferencjach kar-
diologicznych takich jak: EuroPCR w Paryżu, TCT w Orlan-
do, MLCTO w Nicei, ECCC w Lozannie, Polish‑German CTO 
Expert Forum, WAR‑CTO w Warszawie, a także na konferen-
cjach Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej, Asocjacji Niewy-
dolności Serca PTK i Kongresie Polskiego Towarzystwa Kar-
diologicznego. 

Prezentacja	jest	dostępna	na	stronie	
www.cto2022.crfconnection.com

Jak zarządzać masowym 
napływem pacjentów do szpitala

Medycy z Hadassah	Medical	Center	z	Jerozolimy przy-
jechali do Lublina z misją humanitarną, związaną z wojną 
na Ukrainie i kryzysem uchodźczym w Polsce. W szpita-
lu PSK4 poprowadzili szkolenia dotyczące zarządzania sy-
tuacją kryzysową i nagłym napływem dużej liczby pacjen-
tów do szpitala.

Spotkania zorganizował kierownik Klinicznego Oddziału 
Kardiologii Inwazyjnej dr	hab.	n.	med.	Piotr	Waciński.

– W wyniku aktów terrorystycznych, do jakich od lat do-
chodzi w Izraelu, nierzadko w jednym momencie trzeba 
udzielić pomocy medycznej kilkudziesięciu, a nawet kilku-
set pacjentom. W związku z sytuacją, jaka toczy się za naszą 
wschodnią granicą, chcemy w procedurach szpitala imple-
mentować sprawdzone rozwiązania, które zostały nam przed-
stawione przez izraelskich ekspertów. Mamy nadzieję, że ni-
gdy nie będą musiały być one użyte na terenie szpitala przy 
ul. Jaczewskiego, ale musimy być gotowi na każdą ewentu-
alność – mówił kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunko-
wego SPSK nr 4, dr	n.	med.	Marcin	Wieczorski. 

W szpitalu zostały przeprowadzone szkolenia, które po-
prowadzili specjaliści ze szpitala w Jerozolimie, afiliowane-
go z Uniwersytetem Hebrajskim szpitala klinicznego. Dy-
rektor naczelny Hadassah International Jorge	Diener mó-
wił, że SPSK nr 4 został przez nich wybrany ponieważ le-
karze obu placówek już ze sobą współpracują, poza tym lu-
belski szpital jest położony blisko granicy i należy do naj-
większych szpitali w regionie. – Zrozumieliśmy, że tu nasza 
pomoc będzie najbardziej przydatna. Mamy doświadczenie 
pracy w sytuacji ataków terrorystycznych, wojny oraz cią-
głego napięcia między naszym krajem i jego sąsiadami, co 
zmusiło izraelskie szpitale do wypracowania odpowiednich 
procedur i przygotowania centrów urazowych na wypadek 
nagłych zdarzeń – mówił Jorge Diener.

Szkoleniom – odbyły się 8 i 18 marca – obok wykładów 
towarzyszyły zajęcia praktyczne z symulacji zdarzenia ma-
sowego. Do Lublina przyjechali m.in. dyrektor Hadassah In-
ternational Jorge Diener oraz dr Shai Misana, kierownik od-
działu chirurgii urazowej i doraźnej w szpitalu Hadassah Ein 
Kerem, przewodniczący Stowarzyszenia Urazowego w Izra-
elu dr Miklosh Bala, kierownik oddziału urazowego w szpi-
talu Hadassah Mt. Scopus dr Assaf’a Kadar i główna koor-
dynatorka pielęgniarzy urazowych Julie Benvenisti.

aa
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•	Czym jest ratunkowy dostęp do tech-
nologii lekowych (RDTL)?

– Ratunkowy dostęp do technologii 
lekowych (RDTL) to, jak sama nazwa 
wskazuje, system, który pozwala chorym 
– którzy kwalifikują się do nowoczesnych 
terapii – na wydawanie indywidualnych 
zgód na takie leczenie, które zostanie sfi-
nansowane ze środków publicznych. Le-
ki finansowane w ramach RDTL to leki, 
które nie są refundowane przez Narodo-
wy Fundusz Zdrowia. Ich koszt jest bar-
dzo wysoki, to dziesiątki tysięcy złotych 
na jeden miesiąc terapii. Pacjenci, który-
mi się zajmuję, to głównie chorzy z no-
wotworami płuc, przewodu pokarmowe-
go i układu moczowego. I aby skorzystać 
z nowoczesnych terapii musieliby prze-
znaczać na taką kurację ok. 20 tys. zł mie-
sięcznie. Dla Kowalskiego to bariera nie 
do przeskoczenia, poza tym nie ma moż-
liwości ubiegania się o te leki w sposób 
indywidualny.

•	Skoro sam pacjent nie może o takie 
leczenie wnioskować to kto może?

Lekarz musi chcieć pomóc
Z Katarzyną Szklener,  

specjalistką onkologii klinicznej z Zakładu Onkologii Klinicznej 
i Chemioterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,  

rozmawia Anna Augustowska

zdrowych tkanek i narządów pacjenta, jak 
ma to miejsce w przypadku tradycyjnej 
chemioterapii. Po drugie chory nie odczu-
wa uporczywych skutków ubocznych ta-
kiej terapii: nie ma nudności, nie wypadają 
mu włosy, nie chudnie dramatycznie. Nie 
musi też zgłaszać się na wlewy trwające 

– Zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami taki wniosek może złożyć wyłącz-
nie ośrodek prowadzący leczenie dane-
go pacjenta. Czyli mówiąc wprost, kon-
kretny lekarz prowadzący pacjenta. Cho-
ry nie może wnioskować o takie lecze-
nie w swoim imieniu. Ale jest warunek 
– wypełniony wniosek musi zyskać ak-
ceptację konsultanta wojewódzkiego da-
nej dziedziny medycyny. Jeśli to wniosek 
dotyczący np. leczenia nowotworów uro-
logicznych to pod nim może podpisać się 
konsultant wojewódzki ds. urologii itd.

•	Jak wielu chorych może otrzymać 
tego typu leczenie?

– W zakładzie, w którym pracuję, to na-
wet 40‑50 procent leczonych tu pacjentów. 
Wśród nich są osoby z niemal wszystki-
mi nowotworami i na ile to tylko możli-
we staramy się, aby byli objęci nowocze-
snymi terapiami (terapie celowane, im-
munoterapia). Na świecie to już standard 
– u nas trzeba o to wnioskować. I cieszę 
się, że jest taka możliwość, bo te terapie po 
pierwsze nie uszkadzają w sposób istotny 

nierzadko kilka dni, i w ten sposób nie 
rujnuje sobie życia codziennego. Zwykle 
raz na 4‑6 tygodni otrzymuje określoną 
ilość tabletek, które przyjmuje w domu 
lub raz na 2‑3 tygodnie przyjmuje jedną 
kroplówkę. Jakość życia zupełnie się od-
mienia. Chory może normalnie funkcjo-
nować i co chyba najistotniejsze – te leki 

Ukraińscy pacjenci leczeni w naszych szpitalach
Lekarze udzielają tysiące porad medycznych w punktach re-

cepcyjnych. Setki ukraińskich pacjentów przyjęto już do szpi-
tali w naszym regionie. Głównie to dzieci. W Chełmie prawie 
co drugi pacjent uchodźca trafił na pediatrię. W Tomaszowie 
bywa, że połowę łóżek na pediatrii zajmują mali Ukraińcy. 

Następne grupy uchodźców na naszej granicy z Ukrainą, 
to kolejni potrzebujący w punktach recepcyjnych i pacjenci 
w szpitalach. Jak wylicza Ministerstwo Zdrowia, w polskich 
szpitalach jest już ponad 700 małych Ukraińców. Głównie 
u nas i na Podkarpaciu.

– Od rozpoczęcia konfliktu mieliśmy 67 pacjentów z Ukra-
iny, ale też i innych narodowości, uciekających przed wojną 
osób. 31 z nich to pacjenci pediatryczni. Są to zwykle nieżyty 
jelit, zapalenie oskrzeli, niewydolności oddechowe, bóle brzu-
cha oraz zakażenia, gorączka – wylicza Kamila	Ćwik, dyrek-
tor Szpitala Wojewódzkiego w Chełmie. 

Dorośli trafiali na kardiologię – zawały i niewydolności ser-
ca oraz na zakaźny – z COVIDEM.

Już zdarzył się przypadek, że personel szpitala opatrywał pa-
cjentkę, która miała rany po odłamkach, zaopatrzone jeszcze na 
Ukrainie. – U nas tylko opatrunki były zmieniane – dodaje dy-
rektor chełmskiej placówki, w której przyszło na świat sześcioro 
dzieci, których matki zdążyły uciec przed wojną do Polski.

– Mamy ukraińskich pacjentów, najwięcej dzieci. W tym mo-
mencie trójkę na wewnętrznym dziecięcym i szóstkę na zakaź-
nym, ale już były takie sytuacje, że połowa łóżek na pediatrii 
była zajęta przez dzieci z Ukrainy. Głównie nieżyty żołądkowe, 
żółtaczka i COVID – wyliczał w marcu Piotr	Gozdek, z‑ca dy-
rektora ds. lecznictwa w szpitalu w Tomaszowie Lubelskim.

– U dzieci dominowały schorzenia górnych dróg oddecho-
wych, a u dorosłych były to zawały mięśnia sercowego, padacz-
ki, choroby nowotworowe, zasłabnięcia oraz stany paliatywne 
– wylicza Alicja	Jarosińska, dyrektor Szpitala Powiatowego 
w Hrubieszowie. Pracownicy placówki obsługują cztery punkty 
recepcyjne (dwa w Hrubieszowie, w Horodle i Mirczu). 
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Lekarz musi chcieć pomóc
mogą przedłużyć mu życie o kilka – kil-
kadziesiąt miesięcy. 

•	Czy są ograniczenia dotyczące ceny 
leków; ile można wydać na terapie, bo 
zapewne są limity?

– Przepisy nie wskazują maksymal-
nej ceny leków, dla których można zło-
żyć wniosek o sfinansowanie w ramach 
RDTL, ale zgodnie z komunikatem Mi-
nisterstwa Zdrowia łączna roczna suma 
wydatków na RDTL na terenie danego 
ośrodka medycznego nie może przekro-
czyć 3% sumy przekazywanej na finan-
sowanie programów lekowych oraz kata-
logu chemioterapii. W 2021 roku to by-
ło ok. 2 mln zł w SPSK nr 4 – trzeba tu 
zaznaczyć, że kwota ta dotyczy wszyst-
kich oddziałów. Zarówno onkologia, ale 
również m.in. neurologia, endokrynologia 
czy reumatologia mogą skorzystać z tego 
dodatkowego finansowania.

Wniosek jest przyznawany raz na 
3 miesiące; po tej kuracji chory jest ba-
dany i albo terapia jest kontynuowana, al-
bo w przypadku progresji – szukamy in-
nego leczenia. 

•	Które  ośrodki mogą podawać  leki 
w ramach RDTL?

– Zgodnie z przepisami, wniosek o sfi-
nansowanie leczenia w ramach ratunko-
wego dostępu do technologii lekowych 

mogą złożyć ośrodki, które mają zawarte 
umowy z Narodowym Funduszem Zdro-
wia oraz są zaklasyfikowane do jednej 
z poniższych kategorii: szpitale III stop-
nia; szpitale onkologiczne lub pulmono-
logiczne i szpitale pediatryczne.

•	Może powiedzmy też, które leki moż-
na podać w ramach RDTL?

– Można wypisać wniosek na substan-
cję, która jest zarejestrowana przez EMA 
(Europejska Agencja Leków) w danym 
wskazaniu klinicznym. Możliwość sto-
sowania danej terapii opiera się na wyni-
kach badań klinicznych, zwykle III fazy, 
bądź faz wczesnych, jeśli mamy do czy-
nienia z „terapią przełomową”.

W ramach ratunkowego dostępu do 
technologii lekowych można objąć finan-
sowaniem leki, których zasadność stoso-
wania w danym przypadku potwierdził 
konsultant krajowy lub wojewódzki w da-
nej dziedzinie medycyny. 

Ministerstwo Zdrowia cyklicznie pu-
blikuje listę terapii, dla których nie moż-
na uzyskać finansowania w tym trybie. 
Zazwyczaj są to leki, które „oczekują” 
na finansowanie w ramach Programów 
Lekowych NFZ.

•	Czy wystąpienie z wnioskiem RDTL 
to  skomplikowana  procedura? Lekarz 
musi się bardzo natrudzić?

– Wypełnienie wniosku – to tylko 
3 strony A4 – nie stanowi bariery. Zawsze 
można też poprosić o pomoc bardziej do-
świadczonych w tym kolegów. Najważ-
niejsze, aby lekarz CHCIAŁ to zrobić. 
Pewnym trudem jest być może wyszu-
kanie terapii, która mogłaby „pasować” 
do konkretnego pacjenta. To jednak za-
danie lekarza, po to przecież leczy i po-
maga swoim chorym. Niestety wiemy, że 
są nawet całe ośrodki, w których nikt nie 
wystawia takich wniosków. Pozostawiam 
czytelnikom do oceny pytanie, dlaczego 
tak się dzieje…

•	Czy istnieją inne sposoby zdobycia 
terapii nierefundowanych? Czy pacjent 
może ubiegać się o współfinansowanie 
u firm farmaceutycznych? 

– Istnieje kilka innych możliwości 
otrzymania danego leku bez ponosze-
nia kosztów przez pacjenta. Chory mo-
że być uczestnikiem badania kliniczne-
go, a w onkologii jest ich bardzo dużo. 
Inną możliwością jest otrzymanie daro-
wizny od firmy farmaceutycznej, produ-
kującej dany lek. Zazwyczaj firmy same 
ogłaszają tzw. otwarty dostęp dla leków, 
które otrzymały akceptację przez Mini-
sterstwo Zdrowia do finansowania danej 
terapii w Programach Lekowych NFZ, 
ale jeszcze „uaktulniony” program nie 
wszedł w życie.

