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Wiosna jak zwykle przyszła nie-
spodziewanie, pokryła zielenią po-
wyborczy pył. 

Na szczęście obyło się bez wojen 
i wojenek, nikt nie musiał wywie-
szać białej flagi ani chronić sztanda-
rów. Przed nami wybory władz na-
czelnych i chyba nie obejdzie się bez 
wojen podjazdowych i gierek wy-
borczych. Ale to w połowie maja. 

My już jesteśmy ogarnięci. Przed nami budowa 
struktur. Zapraszam wszystkich kolegów do współpra-
cy. Kto śpiewa, maluje, interesuje się prawem, lub po-
siada nadmiar rozpierającej go energii jest mile widzia-
ny w strukturach samorządowych, gdzie będzie mógł 
realizować swoje pasje i wykorzystać dla dobra ogółu 
swą energię. Nawet ministerstwo niechcący poszło nam 
na rękę. Likwidując jednostki covidove zablokowało 
możliwość pracy w naszym kraju wszystkim, z wyjąt-
kiem lekarzy z Ukrainy. Tylko nostryfikacja. Mam na-
dzieję, że już nie będzie manipulacji ministerialnych. 
Spaliły na panewce szumne zapowiedzi ministra, że 
lekarze ze Wschodu uzupełnią nam braki. Zalała nas 
fala ok. 1300 osób. Być może, gdyby zatrudnić ich na 
Lubelszczyźnie, poprawiłoby to jakoś funkcjonowa-
nie ochrony zdrowia. Rozjeżdżając się po Polsce zgi-
nęli i nie są nawet kroplą w morzu potrzeb. 

Nadal jesteśmy skazani na siebie. Minister i rekto-
rzy wpadli na pomysł szatański (bo nie można nazwać 
go genialnym), aby staż był dobrowolny, bo uczelnie są 
w stanie nauczyć studenta praktyki zawodowej. Przy 
problemach z asystentami, łączeniu grup studenckich, 
ciekawe kto by to robił. Rozsądek zachowali tylko stu-
denci, zapytani, czy chcą takiej regulacji, odpowiedzie-
li, że nigdy w życiu, oni chcą stażu. I to jest optymi-
styczne, że jest grupa ludzi, którzy chcą się uczyć.

Leszek	Buk
prezes	LIL

lbuk@oil.lublin.pl
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Okręgowa Rada Lekarska IX kadencji, w nowym, wybranym w marcu składzie, po raz pierwszy spotkała się na posiedzeniu 
20 kwietnia br. W obradach wzięło udział 34 lekarzy i lekarzy dentystów, co stanowiło 89 proc. wszystkich członków rady 
(ORL liczy 38 osób). 

Frekwencja pozwoliła na podjęcie istotnych decyzji i przeprowadzenie wyborów.
Na początku podjęto uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków Prezydium ORL. Po raz pierwszy zdecydowano,  

że zasiądzie w nim 9 osób, w tym 4 wiceprezesów, a skarbnik i sekretarz będą mieć zastępców.

Wybory 2022 www.oil.lublin.pl

Pierwsze obrady nowej ORL – 20 kwietnia 2022 r. 

Wiceprezesi: 

Wioletta	Szafrańska‑Kocuń, 
specjalista ginekolog położnik, 
medycyna rodzinna

Dariusz	Samborski, specjalista 
stomatologii zachowawczej 
z endodoncją 

Skarbnik – Barbara	Hasiec, 
specjalista w zakresie pediatrii i chorób 
zakaźnych 

Z‑ca Skarbnika	– Jakub	Kosikowski, 
rezydent na onkologii

Sekretarz	–	Jacek	Szkutnik, 
specjalista stomatologii ogólnej 
i protetyki

Z‑ca Sekretarza	–  
Piotr	Barszczewski, specjalista 
chorób wewnętrznych

Grzegorz	Pietras, specjalista 
ginekolog położnik 

Prezes	–	Leszek	Buk, specjalista 
radiolog 

Monika	Bojarska‑Łoś, specjalista 
chorób wewnętrznych i diabetolog 

Skład	Prezydium	Okręgowej	Rady	Lekarskiej	w	Lublinie:	
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Pierwsze obrady nowej ORL – 20 kwietnia 2022 r. 
Przewodniczący	Delegatur	LIL:

Podjęto uchwałę w sprawie Komisji	Proble‑
mowych, które będą działać w czasie obecnej 
kadencji. Zdecydowano, że tak, jak poprzed-
nio, będzie 11 komisji i wybrano ich przewod-
niczących:
Komisja Kształcenia – Monika Bojarska‑Łoś
Komisja Socjalno‑Bytowa – Grzegorz Pietras
Komisja ds. Etyki – Janusz Dubejko
Komisja ds. Konkursów – Piotr Barszczewski
Komisja ds. Wykonywania Zawodu  
– Barbara Hasiec
Komisja Stomatologiczna – Agnieszka Surdyka
Komisja ds. Lekarzy Seniorów  
– Elżbieta Kuszewska
Komisja Rekreacji i Sportu – Jakub Kosikowski
Komisja Kultury – Dariusz Hankiewicz
Komisja Młodych Lekarzy – Michał Konopelko
Komisja ds. Lecznictwa Otwartego  
– Wioletta Szafrańska‑Kocuń

Nie wybrano rzecznika praw lekarza. 
Jeśli będzie taka konieczność odbędzie 
się to w innym terminie.

Biała	Podlaska	–		
Andrzej	Barszczewski, specjalista 
ginekolog położnik

Zamość	–	Maciej	Jedliński, specjalista 
chirurg naczyniowy

Chełm	–	Wiesław	Godzisz, chirurg 
urolog	

natomiast psychiatra Justyna	Morelow‑
ska‑Topolska	została Pełnomocnikiem	
ds.	 zdrowia	 lekarzy	 i	 lekarzy	denty‑
stów.	

Na zakończenie podano daty  
najbliższych posiedzeń ORL:  
18 maja i 8 czerwca.

Anna	Augustowska

Psychiatra Marek	 Domański	 zo-
stał ponownie wybrany na stanowisko  
Mediatora,	
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Okręgowa Komisja 
Rewizyjna
Bąk Michał
Dąbska Beata
Litko-Rola Monika
Łukasiewicz Sergiusz
Puchala Tomasz

Okręgowy Sąd 
Lekarski
Beń-Skowronek Iwona
Bijak Piotr
Czerkies Jolanta
Górniewski Zenon
Grzywna Leszek
Hasiec Tomasz
Jóźwiakowski Paweł
Korona Henryk
Kostrzewa Włodzimierz
Kosut Zbigniew
Kościuszko Filip
Kozak Gustaw
Krupski Witold
Latosiewicz Maryla
Lewandowska Anna
Maślanko Grażyna
Niderla Alicja
Rolińska Dorota
Sompor Jacek
Soroka-Wojtaszko Maria
Stokowska-Wojda Małgorzata
Stolarczuk Marek
Szadurski Marek
Trubecka-Pośnik Ewa
Trubecki Paweł
Walawska Beata
Wąsik-Szczepanek Ewa
Wilczyński Grzegorz
Żelazowski Krzysztof

Okręgowa Komisja 
Wyborcza
Bartosiewicz Iwona
Choduń Ewa
Dudko Ewa
Dura Maria
Faber-Bijak Monika
Hasiec Barbara
Samborski Dariusz
Szafrańska-Kocuń Wioletta
Zygo Bartosz