Doktorskie promocje
W piątek, 18 marca br., 57 osób odebrało dyplomy dok-

torskie na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Promo-
cję otrzymało 38 doktorów z Wydziału Nauk Medycznych, 
6 doktorów z Wydziału Farmaceutycznego i 14 doktorów 
z Nauk o Zdrowiu. Uroczystość promocji doktorskich odby-
ła się Auli Kongresowej Collegium Maius przy ulicy K. Ja-
czewskiego 4 w Lublinie.

aa

Ukraińscy pacjenci leczeni w naszych szpitalach
– Od wybuchu wojny udzieliliśmy około 5000 porad me-

dycznych doraźnych i około 500 pacjentów zostało przewie-
zionych do izby przyjęć. Blisko 150 z nich zostało hospitali-
zowanych – dodaje dyrektorka. W hrubieszowskim szpitalu 
dwie Ukrainki urodziły dzieci.

Z kolei do Zamojskiego Szpitala Niepublicznego zgłasza 
się dużo dorosłych.

– Mieliśmy Ukrainkę, która przyjechała z pomocą do Za-
mościa, nagle źle się poczuła, trafiła na hematologię. W ra-
mach umów międzynarodowych jest już leczona w szpitalu 
w Niemczech – mówi prezes Mariusz	Paszko z Zamojskie-
go Szpitala Niepublicznego. Jak relacjonuje, przypadek tej 
młodej kobiety był szczególny, po pierwsze nagła choroba, 
po drugie Ukrainka formalnie nie była uchodźcą. Tuż przed 
wojną wyjechała na wycieczkę do Brazylii, ale już nie mia-
ła gdzie wracać. Do nas trafiła z Niemiec, gdzie organizowa-
ła wsparcie dla rodaków.

Lekarze pytani, jak sobie radzą w kontaktach z ukraińskimi 
pacjentami mówią, że po pierwsze: translator w telefonie. Do 
tomaszowskiego szpitala zgłosił się wolontariusz, który poma-
ga telefonicznie, to Ukrainiec, który mieszka w innej miejsco-
wości i jest nauczycielem angielskiego. W zamojskim szpitalu 
w roli tłumaczy jest dwójka lekarzy z Białorusi – hematolog 
i radiolog, którzy znają polski i są bardzo pomocni.

(jkg)
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– Kursy na tzw. kadawerach, czyli spe-
cjalnie przygotowanych nieutrwalonych 
preparatach anatomicznych, to powszech-
ny na całym świecie sposób szkolenia 
lekarzy, gwarantujące zbliżone do real-
nych warunki zabiegowe, lepsze niż fan-
tomy czy nowoczesne symulatory – mó-

wi dr Sławomir	Gonciarz, 
chirurg i prezes zarządu 
Centrum Medycznego Me-
diSport w Lublinie. 

To tu rozpoczęło wła-
śnie swą działalność Cen-
trum Szkoleniowe, w któ-
rym prowadzone są szko-
lenia na kadawerach. Lu-

belskie centrum to jeden z trzech w Pol-
sce ośrodków kadawerowych. 

– Nowych technik operacyjnych najle-
piej uczyć się na tzw. kadawerach, bo ża-
den sztuczny model bądź materiał zwie-
rzęcy nie odda w pełni niepowtarzalnych 
warunków anatomicznych człowieka. 
Dzięki temu medycy mogą przećwiczyć 
i zaplanować rzeczywisty zabieg, zanim 
zostanie on wykonany u pacjenta – pod-
kreśla dr Gonciarz. 

Niezbędne do tego są preparaty tkan-
kowe, czyli fragmenty ciała ludzkiego, 
które pozwalają lekarzom poznać ana-
tomię, przebieg struktur, ich zachowa-
nie i biomechanikę. Kadawery dają ta-
ką możliwość, ponieważ preparaty nie 
są utrwalone formaliną, która konserwuje 
i zmienia strukturę tkanek, tylko głęboko 
mrożone zaraz po pobraniu od dawców. 
– Tuż przed kursem są rozmrażane, więc 
zachowują się jak podczas prawdziwej 

operacji. Dzięki nim lekarze mają moż-
liwość ćwiczenia technik operacyjnych 
na prawdziwych tkankach i narządach, 
bo właściwości preparatu nieutrwalonego 
najwierniej odzwierciedlają właściwości 
tkanki żywej. Jak często podkreślają na-
si kursanci, tego nie odda żadna książka 
do anatomii ani ćwiczenia na modelach 
plastikowych czy zwierzęcych – tłuma-
czy dr Gonciarz. Preparaty kadawerowe 
są sprowadzane z USA.

Ćwiczenie technik operacyjnych na 
nieutrwalonych ludzkich preparatach, na 
których lekarze doskonalą swoje umiejęt-
ności, gwarantują skuteczność praktycz-
ną tego typu kursu – podkreślają uczest-
nicy tych szkoleń. 

Na początku marca w CM MediSport 
odbył się jeden z pierwszych tego ty-
pu kursów. Był przeznaczony dla orto-
pedów – doświadczonych specjalistów, 
którzy poznawali nowe materiały i uczy-
li się nowych technik operacyjnych, sto-
sowanych w leczeniu schorzeń i kontu-
zji stóp. Kurs prowadził dr Andrzej	Ko-
mor, specjalista ortopedii i traumatologii 
narządu ruchu z Carolina Medical Cen-
ter w Warszawie.

– Specjalizuję się szczególnie w chi-
rurgii stawu skokowego: rekonstrukcjach 
artroskopowych i „otwartych” uszko-
dzeń więzadeł i ubytków chrzęstno‑kost-
nych, interesuje mnie również endopro-
tezoplastyka stawu skokowego, a tak-
że rekonstrukcje przodostopia (paluch 
koślawy, deformacje palców) i tyłosto-
pia (stopa płaska) u młodzieży i doro-
słych. To bardzo powszechne schorzenia, 

Doskonalić, czyli szkolenia kadawerowe
a współczesna medycyna proponuje obec-
nie skuteczne, mało inwazyjne i szybko 
poprawiające jakość życia pacjenta tech-
niki operacyjne. Dlatego lekarze chcą się 
uczyć i poszerzać swoje umiejętności 
– mówi dr Komor. 

W specjalnie przygotowanej sali 
uczestnicy mieli do dyspozycji profesjo-
nalne stoły operacyjne z pełnym wyposa-
żeniem. – Staramy się, aby sala, gdzie pro-
wadzone są szkolenia, oddawała w pełni 
warunki panujące w prawdziwych salach 
operacyjnych. Jest wyposażona w iden-
tyczny sprzęt i dostosowana do wymo-
gów współczesnej medycyny. 

Największą zaletą tej formy edukacji 
jest natychmiastowe korygowanie błę-
dów operacyjnych, bo wszystko odbywa 
się pod okiem trenera – edukatora, bez-
pośrednio w trakcie zabiegu. 

– Od razu możemy poprawić swoje 
błędy, a to jest nie do przecenienia – mó-
wią lekarze biorący udział w szkoleniu. 
Bezcenny jest bezpośredni kontakt z do-
świadczonym specjalistą, wymiana opi-
nii i obserwacji z innymi lekarzami, moż-
liwość omówienia danego przypadku 
w warunkach sprzyjających spokojnej 
rozmowie, bez presji czasu.

– Mamy w planach już całą listę szko-
leń, nie tylko dla ortopedów, chociaż to 
główni adresaci naszych kursów – zazna-
cza dr Gonciarz. – W najbliższym czasie 
organizujemy szkolenia z zakresu chi-
rurgii ręki oraz technik artroskopowych 
w operacjach stawu kolanowego i stawu 
barkowego.

W planach są też szkolenia łączące 
kursy kadawerowe z operacjami live. To 
przede wszystkim szkolenia w zakresie 
nowych technik operacyjnych oraz uży-
cia nowatorskich materiałów wszczepial-
nych. W czasie takiego kursu najpierw od-
bywa się normalna operacja, podczas któ-
rej doświadczony operator dokonuje za-
biegu z użyciem nowej techniki, czy też 
nowego materiału, a szkolący się mu asy-
stują. Później, po przejściu do sal szko-
leniowych, uczestnicy, pod okiem edu-
katora, ćwiczą nowe techniki na prepa-
ratach nieutrwalonych. Wszystko to od-
bywa się w jednym miejscu, czyli w Cen-
trum Szkoleniowym, utworzonym przy 
CM MediSport.

– Działania naszego Centrum Szkole-
niowego mają na celu podnoszenie kwali-
fikacji lekarzy współpracujących z Medi-
Sportem, aby w końcowym efekcie pod-
nosić jakość świadczonych przez nas 
usług. Prowadzimy także wstępne roz-
mowy z Lubelskim Uniwersytetem Me-
dycznym, aby tego typu szkoleniem objąć 
szerszy krąg lekarzy specjalistów w na-
szym regionie – zaznacza dr Gonciarz.

Anna	Augustowska
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Z	Lublina	naUkra-
inę	 pojechał	 ambu-
lans	 z	 pomocą.	 Już	
nie	wróci,	będzie	słu-
żył	 tamtejszym	me-
dykom.	Z	Zamościa	
pojechała	 żywność.	
Zbiórkę	 prowadzili	
i	zorganizowali	trans-
port	pracownicy	po-
gotowia.

16 marca na przej-
ściu granicznym Do-
rohusk‑Jagodzin zo-
stała stronie ukraiń-
skiej przekazana ka-
retka z potrzebnymi sprzętami i materiałami. 

To ambulans, który do tej pory służył pacjentom SPZOZ 
w Bychawie. Decyzją Starostwa Powiatowego w Lublinie tra-
fi on do szpitala w miejscowości Hoszcza (Goszcza) w obwo-
dzie równeńskim. 

14‑letni volkswagen transporter T5 zawiózł potrzebu-
jącym deskę ortopedyczną, nosze podbierakowe, rękojeść 

Każdy	powinien	przynajmniej	raz	na	dwa	lata	przejść	
pełne	badanie	okulistyczne, a osoby z grupy ryzyka nawet 
co 12 miesięcy (wiek powyżej 40. roku życia, choroby kar-
diologiczne, obecność jaskry w rodzinie, zaburzenia krąże-
nia obwodowego, życie w ciągłym stresie i bóle głowy), ape-
lują okuliści.

Okazją do zwrócenia uwagi na ten problem był tegoroczny, 
odbywający się w marcu Światowy Tydzień Jaskry, organizo-
wany przez Polskie Towarzystwo Okulistyczne.

– Niezwykle ważne jest wczesne wy-
krycie choroby, bo to daje szansę zaha-
mowania jej rozwoju, tak aby chory nie 
stracił wzroku – podkreślał prof.	Tomasz	
Żarnowski z Kliniki Diagnostyki i Mi-
krochirurgii Jaskry SPSK1 w Lublinie. 
– Jaskra jest drugą po zaćmie przyczyną 
utraty wzroku. Zwykle rozwija się pod-
stępnie, bezboleśnie i bez żadnych obja-
wów, nawet latami. Nieleczona może do-

prowadzić do nieodwracalnej utraty wzroku – dodał zaznaczając, 
że jaskra jest trudna zarówno w diagnostyce, jak i leczeniu

Natomiast okuliści z 1. Szpitala Wojskowego zorganizowali 
akcję bezpłatnych badań wzroku dla blisko 100 osób. Aż u 7% 
z tej grupy przebadanych pacjentów stwierdzono początki roz-
woju jaskry, a u wielu z nich dość znaczny stopień zaawanso-
wania choroby, wykryto również szereg innych schorzeń i wad 
narządu wzroku. – 22% przebadanych osób wymaga dalszej dia-
gnostyki z powodu podejrzenia jaskry. Jedna osoba została skie-
rowana w trybie pilnym na zabieg irydotomii laserowej z po-
wodu wysokiego ryzyka ostrego zamknięcia kąta przesączania 
– zwanego dawniej ostrym atakiem jaskry. Ostre zamknięcie ką-
ta przesączania grozi trwałym pogorszeniem widzenia do całko-
witej utraty widzenia włącznie. Przy okazji wykryto u 15% ba-
danych schorzenia narządu wzroku, kwalifikujące się do prze-
prowadzenia zabiegu operacyjnego innego niż przeciwjaskro-
wy – informował Bogusław Piątek, rzecznik prasowy szpitala 

wojskowego w Lublinie dodając, że większość badanych, u któ-
rych rozpoznano jaskrę, nie miała żadnych objawów lub zgła-
szała niepewnie lekkie pogorszenie widzenia.

Ocenia się, że problem jaskry w Polsce może dotyczyć na-
wet 800 tys. osób, przy czym tylko połowa ma postawioną dia-
gnozę. W 90% przypadków choroba przebiega bez widocznych 
dolegliwości i zachorować może każdy bez względu na wiek 
i płeć. Jaskra jest drugą, po zaćmie, przyczyną utraty wzroku, 
niestety przeciwnie do zaćmy powoduje zmiany nieodwracal-
ne. Znane jest powiedzenie, że „Jaskra jest cichym złodzie-
jem, co zabierze, to już nigdy nie odda”. Jaskra często rozwi-
ja się w ukryciu, nie dając żadnych objawów. Choroba powo-
duje postępujące i trwałe ubytki w polu widzenia. Tymczasem 
tylko wczesna diagnoza jaskry i dalsze systematyczne leczenie 
może pomóc ocalić wzrok.  aa

Jaskra – podstępny złodziej wzroku

Karetka, koce, jedzenie. Przyda się wszystko
laryngoskopu z jednorazowymi łyżeczkami, 12 resuscy-
tatorów ręcznych oraz defibrylator transportowy ZOLL. 
Do ukraińskiego szpitala trafiły też materiały opatrunko-
we, tkaniny wodoodporne oraz koce.

W czasie gdy ambulans przygotowywał się do drogi, 
we Lwowie trwał rozładunek darów, które przygotowali 
pracownicy Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ra-
tunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu. Zrobili 
szybką zbiórkę, kupili, zapakowali i dostarczyli na miejsce 

żywność dla uchodź-
ców wojennych. Re-
stauracja przy ul. Wa-
łowej we Lwowie 
przez tydzień mo-
gła wydawać nawet 
150 darmowych po-
siłków dziennie. Od-
dzielna paczka po-
jechała do mieszka-
nia, w którym prze-
bywa czternaście ma-
tek z dziećmi.

(oprac.	jkg) 



MEDICUS 4/202214

Diagnostyka i leczenie zakażeń HCV  
w dobie COVID‑19

Wraz z wprowadzeniem do terapii za-
każenia wirusem zapalenia wątroby ty-
pu C (HCV) leków DAA realna stała się 
perspektywa pokonania tej groźnej cho-
roby, stanowiącej zagrożenie dla zdrowia 
populacyjnego w wymiarze globalnym. 
Odzwierciedlał to ogłoszony w 2016 ro-
ku przez Światową Organizację Zdrowia 
(WHO) plan eliminacji wirusowych za-
paleń wątroby. Inicjatywa ta 
stała się na całym świecie 
inspiracją do podjęcia sze-
regu działań, mających do-
prowadzić do 90% reduk-
cji liczby nowych zakażeń 
HCV i HBV oraz 65% re-
dukcji liczby zgonów, a tak-
że zwiększenia bezpieczeń-
stwa krwi.

W działaniach tych uczest-
niczyło czynnie środowisko 
zakaźników w Polsce, po-
mimo braku oficjalnego planu narodowe-
go. Dzięki licznym akcjom badań prze-
siewowych, wypracowanemu algoryt-
mowi postępowania diagnostyczno‑tera-
peutycznego i szerokiemu dostępowi do 
najnowocześniejszych terapii DAA zaka-
żenie HCV przestało być dla wielu osób 
wyrokiem, a w zakresie terapii w latach 
2015‑2017 byliśmy liderem co najmniej 
w skali europejskiej. 

Spowolnienie walki z HCV

Niestety, z powodu pandemii CO-
VID‑19 działania te zostały spowolnione. 
Jakie mogą być konsekwencje tych zanie-
chań pokazuje praca opublikowana w po-
łowie 2020 roku w Journal of Hepatolo‑
gy. Scenariusz „1‑rocznego opóźnienia” 
(zakładający znaczne zakłócenia w bada-
niach i leczeniu w roku 2020) miał skut-
kować w Europie 15 800 dodatkowymi 
przypadkami HCV, 8 700 dodatkowymi 
przypadkami HCC i 13 800 nadmiernymi 
zgonami, związanymi z wątrobą w latach 
2020‑2030. Autorzy bardzo pesymistycz-
nego, jak oceniano wówczas, planu nie 
zdawali sobie sprawy, że w rzeczywisto-
ści nie będzie to tylko „1‑year delay”.

Na szczęście, po początkowym za-
mknięciu wielu jednostek specjalistycz-
nych, większość poradni hepatologicz-
nych i/lub poradni chorób zakaźnych, 
przynajmniej w dużych miastach, dzia-
ła obecnie prawie normalnie. Realizo-
wane są zarówno programy terapeutycz-
ne leczenia zakażeń HCV, jak też dia-
gnostyka chorób wątroby. W większości 

przypadków nie wymagają one hospita-
lizacji. Zarówno badania wirusologicz-
ne, niezbędne do potwierdzenia aktyw-
nego zakażenia, jak też ocena włóknienia 
przy pomocy elastografii z powodzeniem 
mogą być realizowane w warunkach am-
bulatoryjnych.

Nieco większym wyzwaniem jest 
prowadzenie akcji badań przesiewo-

wych. W sytuacji obciąże-
nia większości placówek 
medycznych w związku 
z przekształceniem w od-
działy covidowe lub zwięk-
szonym zapotrzebowaniem 
na usługi medyczne ze stro-
ny pacjentów z chorobami 
przewlekłymi, dotarcie do 
szerszej grupy odbiorców 
z przesłaniem o znacze-
niu wykonywania badań 
anty‑HCV nie jest proste. 

O tym, że nie jest to jednak niemożliwe 
przekonuje np. program badań przesiewo-
wych wśród pacjentów psychiatrycznych 
wspierany przez firmę Gilead, a realizo-
wany przez Stowarzyszenie CEESTAHC 
przy współpracy Polskiego Towarzystwa 
Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaź-
nych oraz psychiatrów z konsultantem 
krajowym na czele.

Potrzebujemy badań 
przesiewowych

Częstość występowania aktywnego za-
każenia HCV w populacji polskiej sza-
cuje się na około 150 tysięcy, przy czym 
w pewnych grupach pacjentów lub osób 
z ryzykownymi zachowaniami w prze-
szłości jest ona wyższa. Idealnie było-
by, gdyby każdy obywatel naszego kraju 
przynajmniej raz w życiu został przebada-
ny w kierunku obecności przeciwciał an-
ty‑HCV. Z pewnością jest to szczególnie 
ważne u osób, które mają za sobą liczne 
kontakty z opieką medyczną, ponieważ 
nadal dominują w naszej populacji zaka-
żenia jatrogenne. Również osoby zgłasza-
jące objawy choroby wątroby lub niepra-
widłowości w badaniach biochemicznych 
powinny być objęte diagnostyką w kie-
runku zakażenia. Warto podkreślić, że ob-
jawy związane z chorobą wątroby poja-
wiają się najczęściej na etapie zaawanso-
wanego włóknienia (marskości). 

Należy także zwrócić uwagę na tzw. 
manifestacje pozawątrobowe infekcji 
HCV, niezależne od stopnia uszkodze-
nia wątroby. Do najczęstszych należą: 

choroby nerek, bóle mięśni i stawów, nie-
prawidłowości hematologiczne, poczyna-
jąc od np. małopłytkowości, a na chłonia-
kach zależnych od HCV kończąc. War-
to wspomnieć ponadto o objawach skór-
nych, a także zaburzeniach nastroju, na-
wet depresji, które mogą być bezpośred-
nio związane z obecnością wirusa.

Zagrożenia związane 
z niewykrytym zakażeniem 

Niezdiagnozowane i tym samym nie-
leczone zakażenie HCV może w różnym 
tempie doprowadzić do marskości z jej 
powikłaniami (nadciśnienie wrotne i nie-
wydolność wątroby), a także rozwoju raka 
wątrobowokomórkowego. Wcześnie wy-
kryte przewlekłe zapalenie wątroby jest 
odwracalne nawet w umiarkowanie za-
awansowanym stadium. Niestety, mar-
skość na etapie niewydolności wątroby 
oraz cech nadciśnienia w układzie wrot-
nym, pomimo wyleczenia infekcji, może 
stanowić wskazanie do przeszczepienia 
wątroby. Również wcześnie wykryty rak 
wątrobowokomórkowy może być leczony 
metodami resekcji chirurgicznej, chemo-
embolizacji lub przeszczepieniem narzą-
du. Dla procesu późnego lub rozsianego 
nie ma aktualnie skutecznej, tj. prowadzą-
cej do wyleczenia, chemioterapii.

W ostatnim czasie obserwujemy 
wzrost liczby pacjentów diagnozowa-
nych na późnym etapie choroby. W pew-
nym odsetku jest to związane z „tolero-
waniem” przez lekarzy podwyższonych 
poziomów aminotransferaz. Zdarza się 
też, że pacjenci zdiagnozowani przed la-
ty, czasami nawet w erze terapii interfe-
ronowych, zwlekają ze zgłoszeniem się 
do lekarza. Należy wyraźnie podkreślić 
– obecne terapie bezinterferonowe mo-
gą być stosowane praktycznie u każdego 
pacjenta i charakteryzują się korzystnym 
profilem bezpieczeństwa oraz skuteczno-
ścią przekraczającą 98%.

Koniecznością jest zatem udoskonale-
nie systemu diagnozowania i opieki nad 
pacjentami z ostrymi i przewlekłymi za-
paleniami wątroby. Nie tyle w celu reali-
zacji planów WHO, ile po to, by pomóc 
naszym pacjentom uniknąć negatywnych 
konsekwencji nieleczonych i nierozpo-
znanych zakażeń.

Prof.	dr	hab.	n.	med.		
Krzysztof	Tomasiewicz,		

Katedra	i	Klinika		
Chorób	Zakaźnych,		

Uniwersytet	Medyczny	w	Lublinie

Artykuł przygotowany we współpracy z Gilead Sciences Poland Sp. z o.o. PL‑UNB‑0116 Data przygotowania: 01/2022
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Infolinia 800‑190‑590  
tu po ukraińsku wyjaśnią

Narodowy Fundusz Zdrowia 21 marca uruchomił dla per-
sonelu medycznego z Ukrainy, a także dla pacjentów z tego 
kraju infolinię 800‑190‑590. Można tu uzyskać informacje 
o zatrudnieniu w Polsce. Infolinia jest bezpłatna i dostępna ca-
łą dobę, 7 dni w tygodniu w języku ukraińskim i polskim.

Obok informacji dla medyków infolinia jest dostępna rów-
nież dla pacjentów z Ukrainy, w tym dla	chorych	onkolo-
gicznych	i	hematologicznych, którzy chcą kontynuować le-
czenie w Polsce. Pacjenci mogą kontaktować się z infolinią 
NFZ również przez pocztę	elektroniczną	(tip@nfz.gov.pl),	
czat	lub	wideorozmowę	z	tłumaczem	języka	migowego.

– Personel medyczny z Ukrainy, dzwoniąc na bezpłatną 
infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia, uzyska komplet 
informacji na temat zasad zatrudnienia w Polsce. Rozmowy 
są prowadzone w językach ukraińskim i polskim. Konsultant 
krok po kroku poinstruuje medyka z Ukrainy, jak może pod-
jąć zatrudnienie w placówce leczniczej, zgodnie ze swoimi 
kwalifikacjami – informował NFZ w komunikacie.

Chodzi o lekarza/lekarza dentystę z Ukrainy (bez lub z ty-
tułem lekarza specjalisty/lekarza dentysty specjalisty, uzyska-
nym poza UE) i o pielęgniarkę/położną z Ukrainy.

Od 9 marca 2022 r. infolinia Narodowego Funduszu Zdro-
wia umożliwia również kontakt pacjentów z Ukrainy z pla-
cówkami onkologicznymi, w których mogą kontynuować le-
czenie onkologiczne lub hematologiczne w Polsce.  

Zatrudniać medyków z Ukrainy 

To trzeba wiedzieć

Aby się lepiej rozumieć
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Izby Lekar-

skiej już w marcu zorganizował pierwsze kursy języka ukraiń-
skiego dla chętnych polskich lekarzy i lekarzy dentystów – in-
formuje NIL.

– Jest bardzo duże zainteresowanie ze strony polskich le-
karzy. Kurs z podstaw ukraińskiego odbywają już dwie grupy, 
a cztery kolejne kompletujemy – informowała 24 marca Kata-
rzyna Marzęda z ODZ w NIL.

Nauka odbywa się on‑line; trwa 15 tygodni (30 godzin 2 ra-
zy w tygodniu po 60 minut).

Zgłaszają się także lekarze ukraińscy. – Zaznaczam, że na 
kurs z języka polskiego kwalifikujemy lekarzy – wyłącznie 
uchodźców, czyli te osoby, które znalazły się w Polsce po 24 
lutego – dodaje Marzęda. 

Lekarze zainteresowani nauką języka ukraińskiego powin-
ni przesłać zgłoszenia do Ośrodka Doskonalenia Zawodowe-
go Naczelnej Izby Lekarskiej (ODZ NIL) na adres: odz@hi-
pokrates.org	w	tytule	emaila	wpisując	–	„zapisy	na	naukę	
języka	ukraińskiego”.

(aa	opr.	na	podst.	PAP,	MZ)

Szczegóły na stronie:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w- 
sprawie-zasad-zatrudnienia-personelu- 
medycznego-z-ukrainy-w-polsce.

Od	24	lutego,	czyli	początku	konfliktu	zbrojnego	w	Ukra-
inie,	wydano	ponad	100	zgód	dla	lekarzy	i	kilkadziesiąt	dla	
pielęgniarek	na	wykonywanie	zawodu.	Korzystamy	z	trybu	
uproszczonego	i	przedłużamy	tę	możliwość	na	okres,	kiedy	
Ukraina	walczy	z	Rosją.	Można	się	zatrudniać	w	Polsce,	moż-
na	uzyskiwać	zgody	–	informował	w	Polsat	News	18	marca	
rzecznik	prasowy	MZ	Wojciech	Andrusiewicz.

Rzecznik przypomniał, że już w czasie trwania epidemii 
wprowadzono uproszczone zasady zatrudniania lekarzy spoza 
UE, np. z Ukrainy i Białorusi. Podał, że przez okres epidemii 
przybyło do Polski 1200 lekarzy, którzy znaleźli zatrudnienie 
w trybie uproszczonym, tzn. w ciągu miesiąca otrzymali zgo-
dę na wykonywanie zawodu medyka w Polsce.

Ministerstwo Zdrowia 9 marca wydało komunikat w sprawie 
zasad zatrudniania m.in. lekarzy i lekarzy dentystów z Ukra-
iny. O zgodę resortu na pracę w Polsce medycy mogą ubie-
gać się w zależności od wykształcenia, znajomości języka pol-
skiego i posiadanych dokumentów, np. o prawo wykonywania 

zawodu na określony zakres czynności zawodowych, czas 
i miejsce (wykonywanie zawodu samodzielnie po jednym roku 
pracy pod nadzorem) lub o prawo wykonywania zawodu wa-
runkowe w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych 
pacjentom chorym na COVID‑19 (wykonywanie zawodu sa-
modzielnie po trzech miesiącach pracy pod nadzorem lub wy-
łącznie pod nadzorem).