Wybory 2022 www.oil.lublin.pl

Zastępcy Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej
Chylińska-Kula Beata
Dobrzańska-Pielichowska Teresa
Dubiel Paweł
Dziduch Piotr
Flis Zbigniew
Górnicka Grażyna
Hołysz Janusz
Jurko Cezary
Kalinowski Jerzy
Kątska Emilia
Kłopotowska Maria
Kościańska Beata
Kozak-Czuchańska Małgorzata
Kożuchowska-Wróblewska Lidia
Marzec Katarzyna
Mączka-Fijałkowska Lucyna
Migielska-Wołyniec Jadwiga

Misztal Stanisław
Mozer Artur
Pazik-Wolska Marzena
Petrykowska-Lorek Anna
Piasecki Jarosław
Pyzik Dawid
Sawa Ireneusz
Szymański Tomasz
Walicka Krystyna
Warsz Leszek
Winniczuk Katarzyna
Wnuk Tomasz
Wójcicki Przemysław
Zastawna-Wereszczyńska Bożena
Żak-Żybura Jolanta
Żukowska Teresa

Okręgowa Rada Lekarska 9. kadencji
Barszczewski Andrzej
Barszczewski Piotr
Bartosiewicz Iwona
Barwińska-Altmajer Franciszka
Bąk-Kusiej Władysława
Bojarska-Łoś Monika
Burdzy Daniel
Choduń Ewa
Czajka Iwona
Domański Krzysztof
Dubejko Janusz
Dudko Ewa
Dura Maria
Godzisz Wiesław
Hankiewicz Dariusz
Hasiec Barbara
Jankowski Krzysztof
Jedliński Maciej
Jendrej Janusz

Kleinrok Andrzej
Konopelko Michał
Kosikowski Jakub
Kotula Filip
Kuszewska Elżbieta
Lewandowski Marek
Marcyniuk Danuta
Mazurek Kajetan
Morylowska-Topolska Justyna
Pietras Grzegorz
Ryss Maria
Samborski Dariusz
Spustek Janusz
Stankiewicz Marek
Surdyka Agnieszka
Szafrańska-Kocuń Wioletta
Szkutnik Jacek
Wasilczyk Grażyna

Delegaci na Krajowy Zjazd Lekarzy
Barszczewski Andrzej
Barszczewski Piotr
Bąk Michał
Bojarska-Łoś Monika
Buk Leszek
Choduń Ewa
Dobrzańska-Pielichowska Teresa
Domański Krzysztof
Dubejko Janusz
Dudko Ewa
Dura Maria
Godzisz Wiesław
Hankiewicz Dariusz
Hasiec Barbara

Konopelko Michał
Kosikowski Jakub
Lewandowski Marek
Marcyniuk Danuta
Niderla Alicja
Pietras Grzegorz
Samborski Dariusz
Stankiewicz Marek
Szafrańska-Kocuń Wioletta
Szkutnik Jacek
Tuszkiewicz-Misztal Ewa
Walicka Krystyna
Wysokińska-Miszczuk Joanna
Zieliński Tomasz
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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 ro‑
dzin – uchodźcy z terenów objętych woj‑
ną, którzy w związku z sytuacją na Ukra‑
inie potrzebują pomocy (np. materialnej, 
prawnej, psychologicznej) mogą zgłaszać 
się do naszej Izby.

W tym celu uruchomiliśmy specjal‑
ną skrzynkę mailową, na  którą należy 
kierować wiadomości zawierające da‑
ne kontaktowe i  zakres potrzeb. Wie‑
dząc, jakiego rodzaju problemów doty‑
czą prośby, będziemy mogli próbować 
zorganizować adekwatne formy pomo‑
cy. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres:  
dlaukrainy@oil.lublin.pl.

Zapraszamy członków LIL do włącze‑
nia się w akcję wsparcia. Prosimy o zgła‑
szanie na  podany powyżej adres email 
oferowanych form pomocy.

Pomoc prawna
Informujemy również o  możliwości 

otrzymania bezpłatnej pomocy praw‑
nej dotyczącej procedury sprowadzenia 
swoich rodzin do Polski, a także pomocy 
prawnej z zakresu prawa polskiego oraz 
prawa europejskiego obowiązującego 
na terenie Rzeczy pospolitej Polskiej w ra‑
mach 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 poprzez  wpłatę da‑
rowizny na konto Fundacji –  dane do 
przelewu:

Fundacja Lekarze Lekarzom 
ul. Jana Sobieskiego 110 
00‑764 Warszawa

Nr konta: PKO SA 31 1240 6263 1111 
0010 4779 2541

Z dopiskiem Pomoc dla Ukrainy

Leszek Buk 
prezes Lubelskiej Izby Lekarskiej

Szpital z ul. Jaczewskiego  
szpitalowi w Równem pomaga

Wsparcie dla lekarzy 
z Ukrainy

Do	Centralnego	Szpitala	Miejskie‑
go	w	Równem	(niedaleko	Łucka)	pod	
koniec	marca	br.	dotarł	wysokospecja‑
listyczny	sprzęt	oraz	aparatura	do	za‑
biegów	i	operacji,	którą	Samodzielny	
Publiczny	Szpital	Kliniczny	nr	4	w	Lu‑
blinie	przekazał	od	darczyńców	–	or‑
ganizacji	Global	Empowerment	Mis‑
sion,	współpracującej	z	firmą	Konkret	
sp.	z	o.o.	sp.	k.	z	Chełmna.	

– SPSK nr 4 w Lublinie koordynował 
proces przekazania darowizny, wcześniej 
zwracając się do Klastra	Lubelska	Me‑
dycyna o pomoc w znalezieniu odpo-
wiedniego partnera do współpracy. W ten 
sposób szpital nawiązał kontakt z Glo-
bal Empowerment Mission, organizacją 
non-profit, założoną w 2011 roku, której 
celem jest niesienie pomocy w sytuacji 
globalnych katastrof i z firmą Konkret 
sp. z o.o. sp. k. z Chełmna, która skom-
pletowała sprzęt operacyjny i zabiegowy 
o łącznej wartości ok. 700 tysięcy złotych 
– informuje rzeczniczka lubelskiego szpi-
tala Alina	Pospischil.

W wyposażeniu przekazanym na Ukra-
inę znalazły się m.in. lampy zabiegowe, 
RTG trzyłóżkowe, stół operacyjny, ssaki 
medyczne, materace, cewniki, a także rę-
kawice, czepki, fartuchy medyczne i chi-
rurgiczne, maseczki ochronne, kompresy, 
plastry, gazy i gaziki nasączone, paski do 
zamykania ran.

To już drugie wsparcie szpitala w Rów-
nem, w którym uczestniczy SPSK nr 4. 
W pierwszym transporcie humanitarnym 
do szpitala w Równem dotarły m.in.: na-
rzędzia chirurgiczne, aparat USG, stół 
operacyjny, stół zabiegowy, kardiomo-
nitor, gastroskopy, pulsoksymetry, apa-
raty do terapii nerkozastępczej, kapno-
grafy, aparaty do elektrokoagulacji, łóż-
ka szpitalne, lampy operacyjne i wózki 
inwalidzkie. 