Numery telefonów, pod którymi można uzyskać informacje  
dotyczące możliwości zatrudnienia lekarzy i lekarzy dentystów:   
+48 532 455 016; +48 532 455 018;  
+48 532 088 025; +48 539 141 292.
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Dentysta z poradnika to zdrowy uśmiech dziecka!
Z Karoliną Łukaszkiewicz‑Buczek,  

lekarzem dentystą, autorką oryginalnego poradnika na temat  
dbania o zęby dla dzieci i młodzieży,  

rozmawia Anna Augustowska

•	Stomatolog i dzieci to zwykle wybu-
chowa mieszanka?

– Niekoniecznie. Bardzo dużo zależy 
od tego, jak do wizyty u dentysty dziec-
ko przygotują rodzice, bo od ich nasta-
wienia zależy, jak zachowa się mały pa-
cjent. Zadaniem dorosłych jest wzbudze-
nie w dziecku pozytywnych emocji i do-
brych skojarzeń, związanych z pielęgna-
cją zębów. Można do tego wykorzystać 
grę, zabawę, książkę czy bajkę. Taka roz-
mowa z dzieckiem, w warunkach domo-
wych, to podstawa udanej współpracy po-
między małym pacjentem a lekarzem. Ro-
dzice muszą pamiętać o tym, jak ważne 
jest zdrowie jamy ustnej w okresie dzie-
ciństwa. Jeśli mają to na uwadze i od-
wiedzają dentystę kontrolnie (a nie bó-
lowo) to takie wizyty przebiegają bez 
większych problemów, dobrze rokując 
na przyszłość.

•	Aby tę świadomość podnieść przygo-
towała Pani – nie kryję podziwu – nie-
zwykle profesjonalny poradnik o pielę-
gnacji jamy ustnej. Zaczyna się od nie-
mowlęctwa, kiedy mały człowiek nie ma 
jeszcze ani jednego zęba.

– Higienę jamy ustnej dziecka zaczy-
namy od pierwszego dnia jego życia. 
O tym wciąż mówi się mało, albo w ogó-
le… Uważam, że tę wiedzę należy prze-
kazywać już przyszłym mamom, kiedy są 
w ciąży i dopiero czekają na poród, a tak-
że potem, kiedy na oddziałach położni-
czych uczą się pielęgnacji noworodka. 
Dlatego tak ważna jest 
współpraca nas medy-
ków: dentystów, gineko-
logów, neonatologów, pe-
diatrów i położnych. Jeśli 
nawyki higieniczne za-
czniemy systematycznie 
wprowadzać od pierw-
szych dni życia dziecka, 
zaprocentuje to w przy-
szłości. Naprawdę trzeba 
obalać mity, że niemow-
lakom nie myje się dzią-
seł a zębów mlecznych 
się nie leczy – bo nieste-
ty wciąż w społeczeń-
stwie pokutują te prze-
konania. Tymczasem aż 

40 proc. polskich 3‑latków ma próchnicę; 
u 5‑latków jest jeszcze gorzej – to ponad 
77 proc. Właśnie po to powstał ten skoro-
szyt – aby był drogowskazem profilaktyki 

kolejne etapy życia dziecka. Najważniej-
sze dla mnie było to, aby rodzic miał nie 
tylko suchą teorię w jednym miejscu, ale 
również, aby skoroszyt towarzyszył pod-
czas wizyt stomatologicznych. Idąc z tą 
książeczką na wizytę do dentysty mo-
że na bieżąco notować wszelkie zalece-
nia, uwagi i wskazówki dentysty, prze-
bieg dotychczasowego i planowanego le-
czenia, dzięki czemu dorosły może mieć 
pewność, że niczego nie zapomni, nie 

stomatologicznej dla rodzica od pierwsze-
go dnia życia dziecka, aż do okresu mło-
dzieńczego.

•	Stomatologiczna książeczka dziec-
ka,  której  jest Pani  autorką,  powinna 
to ułatwić?

– Taki był mój cel, kiedy zdecydowa-
łam się ją opracować – to rodzaj przewod-
nika, który step by step prowadzi przez 

przegapi. Książeczka ma formę wygod-
nego kołonotatnika, wszystko w jednym 
miejscu. Dodatkowo ułatwia przygoto-
wanie do wizyty dzięki kartom do samo-
dzielnego uzupełniania: wywiad diete-
tyczny, higieniczny – to uzupełnia każ-
dą wizytę o elementy, na które zwykle 
brak czasu. Jestem pewna, że jest to bar-
dzo wszechstronny skoroszyt, który po-
zwala rodzicom świadomie dbać o zdro-
wy uśmiech ich dzieci.

•	Zwróciłam też uwagę na 
bardzo ważne rady dotyczą-
ce m.in. stosowania past do 
zębów, skrobaczki do języka, 
irygatora;  jest  też  rysunko-
wy instruktaż prawidłowego 
szczotkowania zębów: meto-
dą Fonesa i metodą Roll itd. 
Czy rzeczywiście mało o tym 
wiemy?

– Właściwie to jest wie-
dza ogólnodostępna i gene-
ralnie nie powinna być czymś 
nowym ale… różnie z tym 
bywa. Chciałabym zazna-
czyć, że cała książeczka jest 
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Dentysta z poradnika to zdrowy uśmiech dziecka!
zbiorem wiedzy teoretycznej, zawartej 
w różnych wytycznych i podręcznikach 
– ja zebrałam je w jedno miejsce. Poru-
szam w niej wiele tematów dosyć kontro-
wersyjnych niestety w dzisiejszych cza-
sach, kiedy źródłem wiedzy dla pacjentów 
jest Internet. Dziś zwalczanie ruchów an-
tyfluorkowych to temat trudny do opano-
wania, podobnie jak ruch antyszczepion-
kowców. Fluor jest złotym standardem 
światowej profilaktyki stomatologicznej 
i nie zastąpi go ksylitol. Powinniśmy gło-
śno o tym mówić, wszyscy.

•	Przygotowanie  takiego  poradnika 
musi wypływać z pasji do zawodu. Chy-
ba się nie mylę?

– Zdecydowanie tak – mój zawód jest 
moją pasją, chociaż pracę z dziećmi po-
lubiłam i się w niej wręcz zakochałam 
dopiero podczas mojej pierwszej pracy. 
Wcześniej nie wyobrażałam sobie współ-
pracy z małymi pacjentami. Uważałam, 
że nie mam dobrego kontaktu z dziećmi, 
że to najtrudniejsi pacjenci itd. Wszyst-
ko się zmieniło, kiedy trafiłam do szkol-
nego gabinetu. Okazało się, że jest wręcz 
odwrotnie. Teraz, kiedy mam dwóch sy-
nów, świat dzieci jest mi jeszcze bliższy 
i zdecydowanie preferuję pracę z nimi. 
Rozpoczęłam też szkolenie specjaliza-
cyjne ze stomatologii dziecięcej.

•	A	przecież  stomatologia  to nie był 
Pani wymarzony zawód?

– Chciałam być lekarzem ogólnym. 
Los sprawił, że po roku powiedzmy „gap 
year” szukałam swojego miejsca na far-
macji – cudowne studia, chemia to moja 
miłość do dziś. Jednak potem zrozumia-
łam, że praca w tym zawodzie nie będzie 
dla mnie. Ostatecznym wyborem był kie-
runek lekarsko‑dentystyczny. Z perspek-
tywy czasu, nie żałuję.

•	Poradnik dla dzieci to chyba począ-
tek Pani poradnikowych pomysłów?

– Na razie pracuję nad koncepcją kolej-
nej części – tym razem poradnika dla ko-
biet w ciąży. Wokół tego okresu też krą-
żą straszne mity, dezinformacje o tym, 
że w ciąży nie leczy się zębów, nie znie-
czula miejscowo, nie usuwa, a zdjęcie 
wewnątrzustne to przyczyna poronienia. 
Tymczasem badania naukowe w oczywi-
sty sposób pokazują, że stany zapalne zę-
bopochodne są przyczyną wcześniactwa 
i niskiej wagi urodzeniowej dzieci. Dla-
tego uświadamianie tego przyszłym mat-
kom jest niezwykle ważne. Być może wy-
dam go w formie e‑booka.

Psychologia z medycyną pod rękę
Psychologia to nowy kierunek studiów, jaki uruchamia Uniwersytet Medyczny w Lu

blinie. Dla 30 osób te jednolite magisterskie studia mają stać się drogą do przyszłej pra
cy w ochronie zdrowia. 

– Psychologia to ważny ele
ment kształcenia i opieki nad pa
cjentem. Zwłaszcza w czasie ko
lejnych fal pandemii, uznaliśmy, 
że jest to kierunek wyjątkowo po
trzebny – podkreślał prof. Kamil 
Torres, prorektor ds. kształcenia 
i dydaktyki UM.

Prof. Marzena Samardakie‑
wicz, kierownik Katedry i Zakła
du Psychologii oraz prodziekan 
Wydziału Nauk Medycznych UM 
w Lublinie zapowiada, że to będą 
elitarne studia z bogatym i nowa
torskim programem nauczania.

– Z ogromną radością infor
mujemy, że kierunek psycholo
gia (studia jednolite magister
skie) na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie otrzymał Certyfikat Akredytacyjny w kon
kursie Studia z Przyszłością 2022. Wniosek konkursowy nie tylko spełniał kryteria regu
laminowe określone przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ale zna
lazł uznanie komisji z uwagi na fakt, że zapewnia absolwentom możliwość uzyskania wy
kształcenia zgodnego z oczekiwaniami rynku pracy, a także ma innowacyjny i nowocze
sny program studiów. Komisja podkreśla również zgodność kwalifikacji kadry akademic
kiej, zgłoszonej do realizacji kierunku, adekwatnych do założonych efektów kształcenia. 
Podkreślono również spójność założeń koncepcji kształcenia z misją i strategią rozwoju 
uczelni – informują władze uczelni.

aa

Z dyplomem MBA w ochronie zdrowia
Uroczyste wręczenie dyplomów 37 absolwentom II edycji studiów „Master of Bussi

nes Administration w ochronie zdrowia” organizowanych na Uniwersytecie Medycznym 
w Lublinie odbyło się w sobotę, 19 marca, w auli Collegium Maius UM w Lublinie przy 
ul. K. Jaczewskiego 4.

Studia MBA – trwają dwa semestry – skierowane są do kadry zarządzającej, lekarzy 
oraz menedżerów pracujących w ochronie zdrowia. Realizowane są według autorskiego 
programu stworzonego przez jedną z najlepszych uczelni medycznych w Polsce, z udzia
łem pracowników naukowych, doświadczonych praktyków i ekspertów rynku ochrony 
zdrowia, co gwarantuje najwyższą jakość kształcenia.

aa
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Przyjaciółka wątroby i inne poczciwe kwiatki
Co dla staruszka dychowicznego, co na 

angielską chorobę a co na zubożenie i ze-
psucie krwi? Roślinna dieta! Jakie listki 
i łodyżki zbierać, jak przyrządzać z nich 
mikstury, wywary i napary poleca publi-
kacja „Kuracye wiosenne”. Ukazała się 
ponad sto lat temu, w cyklu sygnowanym 
przez… Sodalicję Mariańską 

„Chwasty jadalne”, „Chwasty od kuch-
ni”, „Pyszne chwasty. 142 przepisy” ta-
kie książki znajdziemy na półce w wielu 

też wielce uspokajający wpływ na ner-
wy i serce.

Co jeszcze zalecają „Kuracye wiosen-
ne”? Jeśli już kwitną stokrotki, kwiaty su-
szone dają niezłą herbatę. Listki młode 
dobre na sałatę lub jarzynę. Fiołki? Kwiat 
i listki młode suszyć trzeba na herbatkę 
i dawać takową (niezbyt mocną), w ka-
tarach i kaszlach dzieci, są one lekko na-
potne, płucze się też taką herbatką gardło 
zaflegmione i spuchnięte. Z ususzonych 
młodych liści, kwiatów i pączków jeży-
ny jest herbata bardzo krew czyszcząca. 
A suszone młode listki poziomkowe ma-
ją przemiły smak zupełnie do chińskiej 
herbaty podobny. 

Pączki brzozowe, trzeba zalewać 
w przeźroczystej flaszce, dobrą oczysz-
czoną okowitą, otrzymuje się w ten spo-
sób balsam, bardzo cenny, na liszaje 
i różne skórne wyrzuty. Niektóre oso-
by, po przeziębieniu, zażywają ten bal-
sam, popijając gorącą herbatą. Łyżecz-
ka wystarczy. 

Go wiater podwiał 

O autorze „Kuracyi wiosennych” wie-
my jedynie to, że jest płci żeńskiej. Na-
wet inicjały nie zostały nigdzie umiesz-
czone w 40‑stronicowej publikacji, któ-
rą wydrukował Józef Styfi w Przemyślu 
w 1914 roku. Bo to akurat na okładce 
widnieje. 

Kim była kobieta, 
która powołuje się na 
publikacje niemieckie 
i francuskie oraz ja-
kieś „stare książki”, nie 
wiadomo. Co prawda 
wspomina o swoim in-
nym tytule „O ziołach 
dziko rosnących, które 
zbierać warto, dla ce-
lów leczniczych i prze-
mysłowych”, ale próż-
no szukać takiej pozy-
cji w internetowych ka-
talogach.

Jeśli założymy, że pani była fachow-
cem, związanym z ochroną zdrowia (sto-
suje łacińskie nazwy roślin), współcze-
snych lekarzy zapewne zaciekawi alter-
natywna terapia, jaką proponuje – okła-
danie pacjenta pokrzywami.

„W paraliżu, gdy chory nagle padnie, 
jest jak odurzony, bełkocącą ma mowę, 
i całą jedną stronę ciała bezwładną, co 
na wsi nazywają, że go wiater podwiał, 
ale co właściwie jest pęknięciem żyłki 
i zalaniem krwią pewnej części mózgu, 

ogromnie ważną rzeczą jest wziąść pęk 
pokrzywy piekącej, chorego obnażyć i ca-
łą stronę bezwładną biczować pokrzy-
wami dość silnie. Na razie to polepsze-
nia wprawdzie nie sprawia, ale nie daje 
zamierać nerwom tej części sparaliżowa-
nej, i daleko prędzej taki chory do zdro-
wia i władzy powraca” – radzi.

Stracić febrę

Przyjaciółką wątroby nazywa „za sta-
rożytnymi” dziką cykorię o szafirowych 
kwiatkach, podobnych do bławatków. Su-
szone i zaparzone wzmacniają żołądek. 
Korzeń nadaje się do gotowania w ro-
sole. Młode liście w sałacie zapobiega-
ją „chorobie kamienia wątrobianego czy 
moczowego”. Posiekane i namoczone 
w wodzie oczyszczają krew. A „kto po-
trafi wypić całą filiżankę soku z tłuczo-
nej rośliny, może od tego stracić od razu 
febrę paroksyzmową”.

W czasie jakiej zarazy

Za publikacją „Kuracyj wiosennych” 
stoi Sekcya Wydawnicza Sodalicyi Ma-
ryańskiej w Starejwsi. Sodalicja, to się-
gające XVI wieku katolickie stowarzy-
szenie świeckich, którego celem było łą-
czenie życia chrześcijańskiego ze studia-
mi. Organizacja powstała w środowisku 

studentów Rzymu, roz-
wijała się też w naszym 
kraju. Koło działające 
w Starej Wsi założo-
no w 1892 roku. Pięt-
naście lat później było 
wymienione w gronie 
najliczniejszych na ob-
szarze ziem polskich. 
A działało ich wów-
czas 58. 

Na bezpośrednie 
odniesienie do Kościo-
ła katolickiego autorka 
zdecydowała się raz, 
pisząc o tataraku. Na-

wiązała do Zielonych Świątek, co nie jest 
dla nas dziwne, ale także do… Bożego 
Ciała. Okazuje się, że sto lat temu to ta-
tarakiem usłane były ulice przed proce-
sją. Dziewczynki jeszcze wówczas kwiat-
ków nie sypały. 

Lista świeckich zalet tataraku jest im-
ponująca. Z tych bardziej zaskakujących: 
w czasie jakiej zarazy, dobrze zbliżając 
się do chorych, mieć w ustach i żuć je-
go korzeń.

Janka	Kowalska

księgarniach. W sieci o jedzeniu dzikich 
roślin z łąk i pól jest jeszcze więcej in-
formacji. I przepisów. Ale gotując rosół 
z kurdybankiem nie należy się łudzić, że 
to trend XXII wieku. 

Wiosennie sięgamy po lekturę ksią-
żeczki ordynującej żywienie roślinami 
pospolicie porastającymi rowy, lasy i łą-
ki. Chwastową dietę działającą leczniczo 
na wiele schorzeń i przypadłości propono-
wano czytelnikom w… 1914 roku. 

Kurdybanek i fiołki

Pierwsza roślinka, która na wiosnę na-
daje się do kuchni, to kurdybanek nazwa-
ny też bluszczykiem ziemnym. Używanie 
kurdybanku do rosołu nadaje doskonałego 
smaku. Można kurdybanek posiekać do 
jajecznicy i omletów. Przy okazji wybor-
nie… wzmacnia żołądek i płuca.

Młode liście prymuli doskonałe są na 
jarzynę i sałatę. Kwiaty? Zrywane bez 
kielichów spodnich i suszone na herbat-
kę są na katar i kaszel. Piją ją na reuma-
tyzmy. Ból głowy uśmierza. Ma ponoć 
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Dzień z pracy lekarza POZ

Poniedziałek
Czy da się polubić poniedziałek? Po-

stanowiłam, że się da! Przygotowywałam 
się do tego cały weekend. Mąż wyjechał, 
poszłam z wnuczką na 10‑kilometrowy 
spacer (wnuczka w wózku) i cały czas 
myślałam, jak polubić poniedziałek. 
W niedzielę powtórzyłam motywacyjne 
rozmyślania lecząc uchodźców na MO-
SIR‑ze, i … nastał poniedziałek.

Niestety już od rana w przychodni za-
mieszanie i awantury, bo dawno skoń-
czyły się numerki na wizyty do wszyst-
kich lekarzy, panie w rejestracji dwoją 
się i troją tłumacząc pacjentom, że tylko 
nagłe zachorowania dzisiaj i to bez po-
dania konkretnej godziny. 

Pan minister ogłosił koniec pandemii, 
ale wirus się go nie słucha i znowu ma-
my kilkanaście dodatnich wyników, trze-
ba więc obdzwonić chorych, bo niestety 
nadal mało osób ma IKP. Infekcje z co-
raz gorszym przebiegiem, przynajmniej 
takie są nasze obserwacje. Nikt nie wie, 
co będzie dalej. Ale jest wojna, nie ma 
pandemii. Pacjentów z Ukrainy też co-
raz więcej, przestraszonych z zaniedba-
nymi chorobami przewlekłymi i z ostry-
mi infekcjami, świerzbem i wszystkim 
tym, co przynoszą ze sobą ciężkie wa-
runki. Próbujemy ich wciskać pomiędzy 
już zarejestrowanych pacjentów, ale nie 
jest łatwo i ciągle awantura wisi w po-
wietrzu. Nasze „moce przerobowe” są 

po prostu za małe w stosunku do stawia-
nych wymagań.

Zadzwoniła dzisiaj koleżanka z pyta-
niem, gdzie można sprawdzić, kiedy pa-
cjentka miała robioną protezę zębową. 
Zaniemówiłam na dłuższą chwilę. Jak 
odzyskałam mowę dopytałam o szcze-
góły. Okazało się, że córka pacjentki za-

dzwoniła do NFZ zapytać, czy można 
zrobić mamie nową protezę, bo nie pa-
mięta, kiedy robiła poprzednią a refun-
dacja należy się raz na 5 lat. Odesłali do 
lekarza rodzinnego. A skąd my to ma-
my wiedzieć? Mam wrażenie, że NFZ 
już po wszystko odsyła do nas! Damy 
radę! Dopóki się nie zawalimy, a system 
trzeszczy w szwach. Jednak najbardziej 

boli, jeżeli dostajemy nie-
sprawiedliwe cięgi od ko-
legów. W jednej z przychodni pacjent 
przyniósł kartę ze szpitala, że pojawił się 
w szpitalu w złym stanie a był leczony 
przez lekarza POZ teleporadami. Kole-
ga twierdzi, że pacjent był badany oso-
biście kilkakrotnie, ale i tak w końcu by-
ła konieczność hospitalizacji. Lekarz ze 
szpitala wpisując taką informację w kar-
tę pacjenta nawet nie próbował poroz-
mawiać z kolegą, którego oczernił, a pa-
cjent twierdził, że takich informacji nie 
podawał. Po co to wszystko? Oczernia-
my siebie nawzajem a później się dziwi-
my, że źle o nas piszą czy mówią w róż-
nego rodzaju mediach. Czasami warto 
pomyśleć, myślenie nie boli.

Kolega chce podać lejarza ze szpi-
tala do Komisji Etyki Izby Lekarskiej. 
Czy to coś da? Mam nadzieję. Będzie to 
już nowa kadencja Izby i nowa komisja. 
Z komisji z minionej kadencji mam złe 
wspomnienia.

Ponieważ od teraz lubię poniedziałki, 
więc staram się myśleć o rzeczach pozy-
tywnych. Już wiosna! Przynajmniej ka-
lendarzowa. Bratki kwitną pięknie. Czas 
kończyć pracę, pójść na spacer i prze-
myśleć ten poniedziałek. Może nie był 
taki zły? Najważniejsze to pozytywne 
myślenie. 

Wioletta	Szafrańska-Kocuń

Tymczasowo szpital 
znika

Od 21 marca szpital tymczasowy, miesz-
czący się w hali Targów Lublin, zawie-
sił przyjmowanie nowych pacjentów. Nie 
ma powodów, aby utrzymywać 56 łóżek dla 
chorych skoro 22 marca było tylko 2 pa-
cjentów. To decyzja wojewody lubelskiego, 
który nie wyklucza, że w hali będą mogli 
znaleźć miejsce uchodźcy z Ukrainy.

– Dokładnie nie wiem, czy tak się sta-
nie. Jedno jest pewne – umowa na funkcjo-
nowanie szpitala tymczasowego na terenie 
Targów Lublin wygasa 31 marca – oświad-
czył wojewoda Lech Sprawka na konferen-
cji w połowie marca.

Aparatura medyczna, która była wy-
korzystywana w hospitalizacji pacjen-
tów szpitala tymczasowego, pochodzi-
ła m.in. z Agencji Rezerw Materiałowych 
i wkrótce zostanie podjęta decyzja o jej re-
lokacji. aa
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Hej żeglarzu – morze czeka!
XIII Ogólnopolskie Regaty Żeglarskie Lekarzy w Klasie 

Puck, które organizuje Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku, 
odbędą się 28‑29 maja 2022 r. (sobota, niedziela) na Zato‑
ce 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.

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 

Koleżanki i Koledzy 
Absolwenci Wydziału Lekarskiego AM w Lubli‑

nie, 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 emailowe 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 emailowym. 
Kontakt: Elżbieta WroczekGlijer – elawroczek@wp.pl, tel. 605 
988 766; 
Grażyna StarońGórnicka – ggornicka@wp.pl, tel. 605 722 050.
Zaproszenia dla osób, które zgłoszą się, będą wysyłane tylko na 
adres emailowy.

Serdecznie zapraszamy. Do zobaczenia!!!

Zjazd Koleżeński 45‑lecia

Zatańczyli dla dzieci z Ukrainy!
W sobotę, 12 marca, odbył się Koncert	Charytatywny	Ze-

społu	Pieśni	i	Tańca	Uniwersytetu	Medycznego	w	Lublinie	
–	„Tańczymy	i	zbieramy	pieniądze	dla	dzieci	z	Ukrainy”. 
Biorący w nim udział mogli w ten sposób wesprzeć działal-
ność Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, który od pierw-
szych dni trwania wojny na Ukrainie organizuje pomoc dla 
osób dotkniętych wojną. 

W trakcie koncertu datki do puszek zbierali wolontariusze 
Polskiego	Czerwonego	Krzyża. Wstęp na aulę Collegium Ma-
ius UM w Lublinie przy ulicy Jaczewskiego 4 był wolny. 

Cały czas prowadzona jest zbiórka darów rzeczowych 
w Centrum Symulacji Medycznej przy ulicy Chodźki 4. 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: 
www.myzwami.umlub.pl

aa
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Kwiecień
• 23.04.2022 r. godz.12.00 – wernisaż	wystawy		
fotografii	„Namibia”	– dr	Andrzej	Zygo.

Maj
• 27.05.2022 r. godz. 18.00 – Muzyczny	Piątek		
„U	Lekarzy”	– piosenki	międzywojenne.

kultura.oil.lublin.pl

LITeRAcKOJestem tam, gdzie są 
potrzebujący

„Zjeździłem cały świat, szukając guza. To uzależnienie, 
coś, czemu nie potrafię się oprzeć” – tak brzmi początek hi-
storii, którą w swej książce opisuje David Nott, chirurg ogól-
ny i naczyniowy, pracujący w londyńskich szpitalach. Nott co 
jakiś czas bierze urlop i wyrusza jako wolontariusz do najbar-
dziej niebezpiecznych stref działań wojennych. 

Jego książka to smutna historia wojen XXI wieku: Afgani-
stan, Sierra Leone, Liberia, Darfur, Kongo, Irak, Jemen, Li-
bia, Strefa Gazy i Syria. Lekarz 
przeprowadzał ratujące życie ope-
racje w wyjątkowo wymagających 
i trudnych warunkach – między in-
nymi w 1993 roku w oblężonym 
Sarajewie i w tajnych szpitalach 
w kontrolowanym przez rebelian-
tów wschodnim Aleppo. Ten „In-
diana Jones chirurgii”, jak bywa 
nazywany Nott, ocalił niejedno 
życie także w krajach dotkniętych 
katastrofami naturalnymi – mię-
dzy innymi w Haiti i Nepalu po 
trzęsieniach ziemi. 

Trudno uwierzyć, ale jak sam 
pisze, wszystko zaczęło się od fil-
mu… Młody Nott po zdaniu ostat-
niego egzaminu na członka Królewskiej Akademii Chirurgii 
(FRCS) został zaproszony przez rodziców na kolację i do ki-
na, gdzie z zapartych tchem obejrzał film pt. „Pola śmierci” 
(wstrząsająca historia wojny domowej w Kambodży). „Ten 
film zapalił we mnie dziwny płomień. (…) nagle poczułem, 
że mam do spełnienia wyjątkową misję”. Młody wtedy lekarz 
nie zawahał się i nie odrzucił tego „przeczucia” tylko za nim 
poszedł i tak misję ratowania ludzi w wojennych, bezwzględ-
nych czasach pełni od ponad dwudziestu pięciu lat.

Teraz możemy przeczytać napisaną przez Notta historię je-
go wypraw wojennych, dramatycznych porażek i wielkich, 
niosących nadzieję sukcesów, kiedy skazani wydawałoby się 
na pewną śmierć chorzy byli przez niego ratowani. 