– Zgromadzenie powyższej pomocy 
nie byłoby możliwe bez wsparcia, jakie 

SPSK nr 4 otrzymał od Klastra Lubelska 
Medycyna, firmy CWI	Centrum	Wóz‑
ków	Inwalidzkich, która przekazała kil-
kanaście wózków inwalidzkich i spół‑
ki	Aesculap	Chifa za wysokiej jakości 
narzędzia chirurgiczne – podkreśla Po-
spischil.

Lubelski szpital współpracuje z Miej-
skim Szpitalem Centralnym w Równem 
od kilku lat. Po kilku dniach od napaści 
wojsk rosyjskich na Ukrainę, placówka 
zaapelowała do swojego polskiego part-
nera o pomoc. W ogarniętym wojną kraju 
sytuacja pacjentów stała się dramatyczna 
– szpitale nie mają wystarczających środ-
ków do zapewnienia pomocy medycz-
nej wszystkim potrzebującym, ani moż-
liwości uzupełnienia magazynów. Miej-
ski Szpital Centralny w Równem przed-
stawił listę potrzebnego sprzętu i mate-
riałów medycznych.

SPSK nr 4 postanowił odpowiedzieć 
na apel. W dużej części wysłany sprzęt 
pochodził z magazynów szpitala przy 
ul. Jaczewskiego. 

– Tir jechał aż z Holandii. W Pozna-
niu został opróżniony. Droga do Rów-
nego jest bezpieczna. Nie obawiam się, 
że może zostać zatrzymany – zapewniał 
przed wyjazdem kierowca z Ukrainy, 
Aleksandr Szocki. 

Poza tym w ciągu kilku dni pracow-
nicy SPSK nr 4 zebrali ok. tony produk-
tów, w tym: produkty higieniczne dla 
niemowląt, opatrunki, leki przeciwbó-
lowe i przeciwzapalne, syropy, żywność 
o długim terminie przydatności do spo-
życia (konserwy, makarony, kasze, so-
sy), kosmetyki, nowe koce. – Apelowali-
śmy do naszych pracowników, aby przed 
zrobieniem zakupów sprawdzili listę po-
trzebnych rzeczy, którą umieściliśmy na 
stronie internetowej szpitala i na plaka-
tach. Zebrane artykuły są przekazywa-
ne do PCK. 

aa
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Do Kliniki Okulistyki Ogólnej 
SPSK 1 w Lublinie trafiają ofiary bom-
bardowania w Ukrainie. Jedną z pierw-
szych operowanych tu osób była Olena 
Seliczianowa i jej synowie, pięcioletnie 
bliźniaki, mieszkańcy 100-tysięcznego 
Siewierodoniecka na wschodzie Ukra-
iny. Cała trójka odniosła poważne obra-
żenia, groziła im całkowita utrata wzro-
ku. Kiedy pod koniec marca trafili do Lu-
blina nie widzieli.

– U mamy chłopców przeprowadzi-
liśmy obuoczną operację zaćmy po-
urazowej z wszczepieniem sztucznych 

Kiedy bomby spadły na ich domy

zdecydowali o objęciu opieką tej rodzi-
ny. Ruszyły starania o znalezienie w Lu-
blinie mieszkania i pracy dla pani Oleny, 
która jest kucharką.

Anna	Augustowska

Tuż przed zamknięciem tego wydania 
Medicusa do kliniki trafiły dwie dziew-
czynki, jedna z poważnymi uszkodze-
niami powiek, stłuczoną gałką oczną 
i zranieniami twarzy. Jak informował 
prof. Robert Rejdak, operacje wszystkich 
dzieci zakończyły się sukcesem. 

W Lublinie utworzono też specjalny 
zespół medyczny składający się z okuli-
stów, chirurgów twarzowo-szczękowych 
i chirurgów plastycznych, który jest go-
towy świadczyć pomoc ofiarom wojny 
w Ukrainie. 

soczewek – relacjonował prof.	Robert	
Rejdak, szef kliniki, która od począt-
ku wojny konsultuje i leczy pacjentów 
z Ukrainy. – W trakcie operacji usunęli-
śmy też duży kawałek szkła, który tkwił 
wewnątrz oka pani Oleny i udało się 
nam wszczepić soczewki wewnątrzgał-
kowe. Dzięki temu już na drugi dzień po 

operacji kobieta odzyskała wzrok na po-
ziomie 70 procent. – W miarę gojenia bę-
dzie jeszcze lepiej – mówi prof. Rejdak. 
– Jest szczęśliwa, może opiekować się 
dziećmi Nazarem i Timurem. Uratowano 
też wzrok chłopców (jeden z nich stracił 
oko). Po dłuższym leczeniu i skompliko-
wanej operacji na siatkówce i ciele szkli-
stym oczu, chłopcy odzyskali wzrok. Tuż 
po wybuchu bomby – 11 marca – kobieta 
i jej synowie zostali zabrani do szpitala, 
a pomoc z Lublina była możliwa dzięki 
kontaktowi z lekarką ze Lwowa, dr Na‑
talią	Preys, uczennicą prof. Roberta Rej-

daka, która kiedyś się u niego 
szkoliła. Teraz do Lwowa tra-
fia wielu pacjentów – rannych 
w wyniku działań wojennych 
i stąd, dzięki współpracy z lu-
belską kliniką, są albo konsul-
towani albo transportowani do 
naszego miasta.

– Jesteśmy w stałym kon-
takcie ze szpitalem we Lwo-
wie, konsultujemy różne przy-
padki dzień i noc, to już ponad 
200 pacjentów – mówił w poło-
wie kwietnia prof. Rejdak. – Ma-

my też umowę, żeby ranne dzieci kiero-
wać do nas jak najszybciej, wręcz natych-
miast, bo są to zwykle trudne, specjali-
styczne zabiegi. Postanowiliśmy, że przej-
mujemy opiekę i leczenie dzieci z Ukra-
iny – dodaje prof. Rejdak. 

Rektor UM w Lublinie prof. Woj-
ciech Załuska, a także prezydent Lublina 

Dla szpitali w Łucku, Winnicy i w Dnipro
Profesjonalny sprzęt medyczny, między 

innymi defibrylatory z monitorami EKG, róż‑
nego rodzaju materiały opatrunkowe oraz 
żywność, leki przeciwbólowe, koce, ubra‑
nia i wiele innych rzeczy, trafił w kwietniu 
do szpitali w Łucku i w Dnipro. 

– To były dary, które przyjechały z Nimes 
we Francji dwoma ciężarówkami 3,5  tony 
i 5,5 tony. Cały sprzęt został przeładowany 
na ukraińską ciężarówkę w Targach Lublin, 
gdzie wcześniej mieścił się szpital tymcza‑
sowy SPSK 1. Operacja się udała dzięki po‑

mocy dyrektor szpitala Beaty Gawelskiej 
i Magdaleny Kłody, która zorganizowała 
ochotników do przeładunku darów. Ca‑
łą akcje transportu koordynowała Beata 
Krzyszczak, prezes Fundacji „Help for You” 
ze swoim zastępcą – relacjonuje prof. To‑
masz Zubilewicz, szef Katedry i Kliniki Chi‑
rurgii Naczyń i Angiologii Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uni‑
wersytetu Medycznego w Lublinie. 

Drugą część pomocy stanowiły dary za‑
kupione przez Polskie Towarzystwo Chi‑
rurgii Naczyniowej. Zakupiono dwa ze‑
stawy do Vac terapii wraz ze sprzętem wy‑
miennym oraz kieszonkowy doppler. 

Towarzystwo planuje dalsze celowane 
zakupy i  kolejny transport do szpitali na 
Ukrainie. Sprzęt ten trafi do dwóch szpitali 
frontowych w Dnipro oraz Winnicy, a tak‑
że do Wojewódzkiego Szpitala Kliniczne‑
go w Łucku.

Pomoc była zorganizowana przez fran‑
cuski Rotary Club z Nimes oraz dwóch ro‑
tarian z  Lublina – Tomasza Zubilewicza 
oraz Wojciecha Brakowieckiego.

tz
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•	Spotykamy się w Lubelskiej Izbie Le-
karskiej ponieważ…?

– Ponieważ, według mnie, to jedna 
z najlepszych Izb Lekarskich, a także dla-
tego, że staram się o prawo do wykony-
wania zawodu, tu w Polsce, a konkretnie 
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycz-
nym w Białej Podlaskiej, gdzie czeka już 
na mnie miejsce na Oddziale Anestezjo-
logii i Intensywnej Terapii. Teraz zała-
twiam konieczne formalności.

•	Dlaczego młoda lekarka wybiera 
Polskę na miejsce do pracy i życia, a nie 
inne kraje Europy?

– Ponieważ Polska jest dla mnie jak 
i Ukraina, mamy podobny język, kulturę, 
tradycję i bardzo otwartych ludzi. Jeste-
śmy związani przez długą historię. Dla-
tego czuję się tutaj jak w drugim swo-
im domu.

O przeniesieniu się do Polski myślałam 
na długo przed wybuchem wojny także 
tej, która trwa u nas od 2014 roku. Trud-
no planować życie w kraju, w którym nie 
ma spokoju i żyje się w ciągłym zagro-
żeniu. Już późną jesienią ub. roku razem 
z mężem postanowiliśmy, że wystąpię 
o prawo wykonywania zawodu w Polsce. 
W grudniu 2021 roku mój wniosek wpły-
nął do Ministerstwa Zdrowia w Warsza-
wie i zaczęło się czekanie na odpowiedź 
i otrzymanie decyzji.

•	Przyszła w zaskakującym dniu?
– Pozytywną odpowiedź dostałam 

w lutym, dosłownie kilka dni później 
wybuchła wojna. Byliśmy razem z ro-
dziną w Ukrainie 40 dni, ja pomagałam 

szpitalom, a mąż żoł-
nierzom. Kiedy by-
ło już bardzo niebez-
piecznie, wyjechałam 
z naszą ukochaną kot-
ką i z jednym pleca-
kiem, w którym na-
gle zmieściło się całe 
nasze życie. Mąż zo-
stał i walczy. 

•	A wybór szpitala 
w Białej Podlaskiej to 
przypadek? 

– Znalazłam w In-
ternecie ofertę pra-
cy i napisałam ma-
ila w odpowiedzi, bo 
spodobał mi się ten 
szpital, a później do końca nie mogłam 
uwierzyć, kiedy skontaktował się ze 
mną dyrektor medyczny i zaprosił na 
rozmowę. Spotkałam się tam z ogromną 
życzliwością, otrzymałam wielką pomoc 
i wsparcie, i to co najważniejsze – wiem, 
że będę tam mogła pracować zgodnie 
z moimi kwalifikacjami. Najpierw, kie-
dy otrzymam warunkowe prawo wykony-
wania zawodu przez 3 miesiące pod opie-
ką lekarza ze szpitala, a potem już samo-
dzielnie. Zgodnie z obowiązującym pra-
wem, otrzymam też 5 lat na nostryfika-
cję mojego dyplomu.

•	Dobrze Pani mówi po polsku – mo-
że ma Pani polskie korzenie?

– Korzeni nie mam, a języka uczę się 
sama, od chwili, kiedy zaczęłam pla-
nować wyjazd, to prawie już pół roku. 

Proste marzenie – leczyć i żyć w Polsce
z Anną Hordyną,  

ukraińską lekarką anestezjologiem,  
rozmawia Anna Augustowska

Na szczęście nie sprawia mi to kłopotu, 
ale jeszcze popełniam błędy, kiedy się de-
nerwuję lub się śpieszę. 

•	Jest Pani anestezjologiem już z pew-
nym doświadczeniem?

– Studia na Wydzia-
le Lekarskim ukończy-
łam w Dnieprowskiej 
Akademii Medycznej 
(Dniepr to duże milio-
nowe miasto w środko-
wo-wschodniej Ukra-
inie). Po studiach przez 
4 lata pracowałam na 
Oddziale Anestezjolo-
gii i Intensywnej Tera-
pii w Zaporożu, w du-
żym szpitalu obwodo-
wym i tam zrobiłam 
specjalizację z aneste-
zjologii.

•	Dlaczego wybra-
ła Pani tę specjaliza-

cję, a nie na przykład pediatrię czy kar-
diologię?

– Ponieważ w tej specjalizacji jest na-
prawdę zawsze ciekawie, można widzieć 
efekt swojej pracy, nawet w beznadziej-
nych przypadkach, a to bardzo motywu-
je do dalszego rozwoju. Kiedy mogę ko-
muś uratować lub przedłużyć życie prze-
żywam prawdziwe szczęście.

•	Pani marzenia i plany, poza oczywi-
stym życzeniem zakończenia wojny?

– Chciałabym żyć w Polsce z całą ro-
dziną, kupić swój dom i móc podróżo-
wać.

Planuję ubiegać się o nostryfikację 
dyplomu, zdać egzamin językowy, że-
by otrzymać możliwość pełnego prawa 
wykonywania zawodu zwykłą ścieżką, 
a później zacząć pisać pracę naukową.

Lekarze uchodźcy są w Polsce 
Ministerstwo Zdrowia wydało około 70 pozwoleń na pracę leka‑

rzom z Ukrainy, którzy wyjechali ze swego kraju po wybuchu woj‑
ny w lutym. – Kolejne wnioski, kilkaset sztuk, czekają na rozpatrze‑
nie – informował na konferencji prasowej minister zdrowia Adam 
Niedzielski, który 12 kwietnia odwiedził Lublin.

W naszym województwie uprawnienia do wykonywania zawo‑
du otrzymało od 24 lutego do połowy kwietnia niespełna 10 osób. 
Pracują m.in. w szpitalu w Białej Podlaskiej i we Włodawie.

Minister podkreślił, że w Polsce już od roku obowiązuje uprosz‑
czona procedura przyjmowania lekarzy z zagranicy do polskiego 
systemu służby zdrowia. Wymagane jest tylko przedstawienie pod‑
stawowych dokumentów. Nie ma wymogu znajomości języka pol‑
skiego, można się go uczyć na kursach, prowadzonych m.in. przez 
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Pozwolenie 
na wykonywanie zawodu w Polsce wydaje minister zdrowa, a po‑
twierdza je Izba Lekarska. aa
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•	Na tegorocznych maturzystów (i nie 
tylko) czeka niespodzianka. Jesienią bę-
dą mogli rozpocząć studia na kierunku 
psychologia, który uruchamia Uniwersy-
tet Medyczny w Lublinie. To będzie cał-
kiem inna psychologia niż ta, wy-
kładana na innych uczelniach?