Nott, który jest obecnie uważany za najbardziej doświad-
czonego chirurga urazowego na świecie, na pewnym etapie 
wolontariatu zdał sobie sprawę, że jego bezpośrednia po-
moc w miejscach konfliktów wojennych lub katastrof natu-
ralnych to trochę za mało – że tamtejsi lekarze powinni na-
uczyć się, jak skutecznie radzić sobie z najcięższymi przy-
padkami urazów u ofiar tych dramatycznych wydarzeń. Od 
2015 roku wraz z żoną Elly prowadzi fundację, której celem 
jest upowszechnianie jego wiedzy i doświadczenia, by po-
magały skutecznie ratować życie tam, gdzie zagrażają mu 
pociski i bomby.

„Szpital pogrążył się tego ranka w zupełnym chaosie. (…) 
W pomieszczeniach pooperacyjnych leżało wielu rannych 
oczekujących na zabiegi, które mogły im uratować życie. 
Część najwyraźniej ich nie doczekała i leżała teraz martwa, 
inni byli w bardzo poważnym stanie i wymagali niezwłocz-
nej interwencji chirurgicznej” – kiedy czytamy ten fragment, 
przejmująca groza tego opisu trafia do czytelnika ze zdwo-
joną siłą. Pytanie dlaczego to się wciąż powtarza chyba nie 
znajdzie odpowiedzi.

Anna	Augustowska
David	Nott,	Lekarz	wojenny,	
Wydawnictwo	Insignis,	Kraków	2020

Do Peru i Chile z ul. Chmielnej
Po przerwie wróciliśmy do spotkań w Klubie Globtrotera. 
Tradycyjnie w piątek (11 marca) spotkaliśmy się w siedzibie 

Lubelskiej Izby Lekarskiej, aby odbyć podróż po Chile i Peru. 
Spotkanie poprowadził dr Mieczysław Orzeł, który zaprezen-
tował relacje z podróży po tych krajach. 

Osoby, które nie mogły osobiście uczestniczyć w spotka-
niu, mogły wziąć w nim udział oglądając je dzięki transmi-
sji live. Spotkanie przy herbatce i dobrym ciastku było bar-
dzo interesujące. Byliśmy między innymi w Santiago, nad je-
ziorem Titicaca i widzieliśmy z bliska Machu Picchu w peru-
wiańskich Andach. 

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie w Klubie Glob-
trotera 8 kwietnia o godz. 18.00. Będzie przedstawiana Sybe-
ria nr 2 przez dr. Janusza Gągałę.

ek

www.kultura.oil.lublin.pl
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Poniedziałek
Nic nie zmienia się na lepsze. Nadal 

choruję w domu, bo miejsc w szpitalu cią-
gle brak. Udało mi się zdobyć u lekarza 
pierwszego kontaktu receptę na leki, więc 
pod dyktando ciotki kontynuuję terapię. 
Dolegliwości czasami nie mam, ale ogól-
nie wyjścia też nie. Nie wiem, co będzie 
z tym miejscem w szpitalu, a wizytę na-
stępnego pierwszego kontaktu mam zno-
wu dopiero za miesiąc. Ogólnie wszyst-
ko pod górę. 

Wtorek
Nie wiem, czy się przesłyszałem, ale 

podobno jeden z wysokich urzędników 
państwowych ogłosił rychły koniec pan-
demii i odbudowę tego wszystkiego, co 
przez nią się w kraju nawyczyniało. O in-
nych powodach tego, co było i co się na-
dal dzieje nie wspomniał. Ciekawe, jakie 
usprawiedliwienia zostaną w tym wzglę-
dzie wymyślone. Chyba jednak ta epi-
demia miała i ma pod nieznanymi nam 
względami zupełnie niezłe i wygodne 
strony. Tak mi się zdaje. 

Środa

Dzisiaj przyszła w towarzyskie od-
wiedziny sąsiadka z piętra wyżej. Dla 
naszego spokoju nawet certyfikat covi-
dowy z sobą wzięła. Swoje też pokazali-
śmy. Poplotkowały okazjonalnie z ciot-
ką a następnie pani, jako że wszyscy się 
przecież na medycynie znają, zaintereso-
wała się postępami mojego leczenia. Od 
razu się okazało, że nie taką dietę stosuję, 
część leków nie takich, jak potrzeba bio-
rę i że część terapii gruntownie trzeba by 
było zmienić, lekarza na wszelki wypa-
dek może też. Powiedziałem, że pomy-
ślę nad tym i to było wszystko, co udało 
mi się w niewielkich przerwach z siebie 
wykrztusić. A mówią, że kontakty z ludź-
mi są potrzebne, ale w chorobie chyba nie 
bardzo, bo pogubiłem się mocno po tej 
konsultacji i mam nad czym myśleć. 

Czwartek

Dostałem wiadomość ze szpitala, że 
mam szanse na miejsce może nawet już 
w przyszłym miesiącu. Chyba żeby jakiś 
nowy covidowy mutant mnie dopadł, to 
wtedy byłoby chyba szybciej. No, ale jak 

Pascha wielkanocna 
Witajcie! Wielkanoc już za pasem. Moje koleżanki i zapewne nie-

którzy koledzy szykują się do pieczenia serników i bab wielkanoc-
nych oraz mazurków. Wszak w polskiej tradycji kulinarnej to wiel-
kanocny standard. A ja dzisiaj chcę Wam zaproponować ciasto… na 
zimno. Jadłem je u naszych przyjaciół na Ukrainie we Lwowie 2 la-
ta temu. Dzisiaj, kiedy jestem myślami z nimi, w ten straszny czas, 
tym bardziej właśnie smak paschy, bo o niej mowa, przywodzi mi 
na myśl nadzieję na koniec tej strasznej wojny. Na ukraińskim sto-
le wielkanocnym to jeden z obowiązkowych smakołyków. Pascha to 

tradycyjna potrawa przygotowywana z twarogu, mleka, śmietany, masła, z dodat-
kiem jajek, wanilii i bakalii. Te ostatnie mają symbolizować bogactwo i dobrobyt. 
Przepisów na paschę jest tyle prawie co gospodyń na Ukrainie. Ja zaproponuję ta-
ki uproszczony i szybki przepis. Tak więc do rzeczy.

Składniki: 

• 1 kg sera (półtłusty i tłusty 1:1) 
• 100 ml (ok. 3‑4 łyżek) śmietanki 30%
• 6 żółtek
• 4 łyżki cukru pudru
• 1 kostka masła (200 g) 
• Sok z ½ limonki 
• 100 g kandyzowanej skórki pomarańczowej
• 100 g rodzynek
• 50 g orzechów nerkowca lub ziemnych (lekko przesiekanych) 
• 50 g żurawiny suszonej 
• 50 g suszonych moreli (posiekanej w paseczki) 
• 2 laski wanilii 

Wykonanie: 

Ser zemleć 2 lub 3 razy przez maszyn-
kę ze średnim sitkiem.To i tak droga na 
skróty, bo klasycznie można wyprodu-
kować samemu ser owarzając mleko ze 
śmietanką zakwaszone cytryną. Masło 
(wcześniej wyjęte z lodówki) utrzeć mik-
serem na puch (ok. 5 min), dodać powoli 
2 łyżki cukru pudru. W drugiej misce ser 
utrzeć ze śmietanką (ok. 5 minut). Na-
stępnie w innej misce utrzeć „do biało-
ści” mikserem żółtka i stopniowo doda-
wać do nich pozostałe 2 łyżki cukru pu-
dru. Połączyć wszystkie składniki i do-
brze wymieszać z wyciągniętą z wanilii 
pastą (laskę przekroić wzdłuż na desce 
ostrym nożem i wygnieść nożem uło-
żonym w poprzek laski ziarenka wani-
lii). Dodać sok z limonki oraz bakalie 
(rodzynki lepiej wcześniej namoczyć 
we wrzącej wodzie). Sitko o średnicy 
ok. 20 cm umieścić nad garnkiem i wy-
łożyć gazą. Przełożyć masę, wyrównać 
i lekko docisnąć talerzykiem obciążo-
nym szklanką wody. Pozostawić w lo-
dówce na ok. 12‑16 godzin. A następ-
nego dnia serwować jako pyszny deser 
np. do kawy. 

Życzę dobrej Nadziei na te Święta
Dariusz	Hankiewicz
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(serial prawie codzienny)

w międzyczasie nic mi się nie stanie 
a niezaszczepionych przybędzie, to 
nadal będzie trudno. Cóż, do lecze-
nia domowego już się przyzwycza-
iłem. Muszę czekać. 

Niedziela

Ciotka powiedziała, że skończył 
się chleb i masło i żebym poszedł po 
zakupy. Przypomniałem jej, że dzisiaj 
niedziela i sklepy spożywcze nieczyn-
ne. Popatrzyła na mnie jak na niedzi-
siejszego i nadmieniła, że miała na 
myśli nowo otwartą niedzielną czy-
telnię, albo sklep ze sprzętem wędkar-
skim. Poszedłem i w tym wędkarskim 
bez kłopotów kupiłem, co trzeba a że-
by było bardziej wiarygodnie i ele-
gancko nawet spławik do wędki na-
byłem i trochę żyłki. No, trzeba przy-
znać, że jak się prawidłowo pomyśli, 
to nie ma zakazu, którego nie dałoby 
się obejść. Nawet w niedzielę. 

Poniedziałek

Oglądałem z nudów wiadomości 
i w pierwszej chwili myślałem, że 
to jakąś powtórkę nadają, bo znowu 
o zakażeniach, zajętych łóżkach, na-
stępnych powołanych jakichś komi-
sjach, sądowych zmianach, nowych 
inicjatywach, genialnych posunię-
ciach i decyzjach a wszystko nadal 
w ramach trwającego polskiego ła-
du. Oglądałem i jakoś nie mogłem 
dość do ładu ani z sobą, ani w ogóle. 
Za długo siedzę w domu. Ciotka mó-
wi, że to na głowę mi nie bardzo ro-
bi. A mam wyjście? 

Wtorek
Zgodnie z kalenda-

rzem, robi się coraz cie-
plej. Dni coraz dłuższe, 
chociaż ogólnie nadal 
więcej się skraca. Wiosna 
w pełni. Dziwne, że nie 
wiosna ludu. 

Środa

Znowu w telewizji usły-
szałem, że podobno łóżek szpi-

talnych ma przybyć. To cieszy, 
ale kto koło tych łóżek będzie 

chodził, gdy personelu coraz bardziej 
ubywa. Może jakiś dekret o samoobsłudze 
albo samopomocy by to rozwiązał. W koń-
cu z dekretami u nas, jak dotąd, nie było pro-
blemu. 

Czwartek

Dzisiaj w lustrze zauważyłem, że jakbym 
trochę zżółkł. Nie przejąłem się. Choroby ma-
ją różne koloryty. W czasie pobytu w szpita-
lu byłem świadkiem i żółtaczki, i czerwon-
ki, białaczki, paciorkowca zieleniejącego i si-
nicy. Ot, taka szpitalna szarzyzna. W końcu 
choruję na woreczek żółciowy, więc może mi 
się coś udzieliło. Albo woreczek, albo wczo-
rajszy żurek chiński. Poobserwuję spokojnie, 
czasu mam dużo. 

Piątek

Miałem koszmarną noc. Śnił mi się pej-
zaż polski. Olej. Olałem, ale śnił mi się nadal. 

Zespół Radców Prawnych LIL
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.

W tle był naród. Zrobiony na szaro. Po le-
wej i prawej elity w gryzących się kolo-
rach, górą polatująca wszechwładna głu-
pota, dołem Wisła płynęła, w poprzek Rej-
tan bez guzików. A wszystko to wyzłaca-
ne pszenicą, posrebrzane żytem, owinię-
te w patriotyczne sztandary, przewiązane 
sznurkiem od złotego rogu i przykryte ma-
ciejówką z elementami pawia. Obudziłem 
się niewyspany. Ciekawe, kiedy mi się 
wreszcie coś normalnego przyśni. 

Sobota

Podobno kury się niezbyt dobrze nio-
są. A jakie to ma znaczenie – jaj na pew-
no nie zabraknie. Wystarczy popatrzeć 
dookoła…

Poniedziałek

A propos – podobno coraz częściej 
spotkać można ogniska ptasiej grypy. 
No, jak tylu orłów na czele, to myśląc lo-
gicznie, jaka inna grypa niż ptasia może 
być? Orłów by trzeba jak najprędzej po-
zaszczepiać!

Wtorek

Słuchałem radia. Był wywiad z mi-
nistrem. Mówił, że najwyższy czas na 
reformę służby zdrowia, czas na zmia-
ny i koniec z niechlubnymi i niewydol-
nymi praktykami. Pewnie na chlubnych 
i wydolnych teoretyków teraz postawią, 
oczywiście żeby to wszystko po polsku 
uładzić. 

Irosław	Szymański	
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Odeszli

Magdalena Jurkiewicz‑Mazurek (1972‑2021)
W marcu minął rok odkąd odeszła 

od nas dr n. med. Magdalena Jurkie-
wicz‑Mazurek po zmaganiach z choro-
bą, która niestety powróciła po latach. 
Urodziła się 8 marca 1972 roku w Lu-
blinie. Ukończyła LO im. Unii Lubel-
skiej w Lublinie a w roku 1996 studia 
na Akademii Medycznej w Lublinie na 
Oddziale Stomatologicznym Wydzia-
łu Lekarskiego. Od 1997 do 2009 ro-
ku pracowała w Zakładzie Rentgeno-
diagnostyki Stomatologicznej i Szczę-
kowo‑Twarzowej Akademii Medycznej 
w Lublinie. W tym okresie jej działal-
ność badawczo‑kliniczna była niezwy-
kle bogata, zwieńczona w 2004 roku 
uzyskaniem stopnia doktora nauk me-
dycznych za pracę pt. „Ocena techniką 
radiografii cyfrowej odbudowy struktu-
ry kości okolicy okołowierzchołkowej 
zębów po leczeniu endodontycznym”, 
której promotorem była prof. T. Ka-
tarzyna Różyło. W 2007 roku uzy-
skała tytuł specjalisty w dziedzinie 

periodontologii i kolejne lata aktywno-
ści zawodowej poświęciła pracy klinicz-
nej w Poradni Periodontolo-
gicznej, a następnie Poradni 
Chorób Błon Śluzowych Ja-
my Ustnej, gdzie pracowa-
ła do ostatnich swoich dni 
jako wspaniały lekarz sto-
matolog. 