– I tak, i nie. Program studiów 
(jednolite magisterskie) został przy-
gotowany z myślą o kształceniu 
kadr psychologicznych, ukierunko-
wanych na pracę w ochronie zdro-
wia. Czyli z pacjentami, a także 
z ich bliskimi. Wsparcie psycholo-
giczne to udowodniona siła i nie-
podważalna pomoc w odzyskiwa-
niu zdrowia, szybszej rekonwale-
scencji i akceptacji swej sytuacji 
przez chorych i osoby z ich krę-
gu rodzinnego. Będzie to możli-
we dzięki rozbudowanej bazie kli-
nicznej, jaką dysponuje Uniwersy-
tet Medyczny, a także dzięki Cen-
trum Symulacji Medycznej, gdzie 
będą odbywać się zajęcia. 

To nas wyróżnia na tle innych 
uczelni, kształcących psychologów 
– mam tu głównie na myśli uniwer-
sytety humanistyczne. Nasi studen-
ci mają zostać specjalistami psychologii 
medycznej, dlatego już od samego począt-
ku będą mieć zajęcia wśród pacjentów 
szpitali i placówek, należących do uni-
wersytetu. Ale oczywiście nasz kierunek 
to nie szkoła zawodowa, więc program 
studiów obejmuje też szereg przedmio-
tów z wiedzy ogólnej i czysto psycholo-
gicznej: to m.in. psychologia ogólna, psy-
chologia emocji i motywacji, psycholo-
gia rozwojowa, filozofia, etyka, antropo-
logia, socjologia medycyny. 

•	Studia zakładają ogromną indywi-
dualizację, na czym ma polegać?

– Już od drugiego roku będą wprowa-
dzane przedmioty wybieralne, co pozwoli 
studentowi samodzielnie kierować swoją 
edukacją. Student będzie miał do wyboru 

Nowy kierunek studiów 

Psychologia pod rękę z medycyną
z prof. Marzeną Samardakiewicz,  

kierownik Katedry i Zakładu Psychologii oraz prodziekan Wydziału 
Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,  

rozmawia Anna Augustowska

kilka (5 z 6) różnych seminariów – i w ten 
sposób planować swoją drogę zawodową. 
Zapewne będzie mu w tym też pomaga-
ła współpraca z powołaną w 2016 roku 
staraniami uczelni Akademicką Pomocą 

ok. 90 psychologów, 
to oni będą siłą naszej 
kadry. Kadra to także: 
15 profesorów, 10 ad-
iunktów, 26 asysten-
tów, a specjalizacje 
to m.in. z psychologii 
klinicznej, psychiatrii 
dorosłych oraz dzie-
ci i młodzieży, neuro-
psychologii, medycy-
ny społecznej, zdrowia 
publicznego, pediatrii, 
endokrynologii, cho-
rób wewnętrznych, 
immunologii klinicz-
nej, pielęgniarstwa ra-
tunkowego, anestezjo-
logicznego, genetyki 
klinicznej.

•	Kierunek psycho-
logia na UM w Lu-
blinie otrzymał Cer-
tyfikat Akredytacyjny 
w konkursie Studia 
z Przyszłością 2022. 

– To prawda, wniosek konkursowy wg 
komisji nie tylko spełniał kryteria regula-
minowe, określone przez Fundację Roz-
woju Edukacji i Szkolnictwa Wyższe-
go, podkreślono też, że kierunek zapew-
nia absolwentom możliwość uzyskania 
wykształcenia zgodnego z oczekiwania-
mi rynku pracy, a także ma innowacyjny 
i nowoczesny program studiów, a koncep-
cja kształcenia pozostaje spójna z misją 
i strategią rozwoju uczelni.

Uzyskaliśmy też poparcie prezesa 
Lubelskiej Izby Lekarskiej, Leszka Bu-
ka i działającej przy Urzędzie Miasta 
w Lublinie organizacji Lubelska Medy-
cyna-Klaster Usług Medycznych i Pro-
zdrowotnych.

•	Ilu szczęśliwców będzie mogło roz-
począć studia?

– Chcemy przyjąć 30 osób. To będzie 
elitarna grupa, której zapewnimy uzyska-
nie wiedzy i praktycznych umiejętności 
z zakresu profilaktyki i terapii psycholo-
gicznej, niezbędnej do wykonywania za-
wodu psychologa, szczególnie w szpita-
lach publicznych i NZOZ-ach, w instytu-
cjach naukowo-badawczych i ośrodkach 
badawczo-rozwojowych oraz w instytu-
cjach zajmujących się poradnictwem z za-
kresu edukacji prozdrowotnej oraz w pro-
wadzeniu praktyki psychologicznej po 
uzyskaniu odpowiednich uprawnień.

Wszyscy zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji będą mogli poznać szcze‑
góły studiowania psychologii w czasie organizowanych Wirtualnych Dni Otwartych UM 
– webinarium psychologia, czwartek 12 maja, godz. 17. 

A rekrutacja rozpoczyna się już 16 maja 2022 r.

Psychologiczną i Edukacyjną. To jednost-
ka, która wspiera wszystkich studentów 
i pracowników uniwersytetu, którzy zma-
gają się z różnymi problemami i trudno-
ściami w funkcjonowaniu psychicznym, 
ale to też miejsce, gdzie studenci psycho-
logii będą mogli zdobywać praktyczne 
doświadczenie i wykazywać się indywi-
dualną kreatywnością.

•	Podsumujmy: jakie są najważniej-
sze atuty psychologii na Uniwersytecie 
Medycznym?

– To oczywiście dostęp do bazy kli-
nicznej; możliwość zajęć w Centrum Sy-
mulacji Medycznej i wreszcie nasza ka-
dra doświadczonych klinicystów i dy-
daktyków. W samych szpitalach kli-
nicznych lubelskiego UM już pracuje 
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21 kwietnia przeprowadzono pierwsze operacje chirurgicz-
ne z użyciem da Vinci. Zabieg przeprowadził dr n. med. Jerzy	
Draus, wybitny specjalista, doświadczony chirurg i popularyza-
tor wykorzystania systemów robotycznych w chirurgii. Dr Draus 
jest absolwentem Akademii Medycznej w Lublinie. Doświad-
czenie zdobywał w wiodących klinikach w Europie. Wykonał 
ponad 1000 operacji kolorektalnych z użyciem systemu robo-
tycznego da Vinci oraz ponad 200 zabiegów robotycznych prze-
puklin brzusznych. Obecnie jest ordynatorem Oddziału Kolo-
rektalnego w Hallands Hospital Halmstad w Szwecji. 

Asystowali mu lekarze ze szpitala przy al. Kraśnickiej: Ma‑
teusz	Dziedzic, Edyta	Rybak	i Andrzej	Szczepanowski.

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kar-
dynała Wyszyńskiego w Lublinie w marcu rozpoczęły się szko-
lenia dla personelu medycznego z wykorzystaniem niedawno 
zakupionego robota operacyjnego da Vinci. 

Program trzymiesięcznego szkolenia przewidywał przygo-
towanie wszystkich członków zespołu chirurgicznego: chirur-
gów, anestezjologów, personelu pielęgniarskiego oraz persone-
lu pomocniczego. Członkowie zespołu uczyli się wspólnie, co 
jest głównym kluczem do zapewnienia efektywnej współpracy 
zespołowej i optymalnego rezultatu dla pacjenta.

Uczestnicy szkoleń zapoznali się z zasadami pracy robota da 
Vinci, poznali instrumentarium oraz nawigację kamerą. Odby-
wały się ćwiczenia na trenażerach oraz treningi na symulatorach. 
Szkolenia objęły także wizyty w innych ośrodkach i zabiegi wy-
konywane przy wsparciu tzw. proktorów (certyfikowanych le-
karzy szkoleniowych dla systemu robotycznego da Vinci). 