W pamięci pozostaniesz 
naszą Drogą Madzią, ko-
chającą żoną, mamą, córką, 
wspaniałą koleżanką i przy-
jaciółką. Jako świetny spe-
cjalista i nauczyciel, umiałaś rozwiązać 
niejeden problem, nie tylko medyczny. 
Praca przy Twoim boku była przyjem-
nością, źródłem cennej wiedzy i wspa-
niałym doświadczeniem. Twoja radość, 
cierpliwość i opanowanie uspokajały 
wszystkich pacjentów. Dobro chorego 
i relacja zaufania lekarz‑pacjent miały 
dla Ciebie nadrzędną wartość; nigdy nie 
odmawiałaś pomocy pacjentom nawet 

Mirosław Uszyński (1929‑2022)
1 lutego 2022 roku, w wieku 92 lat, 

zmarł Doktor Mirosław Uszyński.
Internista, wieloletni ordynator Od-

działu Wewnętrznego szpitala przy uli-
cy Abramowickiej w Lublinie.

Dla bliskich i przyjaciół po prostu 
Mirek. Urodził się 23 maja 1929 roku 
w Łukowie. Dzieciństwo i okupację 
spędził w rodzinnym majątku matki. Po 
uzyskaniu matury podjął studia na Wy-
dziale Lekarskim Akademii Medycznej 
w Lublinie. Dyplom lekarza medycyny 
otrzymał w 1954 roku i rozpoczął pra-
cę jako asystent naukowy w Lubelskiej 
Wytwórni Surowic i Szczepionek, a na-
stępnie przez wiele lat pracował jako 
asystent w Klinice Chorób Wewnętrz-
nych, kierowanej przez prof. Alfreda 
Tuszkiewicza. W 1960 r. uzyskał pierw-
szy, a w 1963 r. drugi stopień specja-
lizacji z chorób wewnętrznych. W ro-
ku 1962 przeszedł do pracy w Szpitalu 
Psychiatrycznym jako internista, gdzie 
były jedynie wydzielone łóżka inter-
nistyczne. Doktor Uszyński podjął się 
zorganizowania Oddziału Wewnętrz-
nego i stworzył go od podstaw, a na-
stępnie systematycznie rozwijał po-
zyskując do pracy młodych asysten-
tów i tworząc dobrze współpracujący 
zespół. Oddział szybko zyskał bardzo 
dobrą opinię i chorzy wręcz zabiegali 

o przyjęcie i leczenie w tym 
właśnie oddziale, którym Mi-
rek kierował aż do przejścia na 
emeryturę w 1995 roku 

Działalność Doktora Uszyń-
skiego to nie tylko praca zawo-
dowa. Od początku odrodzenia 
samorządu lekarskiego Mirek 
był jego entuzjastą. Nie żało-
wał sił i czasu, by wspomagać 
jego działalność, czego efektem 
było nadanie Mu w 2007 roku godno-
ści członka Kapituły Medalu Lubelskiej 
Izby Lekarskiej. W wygłoszonej lauda-
cji, Jego przyjaciel – śp. dr Andrzej No-
wiński tak przedstawił sylwetkę Dokto-
ra Uszyńskiego (fragment): 
„Wartości Jego lekarskiej pracy nie 

da  się  ocenić w  punktach,  procentach 
ani współczynnikach. Zawsze był to le‑
karz  niezmiernie  troskliwy,  wnikliwy 
w badaniu i diagnozie, sumienny w le‑
czeniu, umiejący nawiązać kontakt z pa‑
cjentem i zyskać  jego zaufanie. Życzli‑
wy  dla  uczniów  i  współpracowników. 
Zawsze spokojny  i opanowany, o wiel‑
kiej kulturze osobistej, a także wszech‑
stronnych  zainteresowaniach,  humani‑
sta. Ta właśnie kultura osobista w po‑
łączeniu  ze  zwykłą  (a właściwie:  nie‑
zwykłą) ludzką wrażliwością i życzliwo‑
ścią pozwoliły Mu dostrzec, prawidłowo 

odczytać  i  wydobyć  całą 
głębię  powołania  lekar‑
skiego. Powołania, w imię 
którego  niósł  zawsze  po‑
moc  z  pełnym uszanowa‑
niem  godności  każdego 
chorego,  a  jednocześnie 
z wielką troską o godność 
zawodu  lekarza.  Był  or‑
dynatorem  oddziału  nie‑
przerwanie  przez  34  lata 

(1962‑1995)”.
Obok pracy zawodowej i działalno-

ści w samorządzie lekarskim, najwyż-
szą wartością dla Mirka była zawsze 
Rodzina. Przykładny mąż, ojciec i dzia-
dek zawsze „musiał” mieć czas dla naj-
bliższych. Żona Hanna z d. Ślaska, le-
karz pediatra, zmarła po długiej i cięż-
kiej chorobie w 2019 roku. Była jed-
nym z pionierów kardiologii dziecięcej 
w Lublinie, syn Maciej ur. w 1954 roku 
„zdradził” zawód medyczny na rzecz 
architektury.

7 lutego odprowadziliśmy Mirka 
w ostatniej Jego ziemskiej drodze do 
rodzinnego grobu na cmentarzu przy 
ul. Lipowej. 

Żegnaj Mirku, pozostawiłeś po so-
bie piękną pamięć dla nas – Twoich bli-
skich i przyjaciół.

Wojciech	Mach	

kosztem dodatkowych chwil spędzo-
nych w pracy. Okazywałaś fachową po-

moc w sposób budzący uzna-
nie i podziw wszystkich tych, 
którzy znaleźli się pod Twoją 
opieką. Miałaś serce na dło-
ni dla każdego. Twoja wraż-
liwość na ludzką krzywdę by-
ła wyjątkowa, stanowiła wzór 
dla innych lekarzy. Zawsze 
będziemy pamiętać ciepło, 
które rozlewałaś w sercu każ-
dego z nas łagodząc niepew-
ności i rozterki. Chcielibyśmy 

wciąż czuć Twoją obecność, mądrość, 
widzieć Twój szczery i kojący uśmiech, 
dzielić z Tobą nasze smutki, radości, po-
rażki i sukcesy, wspólnie z Tobą stawiać 
czoła nowym wyzwaniom pracy zawo-
dowej. Doceniamy każde słowo wspar-
cia i otuchy z Twojej strony, na które 
zawsze potrafiłaś znaleźć czas i odwa-
gę pomimo własnych problemów zdro-
wotnych. Dziękujemy, że pokazałaś nam, 
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Odeszli

Anna Kaczmarek (1954‑2022) 
W 1978 r. ukończyła studia na Wy-

dziale Stomatologicznym Wydziału Le-
karskiego AM w Lublinie, otrzymu-
jąc dyplom z wyróżnie-
niem. Specjalizację 1 stop-
nia w zakresie stomatologii 
ogólnej uzyskała w 1982 r., 
a następnie w 1990 r. zdała 
z wyróżnieniem egzamin 
specjalizacyjny 2 stopnia 
w dziedzinie protetyki sto-
matologicznej. W 1990 r. 
otrzymała stopień naukowy doktora na-
uk medycznych na podstawie rozprawy 
doktorskiej „Badania nad bólami głowy 
z uwzględnieniem ich związku z zabu-
rzeniami czynności układu ruchowego 
narządu żucia”. 

Z wielkim zaangażowaniem i odda-
niem Anna Kaczmarek realizowała za-
dania nauczyciela akademickiego. Pro-
wadziła wykłady i ćwiczenia z zakre-
su protetyki stomatologicznej. Wyjątko-
wa osobowość, wysoka kultura osobista 
oraz wysokie standardy moralne spra-
wiały, że była niezwykle lubiana przez 
studentów oraz kolegów i koleżanki 

w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej. 
Zawsze służyła pomocą, zarówno w spra-
wach zawodowych, jak i prywatnych. Ob-

darzona poczuciem humo-
ru, szeroką wiedzą o świe-
cie, kochająca podróże, by-
ła niezastąpionym rozmów-
cą i po prostu Przyjacielem 
nas wielu. Również pacjen-
ci doceniali niezwykłe za-
angażowanie i chęć pomo-
cy Anny Kaczmarek. W tak 

ukochanej przez Doktor misji dydaktycz-
nej wielokrotnie uczestniczyła w egzami-
nach specjalizacyjnych, prowadziła staże 
podyplomowe, kierowała specjalizacja-
mi 2 stopnia z protetyki stomatologicz-
nej, oraz prowadziła specjalizację 1 stop-
nia ze stomatologii ogólnej. Opiekowała 
się rezydentami, prowadziła kursy z zabu-
rzeń czynnościowych narządu żucia, bra-
ła udział w pracach komisji rekrutacyj-
nej, na stanowisku adiunkta koordynowa-
ła specjalizacje w Zakładzie Protetyki Sto-
matologicznej. 

Równocześnie prowadziła działalność 
naukową, będąc autorem i współautorem 

14 artykułów naukowych oraz 14 donie-
sień zjazdowych, brała udział w bada-
niach resortowych w zakresie zależności 
pomiędzy zaburzeniami zwarcia a wy-
stępowaniem bólów głowy, a w 1988 r. 
odbyła 2‑tygodniowy staż szkoleniowy 
w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej 
w Jenie (NRD). Angażowała się w orga-
nizację szkoleń i konferencji prowadzo-
nych przez macierzysty zakład.

Działała też w strukturach PTS, będąc 
członkiem Zarządu Oddziału Lublin. Za 
swoją działalność otrzymała liczne na-
grody i odznaki (srebrna PTS 2001 r., 
honorowa złota PTS w 2009). Została 
odznaczona medalem z okazji 20‑lecia 
i 30‑lecia pracy zawodowej. Wspaniała 
żona, mama i babcia, spełniona rodzin-
nie oraz zawodowo przeszła w 2014 r. na 
emeryturę. Zmarła 16.03.2022 r. Zosta-
nie w naszej pamięci zawsze uśmiech-
nięta, zawsze życzliwa, wspaniały Przy-
jaciel i Nauczyciel. Z ogromnym żalem 
żegnamy Cię Aniu. 

Koleżanki	i	Koledzy
z	Zakładu	Protetyki		

Stomatologicznej

jak się walczy do końca w nierównej 
walce, jak silna jest Twoja wiara i za-
ufanie do lekarzy, jak wielka jest Two-
ja miłość do rodziny. Nikt nigdy pust-
ki po Tobie nie wypełni, tak bardzo 
nam Ciebie brakuje… tęsknimy za To-
bą Madziu. Pozostaniesz z nami na za-
wsze w naszych umysłach, wspomnień 
nikt już nam nie odbierze.

„Odeszłaś cicho, 
Tak jakbyś nie chciała,  
  swym odejściem smucić…
Tak jakbyś wierzyła  
  w godzinę rozstania,
że masz niebawem  
  z dobrą wieścią wrócić…” 

Koleżanki	i	Koledzy		
z	Poradni	Chorób	Błon	Śluzowych	

Jamy	Ustnej	UCS		
oraz		

Katedry	i	Zakładu	Medycyny		
Jamy	Ustnej	UM	w	Lublinie

Informujemy, że w Medicusie nie zamieszczamy kondolencji. 
Zawsze publikujemy natomiast wspomnienia o zmarłych le‑
karzach i lekarzach dentystach. Tekst wspomnienia (do 3 ty
sięcy znaków ze spacjami) należy przesłać na adres redakcji do 
10 dnia każdego miesiąca i dołączyć zdjęcie. 

Punkty medyczne najbliżej uchodźców
Dwa całodobowe punkty medyczne, w których pomoc znajdują uchodźcy z Ukrainy, 

działają przy dworcach w Lublinie.
Jeden z nich SP Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie uruchomił na Dworcu 

Głównym PKP. Punkt medyczny mieści się w podstawionym tu kontenerze. Pracuje w nim 
zespół składający się z lekarza i pielęgniarki. Pomoc osobom potrzebującym udzielana 
jest nie tylko na miejscu, ale przede wszystkim na peronie oraz w pociągach zatrzymują
cych się na dworcu. Personel przemieszcza się po terenie dworca, tak aby dotrzeć do jak 
największej liczby osób potrzebujących interwencji medycznej. 

Podobny całodobowy punkt medyczny działa też na dworcu PKS przy al. Tysiącle
cia 6. Tam, na miejscu, dyżurują ratownik i pielęgniarka. Mierzona jest temperatura ciała, 
ciśnienie, poziom cukru oraz prowadzony ogólny wywiad zdrowia z pacjentem. Osoby, 
które potrzebują dalszej opieki medycznej są kierowane do konkretnych placówek me
dycznych na terenie Lublina. aa

Fot. Łukasz Frączek/UMWL



MEDICUS 4/202226

Praca

Lekarze
• Alergologa, dermatologa i endokrynologa za

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

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

• 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, dyżury lekarskie w oddziale. 
Zapewniamy przyjazne środowisko pracy, mi
łą atmosferę, wysokiej jakości sprzęt diagno
styczny. Warunki pracy tj. forma zatrudnienia 
i wynagrodzenie do uzgodnienia. Osoby za
interesowane prosimy o kontakt telefonicz
ny: 81 551 85 03 sekretariat lub osobisty.