– Wszystkie szkolenia kończą się uzyskaniem certyfikatu. 
Proces edukacji chirurgów jest ujednolicony przez producen-
ta na całym świecie. To oznacza, że lubelscy chirurdzy będą 
takimi samymi specjalistami w chirurgii robotycznej, jak le-
karze np. w Nowym Jorku – tłumaczy dr n. med. Małgorza‑
ta	Piasecka, zastępca dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkie-
go Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyń-
skiego w Lublinie.

System da Vinci jest jednym z najbardziej zaawansowanych 
technologicznie wynalazków światowej inżynierii medycznej. 
Zakupiony w lutym br. przez Szpital Wojewódzki w Lublinie 
robot da Vinci Xi to najnowszy model czwartej generacji ze zin-
tegrowanym stołem chirurgicznym, systemem dziesięciokrotne-
go powiększenia obrazu, który dodatkowo jest trójwymiarowy. 

Pod okiem prof. Paula Knappena – CTO
W Pracowni Hemodynamiki 1. Woj-

skowego Szpitala Klinicznego w dniach 
6-7 kwietnia 2022 r. odbyły się Między‑
narodowe	Warsztaty	Zabiegów	CTO 
z udziałem jednego z najsławniejszych 
operatorów na świecie prof.	Paula	Knap‑
pena z Uniwersytetu w Amsterdamie oraz 
gości z Japonii, a także prof.	Maksymi‑
liana	Opolskiego z Narodowego Insty-
tutu Kardiologii w Warszawie.

– Wykonaliśmy zabiegi angioplastyki 
CTO (chronic total occlusion) u 4 pacjen-
tów z zastosowaniem wszystkich dostęp-
nych metod: AWE (antegrade wire esca-
lation), retrograde i ADR (antegrade dis-
section and reentry). Pacjenci byli z ca-
łej Polski, dla wszystkich była to kolejna 

próba otworzenia naczynia po niesku-
tecznych zabiegach w innych ośrodkach. 
Dla jednego z pacjentów była to już pią-
ta próba, tym razem zakończona sukce-
sem – mówił dr n. med. Grzegorz	So‑
bieszek, kierownik Oddziału Kardiolo-
gii i Pracowni Hemodynamicznej szpi-
tala wojskowego w Lublinie.

Prof. Knappen to jeden z najbardziej 
znanych operatorów CTO na świecie, 
wykonujący regularnie zabiegi na ży-
wo podczas największych konferen-
cji poświęconych tematyce CTO, me-
tod wykorzystywanych w zabiegach 
CTO, a więc zarówno AWE, ADR oraz 
retrograde.

 aa

Narzędzie optymalizuje ruchy operatora poprzez eliminację na-
turalnego drżenia mięśni i poprawienie pola widzenia, co po-
zwala zawęzić obszar interwencji chirurgicznej. Dzięki temu 
operacja jest przeprowadzana z precyzją niemożliwą do uzy-
skania w inny sposób.

– System chirurgii robotycznej da Vinci to przede wszystkim 
wymierne korzyści dla pacjenta. Zamiast cięcia przez wszyst-
kie powłoki ciała, narzędzia chirurgiczne wprowadzane są przez 
ośmiomilimetrowe otwory. Dzięki temu po operacji wszystko 
o wiele szybciej się goi, pacjent często może wrócić do domu 
już w drugiej dobie po zabiegu, a do pełnej sprawności również 
dochodzi wielokrotnie szybciej niż po tradycyjnej operacji. Wy-
korzystywane narzędzia zmniejszają także urazy wewnętrzne 
i krwawienia, dzięki czemu zmniejsza się prawdopodobieństwo 
komplikacji pooperacyjnych – podkreśla dr Piasecka.

Docelowo w szpitalu przy al. Kraśnickiej ma powstać Spe-
cjalistyczny Ośrodek Edukacyjny Chirurgii Robotycznej. Ze-
społy chirurgiczne z innych szpitali województwa lubelskiego 
i kraju będą mogły zdobywać doświadczenie na światowej kla-
sy sprzęcie, pod okiem najlepszych specjalistów. 

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

aa

Precyzyjne operacje z robotem da Vinci
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•	Otrzymała Pani „Laur Medyczny 
im. Doktora Wacława Mayzla” Polskiej 
Akademii Nauk za cykl 8 publikacji z za-
kresu psychiatrii. Proszę opowiedzieć, 
czego dotyczyły publikacje? 

– Artykuły, uwzględnione w wyróżnio-
nym przez PAN cyklu publikacji, obej-
mowały pracę oryginalną na temat zdro-
wia psychicznego studentów polskich 
w dobie pandemii COVID-19 oraz sie-
dem prac, będących pracami przeglądo-
wymi na temat zmian wybranych stężeń 
mikro- i makroelementów u pacjentów 
chorujących na schizofrenię, przewlekłą 
chorobę alkoholową i na temat powikłań 
zakażenia paciorkowcowego w posta-
ci autoimmunologicznego pediatryczne-
go zespołu zaburzeń neuropsychiatrycz-
nych po infekcji Streptococcus (zespół 
PANDAS). Opisy przypadków dotyczy-
ły pacjentów z osobowością borderline 
oraz potencjalnych skutków ubocznych 
stosowania SSRI (selektywnych inhibi-
torów zwrotnego wychwytu serotoniny) 
podczas ciąży.

•	Wspomniała Pani o pracy oryginal-
nej na podstawie własnych badań, czy 
mogłaby Pani rozwinąć temat? 

Każdy talent wymaga ogromnej pracy
z Alicją Formą,  

studentką V roku kierunku lekarskiego  
oraz doktorantką w Szkole Doktorskiej  

na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie,  
rozmawia Anna Augustowska

– Praca oryginalna na temat zdrowia 
psychicznego studentów polskich w do-
bie pandemii COVID-19 została napisa-
na na podstawie własnych wyników ba-
dania ankietowego, przeprowadzonego 

na grupie 2172 studentów polskich oko-
ło sześć tygodni po ogłoszeniu pande-
mii w Polsce. Badanie było kontynu-
owane rok po pandemii, lecz tym razem 
we współpracy z ośrodkami badawczymi 
z Chin, Filipin, Bangladeszu, Pakistanu, 
Indii, Egiptu, Wietnamu i Meksyku (ra-
zem 7220 ankietowanych studentów). Po-
wyższe badanie otrzymało dofinansowa-
nie na kwotę ponad 130 tys. zł w konkur-
sie Ministerstwa Edukacji i Nauki – „Naj-
lepsi z Najlepszych! 4.0”.

•	Jak prezentują się wyniki tych ba-
dań?

– Wyniki badania, przeprowadzone-
go na studentach z Polski około sześć ty-
godni po ogłoszeniu pandemii, prezentu-
ją się następująco – objawy stresu i lęku 
były nieznacznie podwyższone, podczas 
gdy objawy depresji utrzymywały się na 
dość wysokim poziomie w badanej gru-
pie. Wszystkie te objawy były bardziej 
nasilone wśród studentek oraz zależne od 
kierunku, na którym studiowali studenci 
– najmniejsze nasilenie stresu emocjo-
nalnego zaobserwowaliśmy wśród stu-
dentów studiujących medycynę, zaś naj-
wyższe – nauki ścisłe. Ponadto, zaobser-
wowaliśmy, że studenci chętniej używa-
li „pozytywnych” strategii radzenia sobie 
ze stresem takich jak akceptacja sytuacji, 
planowanie, poszukiwanie wsparcia emo-
cjonalnego. Wyniki kontynuacji badania 
są nadal analizowane przez nasz zespół 
badawczy, część z nich została już przed-
stawiona na konferencjach polskich i za-
granicznych, a niebawem również poja-
wią się w formie artykułu naukowego.

Dodam, że powyższe publikacje uka-
zały się w czasopismach, ujętych w ak-
tualnym wykazie czasopism – Journal of 
Clinical Medicine, International Journal 
of Molecular Sciences, Molecules, Cur-
rent Problems of Psychiatry. Sumarycz-
ny wskaźnik Impact Factor opublikowa-
nych artykułów był równy 18,985 oraz 
720 pkt MEiN.

•	Od kiedy działa Pani w Studenckim 
Kole Naukowym Psychiatrii? 

– W Studenckim Kole Naukowym 
przy I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii 
i Wczesnej Interwencji UM w Lublinie 
udzielam się od 2020 roku. Swoją dzia-
łalność naukową rozpoczęłam w Studenc-
kim Kole Naukowym Medycyny Sądo-
wej oraz Anatomii Prawidłowej, w któ-
rych działam do dziś. Jestem również 
członkiem zarządu Studenckiego Towa-
rzystwa Naukowego UMLub, gdzie bio-
rę aktywny udział w organizacji konkur-
su grantowego „Mini-granty studenckie”, 
Targów Studenckich Kół Naukowych, 

zaprasza na szkolenia i egzaminy

Lekarze i lekarze dentyści otrzymają punkty edukacyjne  
(nr wpisu do LIL – 58‑000063‑003)

Ochrona radiologiczna pacjenta 
szkolenie online: www.dobre‑szkolenie.pl

egzamin w formie stacjonarnej: czerwiec/lipiec

Inspektor ochrony radiologicznej pacjenta
wrzesień/październik

Szczegółowe informacje i zapisy: 20‑086 Lublin, ul. Szewska 4
www.wktir.pl

e‑mail: szkolenia@wktir.pl
tel. /fax 81 532‑13‑39, 81 743‑67‑49

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji 
w Lublinie
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konferencji Lublin International Medi-
cal Congress.

•	Psychiatria nie jest chyba zbyt popu-
larna wśród młodych lekarzy?

– Psychiatria jest nie tylko moją pasją, 
ale również dziedziną, która wbrew po-
zorom jest jeszcze mało poznana, dając 
możliwość odkrywania sekretów ludz-
kiego ciała w czasie zdrowia i choroby. 
W Szkole Doktorskiej jestem od niespeł-
na roku, a moja działalność naukowa za-
częła się na drugim roku studiów. Temat 
pracy doktorskiej realizuję jednak w Za-
kładzie Medycyny Sądowej we współpra-
cy z Zakładem Chemii Analitycznej, Za-
kładem Anatomii Prawidłowej Uniwersy-
tetu Medycznego oraz Politechniką Lubel-
ską. Współpraca z wieloma ośrodkami po-
zwala na połączenie sił i stwarza unikal-
ną możliwość wymiany doświadczeń, co 
jest konieczne w dzisiejszych badaniach. 

•	Proszę zdradzić, w jaki sposób można 
aplikować do nagrody im. W. Mayzla?

– Aplikować mogą rektorzy szkół wyż-
szych, członkowie Wydziału Nauk Me-
dycznych PAN oraz komitety naukowe 
i dyrektorzy instytutów naukowych zwią-
zanych z wydziałem. Wnioski zgłosze-
niowe studenci uzupełniają samodzielnie, 
a każdy wniosek musi zawierać uzasad-
nienie merytoryczne potwierdzone przez 
opiekuna naukowego. W tym roku zo-
stał rozpoczęty już kolejny nabór, wnio-
ski można zgłaszać do 18	maja	2022	ro‑
ku, wszelkie niezbędne informacje oraz 
wskazówki dotyczące aplikacji zamiesz-
czone są na stronie internetowej UMLub 
oraz na stronie Polskiej Akademii Nauk.

•	Jakie rady dałaby Pani wszystkim 
tym, którzy chcą zajmować się działal-
nością naukową?

– Działalność naukowa to przede 
wszystkim pasja, ciekawość, niekon-
wencjonalność i otwartość na nowe kon-
cepcje, które mogą obalać aktualne para-
dygmaty. Niemniej, nawet największy ta-
lent wymaga ogromu ciężkiej pracy, de-
terminacji i wiary w to, co robimy. Tym, 
którzy chcą zająć się działalnością nauko-
wą polecam wstąpienie do studenckich 
kół naukowych, związanych z waszymi 
zainteresowaniami, pisanie artykułów 
naukowych, prezentacji wyników wa-
szej pracy na konferencjach naukowych, 
aplikowanie o studenckie granty nauko-
we – zarówno te uczelniane, jak i ogólno-
polskie, a przede wszystkim – nieustan-
ną naukę i szkolenie swoich umiejętno-
ści. A tym, którzy już się zajmują – życzę 
dużo wytrwałości w pracy i wielu sukce-
sów naukowych!

We wtorek, 12 kwietnia 2022 ro-
ku, formalnie połączono dwa marszał-
kowskie lubelskie szpitale. Wojewódz-
ki Szpital Specjalistyczny im. Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego przejął Samo-
dzielny Publiczny Szpital Wojewódz-
kim im. Jana Bożego wraz z całym je-
go majątkiem. Ta fuzja doprowadzi-
ła do utworzenia największej placówki 
medycznej w regionie. Łączna wartość 
umów z NFZ, po połączeniu obu szpi-
tali, to 312 mln zł.

Jak twierdzi Urząd Marszałkow-
ski w Lublinie, utworzenie jednej du-
żej placówki zarządzanej z pozycji jed-
nego managera ma zwiększyć jakość 
usług, dostępność, a zarazem zmniej-
szyć zadłużenie, które postępuje od 
wielu lat. – Mam nadzieję, że w przy-
szłym roku będziemy już mogli mówić 
o pierwszych efektach tego połączenia 
– mówił marszałek Jarosław	Stawiar‑
ski dodając, że podjęcie działań konso-
lidacyjnych jest odpowiedzią na ocze-
kiwania społeczne wobec konieczności 
poprawy dostępności do leczenia, jako-
ści usług opieki medycznej oraz dosto-
sowaniem szpitali do zmian legislacyj-
nych, dotyczących organizacji i finanso-
wania służby zdrowia w Polsce. 

Niewątpliwie na decyzję o połącze-
niu dwóch szpitali wojewódzkich mia-
ła także wpływ pogarszająca się od lat 
sytuacja finansowa obu placówek. Rok-
rocznie generowana strata zwiększa za-
dłużenie, które sięgało 12 kwietnia po-
nad 500 mln zł łącznie. Według decy-
dentów, nowy szpital będzie miał moż-
liwość znacznego zmniejszenia kosz-
tów finansowych poprzez m.in. więk-
sze możliwości renegocjacji dotych-
czasowych oraz negocjacji nowych 
umów kredytowych i pożyczkowych. 
Silniejsza będzie również jego pozy-
cja negocjacyjna z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia. – Wymiernym efektem 
tych procesów będzie poprawa płyn-
ności finansowej i rentowności, co ma 

doprowadzić do osiągnięcia przez szpi-
tal zrównoważonego wyniku finansowe-
go w 2025 roku – informowano. 