• Pilnie poszukujemy do pracy lekarzy specja
listów w dziedzinie: laryngologii, diabetolo
gii, reumatologii, dermatologii, pulmonolo
gii dla dzieci i dorosłych, neurologii, ortope
dii dla dzieci. Szczegółowe informacje można 
uzyskać osobiście w sekretariacie przychodni 
(II piętro), telefonicznie 81 532 61 80 lub dro
gą e mailową: hipoteczna_4@wp.pl

• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro
wotnej nr 1 w Bełżycach zatrudni specjalistę 
w dziedzinie ginekologii i położnictwa do pra
cy w oddziale szpitalnym, w wymiarze do peł
nego etatu (według ustaleń). Oferujemy: bar
dzo atrakcyjne warunki wynagrodzenia. Wy
sokość wynagrodzenia oraz rodzaj umowy do 
negocjacji i ustaleń. Pracę z doświadczonym, 
wykwalifikowanym, miłym zespołem lekarzy 
i położnych, w zmodernizowanym oddziale, 
z nowoczesną bazą sprzętową. Osoby zainte
resowane ofertami uprzejmie prosimy o kon
takt osobisty lub telefoniczny: (81) 516 29 26; 
605 358 585 albo przesłanie aplikacji na adres e
mailowy: sekretariat.zoz1@powiat.lublin.pl.

• 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 go
dzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego. Oso
by zainteresowane prosimy o przysyłanie CV 
pod adresem: Uniwersytecki Szpital Dziecię
cy ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20093 Lublin 
Sekcja Kadr – pokój 2007 lub 2008 lub kadry@
uszd.lublin.pl.

• Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o.o. poszu
kuje do współpracy lekarza w Ośrodku Dializ 
w Kraśniku Opis stanowiska: Opieka lekarska 
nad pacjentami stacji dializ. Oczekujemy: wy
kształcenia medycznego (specjalista chorób 
wewnętrznych II st./nefrolog/ w trakcie spe
cjalizacji z nefrologii). Oferujemy: • formę za
trudnienia wg preferencji: umowę o pracę, kon
trakt lub zlecenie, • stabilne warunki zatrud
nienia i atrakcyjne wynagrodzenie. Zaintere
sowane osoby prosimy o nadsyłanie aplika
cji (CV) z zamieszczeniem klauzuli o ochronie 
danych osobowych na adres email: daniel.na
lborczyk@fmcag.com. Więcej informacji o fir
mie na naszej stronie www.nephrocare.pl.

• Poszukujemy lekarza urologa, kardiologa, la
ryngologa, neurologa – specjalisty lub w trak
cie specjalizacji po ukończeniu drugiego roku. 
Praca w Ośrodku Zdrowia w Stróży – 3 godzi
ny raz w miesiącu. Dodatkowo istnieje możli
wość podnajęcia gabinetu na wizyty odpłat
ne, na życzenie najemcy możliwa obsługa re
jestracji, promocji usług i aktywnego pozy
skiwania klientów. Budynek parterowy o po
wierzchni około 200 mkw. z pełną infrastruk
turą. Idealne miejsce na pozyskanie pacjentów 
z okolicy. Posiadamy wolne 23 gabinety o po
wierzchni 2030 mkw., osobny wjazd i parking. 
Możliwość korzystania z części wspólnych: ła
zienka, łazienka dla personelu, pomieszcze
nie socjalne, brudownik, niebezpieczne od
pady. Godziny otwarcia przychodni od 8.00 do 
18.00 – Istnieje możliwość indywidualnego do
pasowania godzin otwarcia gabinetów pry
watnych. CM Zdrowa Rodzina – Ośrodek Zdro
wia w Stróży, ul. Kraśnicka 213, 23206 Stróża, 
tel. 698 663 705.

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

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

• SP Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 w Bełży
cach poszukuje: lekarza specjalisty w dziedzi
nie radiologii i diagnostyki obrazowej. Forma 
współpracy, warunki pracy i wynagrodzenia 
do uzgodnienia. Tel. (81) 516 29 24.

• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro
wotnej w Parczewie poszukuje lekarzy do pra
cy w Poradni Proktologicznej SPZOZ w Par
czewie, ul. Kościelna 136, 21200 Parczew. 
Oferujemy: umowę cywilnoprawną (do uzgod
nienia). Dokumenty do przesłania: dokumen
ty potwierdzające wykształcenie i uprawnienia 
zawodowe (kserokopie dyplomów); Curricu
lum Vitae (z telefonem kontaktowym, adresem 
email) wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgo
dy na przetwarzanie danych osobowych (zgod
nie z ustawą o ochronie danych osobowych). 
Powyższe dokumenty należy przesłać na ad
res email: dyr.lecznictwa@spzozparczew.pl. 
W sprawie pytań, należy kontaktować się z: 
zastępcą dyrektora ds. lecznictwa tel. (83) 355 
21 04.

• Nowe, prywatne gabinety medyczne w Puła
wach zatrudnią: lekarza (również w trakcie spe
cjalizacji): chirurga plastycznego; chirurga (ma
ła chirurgia); dermatologa. Forma współpracy 
do uzgodnienia. Tel. 693 106 359.

• Tarkiewicz Clinic – centrum medycyny este
tycznej w Lublinie nawiąże współpracę ze spe
cjalistami w dziedzinie dermatologii. Oferuje
my dostęp do najnowocześniejszych techno
logii, produktów i urządzeń mających szero
kie zastosowanie zarówno w medycynie es
tetycznej jak i dermatologii (m.in. laser CO2, 
laser fotona NdYag i erbtag, RF mikroigło
wa, Hifu, światło led itp.). Dysponujemy dużą, 
nowoczesną i komfortowo urządzoną kliniką, 
wygodne konsultacyjnozabiegowe gabinety. 
Jeśli będzie taka potrzeba – zapewniamy moż
liwość zakupienia wyposażenia i sprzętu pod 
indywidualne zapotrzebowanie lekarzy. Zain
teresowanych prosimy o kontakt telefoniczny 
+48 734 465 138 lub przysłanie aplikacji na ad
res emailowy kontakt@tarkiewicz.pl.

• Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławnie – blisko 
morza (woj. zachodniopomorskie) zatrudni le
karzy do pracy w poz oraz kardiologa, laryngo
loga i okulistę. Prosimy o kontakt: mmpacz@
wp.pl. 

• SP ZOZ w Kurowie, woj. lubelskie, zatrudni leka
rza (specjalistę medycyny rodzinnej lub interni
stą) do pracy w POZ w filii w Klementowicach 
na godziny. Korzystne warunki wynagrodze
nia, dowolna forma zatrudnienia. Termin roz
poczęcia pracy – od zaraz Tel. 695 949 281.

• Zatrudnimy lekarza do pracy w Lubelskim Ho
spicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Gwa
rantujemy godziwe wynagrodzenie i reali
zację szlachetnej misji. Osoby zainteresowa
ne współpracą prosimy o wysłanie CV: hospi
cjum@hospicjum.lublin.pl, tel. 81 537 13 73.

• Instytut Medycyny Wsi w Lublinie zatrudni do 
pracy w przychodni w ramach umowy kontrak
towej: lekarza rodzinnego oraz specjalistów 
do poradni kardiologicznej (NFZ) oraz porad
ni komercyjnych: medycyny pracy, ginekolo
gicznej, laryngologicznej i okulistycznej. Infor
macje na stronie internetowej IMW w zakład
ce Zamówienia/BIP i u kierownika przychod
ni, tel. 500 732 515. 

• Centrum Medyczne Libra, Krakowskie Przed
mieście 58/7, poszukuje do współpracy leka
rzy psychiatrów i psychoterapeutów; mail pa
ke62@o2.pl tel. 601 415 158.

• Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdro
wotnej 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: email: se
kretariat@spzozkrasnystaw.pl, kontakt telefo
niczny: 512 438 099 lub 82 543 15 22.

• Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdro
wotnej w Krasnymstawie zatrudni lekarzy do 
pracy w Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz 
SOR. Oferujemy elastyczne warunki pracy, 
atrakcyjne wynagrodzenie oraz pracę w zgra
nym i dynamicznym zespole. Zapraszamy do 
kontaktu: email: sekretariat@spzozkrasny
staw.pl kontakt telefoniczny: 512 438 099 lub 
82 543 15 22.

• Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z o.o. 
w Zamościu pilnie zatrudni lekarzy do pra
cy w Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz 
Oddziale Hematologii. Forma zatrudnienia 
do ustalenia (umowa o pracę lub cywilno
prawna). Oferujemy korzystne warunki wy
nagrodzenia. Kontakt: telefon 84 677 5021, e
mail:jchodara@szpital.com.pl.

Dentyści
• Zatrudnię w Chełmie lekarza stomatologa do 

pracy na umowę z NFZ i prywatnie. Gabinet 
położony w centrum miasta, dogodny dojazd. 
Tel. 604 275 282.

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

Centrum Medyczne 
MEDICOS 

w Lublinie, ul. Onyksowa 12 
zatrudni 

lekarza stomatologa 
specjalistę (lub w trakcie 

specjalizacji) z zakresu 
ortodoncji.

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

cmmedicos@gmail.com  
tel. 601663122
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reklam
a

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) złożył oświadczenie i wniosek, że nie 
osiąga przychodów z tytułu wykonywania za
wodu oraz ze źródeł przychodów wymienio
nych w przepisach o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (https://www.lexlege.pl/u
stawaopodatkudochodowymodosobfiz
ycznych/rozdzial2zrodlaprzychodow/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.

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. 

• Zatrudnię lekarza stomatologa w ośrodkowym 
gabinecie stomatologicznym w miejscowości 
Goraj ok. 30 km od Biłgoraja. Praca w ramach 
kontraktu z NFZ (pełny etat) i praca komercyj
na 100% dla zatrudnionego. Gwarantowana 
duża liczba pacjentów. Gabinet zapewnia do
świadczoną asystentkę stomatologiczną i po
trzebne wyposażenie, między innymi aparat 
rtg. W przypadku trudności w zabiegach chi
rurgicznych oferujemy bardzo szybką i facho
wą pomoc. Istnieje możliwość atrakcyjnego 
noclegu. Tel. 500 050 102 lub radent@auto
graf.pl

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

• Luxmed – Uzdrowisko Nałęczów nawiąże 
współpracę z lekarzem dentystą świadczącym 
usługi prywatnie i w ramach umowy z NFZ. 
Oferta współpracy dotyczy naszych placówek 
w Nałęczowie i Poniatowej. Tel. 602 407 672 lub 
mail: bok@luxmednaleczow.pl

• NZOZ w Zamościu zatrudni lekarza stomatolo
ga, praca na umowę z NFZ i prywatnie. Zatrud
ni też stażystę. Zapewni samodzielne mieszka
nie w bloku. Tel. 84 639 40 84, 696 487 438.

• Praca dla dentysty w Lublinie, tel. 81 747 13 
16.

• Centrum Stomatologiczne Silvermed w Lu
baniu (Dolnośląskie) zatrudni: lekarza denty
stę od zaraz. Pacjenci tylko prywatni. Oferuje
my dla lekarza w pełni wyposażone mieszka
nie. Tel. 790 258 392. 

Drobne

• Sprzedam aparat usg Echoson wyposażo
ny w 3 głowice (liniowa, convex, endovagi
nalna) oraz videoprinter. Pierwszy właściciel, 
aparat serwisowany przez producenta. Cena 
do uzgodnienia (tanio, likwidacja gabinetu), 
tel. 606 226 992.

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

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

• Sprzedam lokal 70 mkw. w centrum Lublina 
– z gabinetem stomatologicznym i laborato
rium protetycznym. Tel. 601 071 731.

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

• Sprzedam aparat do kriochirurgii Metrum Cry
oFlex – pierwszy właściciel, aparat mało uży
wany. Cena do uzgodnienia – tanio, likwidacja 
gabinetu. Telefon: 606 226 992.

• Wynajmę gabinet lekarski w atrakcyjnej lokali
zacji w centrum Lublina, pełne zaplecze (sprzęt 
oraz rejestracja), korzystne warunki finansowe. 
Tel. 508 942 546.

• 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 POZ na pograniczu województwa 
mazowieckiego i lubelskiego. NZOZ funkcjo
nuje od 1999 r., znajduje się w budynku wła
snościowym o pow. ok 400 mkw., który speł
nia wszystkie wymogi sanitarne. Populacja pa
cjentów wynosi ok 6 tys. W celu uzyskania in
formacji proszę o kontakt 501 551 449.
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20-079 Lublin, ul. Chmielna 4  
(siedziba Lubelskiej Izby Lekarskiej)
tel. 81 536 04 73, fax 81 536 04 70
e‑mail: medicus@oil.lublin.pl  
www.medicus.lublin.plmiesięcznik	Lubelskiej	Izby	Lekarskiej	

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

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

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

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

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

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

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

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

Biura w delegaturach
• delegatura Biała Podlaska:  

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

• delegatura Chełm:  
tel. /fax 82 564-35-99, 605 502 280
ul. Ceramiczna 1, 22-100 Chełm
chelm@oil.lublin.pl
czynne: wtorek 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

• 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



Technotop Sp. z o.o.
     21-030 Motycz, Konopnica 164A

    81 748 87 14       technotop.subaru.pl       salon@technotop.subaru.pl

Głównym celem  Subaru jest osiąganie najwyższego poziomu aktywnego 
bezpieczeństwa, dlatego konsekwentnie realizuje i udoskonala pryncypia 
konstrukcji swoich samochodów.
Silnik przeciwsobny  Subaru BOXER, stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD 
oraz duży prześwit zapewniają komfort i bezpieczeństwo prowadzenia nawet 
w bardzo trudnych warunkach drogowych i pogodowych.
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