Wojewódzki Szpital Specjalistycz-
ny im. Stefana Kardynała Wyszyńskie-
go po połączeniu będzie największą 
placówką służby zdrowia w regionie. 
W jego skład będzie wchodziło 38 od-
działów, Centralny Trakt Operacyjny, 
cztery izby przyjęć oraz blok operacyj-
ny zlokalizowany przy al. Kraśnickiej, 
ul. Herberta, ul. Biernackiego i ul. Lu-
bartowskiej. 

– Efektywniejsze wykorzystanie apa-
ratury medycznej i sprzętu oraz podwój-
na kadra lekarska i pielęgniarska, to 
nasz wspólny potencjał. Żaden z obec-
nie funkcjonujących oddziałów w łączo-
nych szpitalach nie zostanie zlikwidowa-
ny, zmiany mogą dotyczyć jedynie loka-
lizacji – zaznaczał Piotr	Matej, dyrek-
tor szpitala przy al. Kraśnickiej. 

Po połączeniu szpital będzie dyspo-
nował 1083 łóżkami. Na koniec mar-
ca 2022 roku zatrudnienie wynosiło 
2573 etaty, w tym lekarze, lekarze re-
zydenci i stażyści – to grupa 535 osób; 
pielęgniarki – 804, położne – 204. W na-
stępstwie fuzji wszyscy pracownicy 
szpitala im. Jana Bożego przechodzą do 
szpitala im. Wyszyńskiego.

Nowa placówka ma bardzo ambit-
ne plany, dotyczące inwestycji, któ-
ra wyniesie łącznie 300 mln zł. Ponad 
100 mln zł zostanie wydanych na po-
wstanie Regionalnego Centrum Pul-
monologii w placówce przy ul. Her-
berta, a blisko 76 mln zł będzie kosz-
tować utworzenie nowego bloku zabie-
gowo-anestezjologicznego w szpitalu 
przy al. Kraśnickiej. 

Finalnie szpital będzie zarządzany 
przez trzyosobowy zespół. Zastępcą dy-
rektora Mateja został Tadeusz	Duszyń‑
ski, dotychczasowy dyrektor szpitala 
im. Jana Bożego, a dyrektorem ds. lecz-
nictwa pozostaje dr n. med. Małgorza‑
ta	Piasecka.  aa

Jeden szpital zamiast dwóch 
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•	Studia na Wydziale Lekarskim są 
wymagające i bardzo czasochłonne, skąd 
brać czas na działalność w kołach na-
ukowych? 

– Wszystko sprowadza się do organi-
zacji czasu i priorytetów studenta – wy-
bór pomiędzy poznawaniem wybranej 
przez siebie specjalizacji, a wypełnia-
niem obowiązków wynikających z toku 
studiów tylko pozornie jest trudny. Medy-
cyna jest bardzo płynną dziedziną a wie-
dza z różnych specjalizacji nakłada się 
na siebie przy całościowej ocenie pacjen-
ta. Koła naukowe na naszej uczelni po-
zwalają rozwijać się dodatkowo pod ką-
tem naukowym. Koło prowadzone przez 
dr Katarzynę Szklener jest o tyle wyjąt-
kowe, że łączy zarówno kwestię praktycz-
ną, jak i naukową. Możemy towarzyszyć 
doktor podczas wykonywania jej szpital-
nych obowiązków, ponadto mamy możli-
wość towarzyszenia w toku terapeutycz-
nym konkretnego pacjenta – przychodzić 
na jego planowe wizyty, zbierać wywiad, 
badać i obserwować proces leczenia on-
kologicznego.

•	Na lubelskim UM działa aż 71 kół 
naukowych – tylko na Wydziale Lekar-
skim – czym się wyróżnia Wasze koło?

– Przede wszystkim tym, że jest bar-
dzo młodym kołem – powstało w ze-
szłym roku. Mimo to, udało nam się już 
zgromadzić prawie 80 aktywnie działają-
cych członków. Mamy też już na koncie 
pierwsze publikacje naukowe, związane 
z tematyką onkologiczną. Uczestniczymy 
w konferencjach na szczeblu uczelnianym 
(na przykład Lublin International Medi-
cal Congress) i ogólnokrajowym. Jeste-
śmy przekonani, że praktyka kliniczna, 
w której możemy uczestniczyć, jest naj-
mocniejszym atutem naszego koła.

•	Onkologia to dziedzina, która w za-
sadzie powinna zainteresować każde-
go lekarza – bo nowotwory, mówiąc ko-
lokwialnie – są wszędzie. Czy działając 
w tym kole myślicie o specjalizacji on-
kologicznej?

– Lekarzy ze specjalizacją z onkolo-
gii klinicznej jest dość mało, a progno-
zy na następne lata przewidują, że będą 
coraz bardziej potrzebni. Jednak nie jest 

to najpopularniejszy wybór wśród ab-
solwentów uczelni medycznych. Faktem 
jest, że każdy lekarz powinien mieć czuj-
ność onkologiczną i w odpowiednim mo-
mencie zareagować, czy zlecić dodatko-
we badania. Bardzo dużą rolę odgrywają 
tutaj lekarze rodzinni, ponieważ do nich 

oczekiwania lekarzy i pacjentów. Z dru-
giej jednak strony możemy poznać, jakie 
trudności związane są z tego typu lecze-
niem. Nasi studenci co chwilę uczestniczą 
w konferencjach naukowych, gdzie pre-
zentują przypadki pacjentów z np. powi-
kłaniami neurotoksycznymi, nietypowy-
mi działaniami niepożądanymi leków al-
bo też dzielą się sukcesami terapeutycz-
nymi opisując, jak dobrze pacjent odpo-
wiada na dane leczenie. Do obecnych te-
matów badań i prac należy dodać ocenę 
wpływu pandemii na proces leczenia on-
kologicznego, aspekt zdrowia psychicz-
nego pacjentów onkologicznych, a tak-
że ocenę efektywności immunoterapii 
wśród pacjentów.

Praktycznie i naukowo – tak działa to koło
z członkami Studenckiego Koła Naukowego  

przy Zakładzie Onkologii Klinicznej i Chemioterapii  
Mikołajem Margasem (przewodniczący koła),  

Adrianną Szymańską (wiceprzewodnicząca koła),  
Anną Rudzińską i Arkadiuszem Grunwaldem,  

rozmawia Anna Augustowska 

jako pierwszych zgłosi się pacjent. Le-
karze powinni być również zorientowa-
ni w temacie badań profilaktycznych, po-
nieważ prewencja jest szczególnie waż-
na w kontekście chorób nowotworowych. 
Mamy nadzieję, że nasze koło dostar-
czy wszystkim studentom takiej wiedzy 
i skłoni do wyboru tej specjalizacji.

•	Omówmy najciekawsze tematy, któ-
rymi się zajmujecie w kole. 

– Do naszych najważniejszych zajęć, 
poza pomocą w opiece nad pacjentami, 
należy poszerzanie wiedzy onkologicz-
nej. Obecnym nurtem, który prężnie się 
rozwija, jest medycyna spersonalizowa-
na. W ramach koła możemy obserwować 
odpowiedź pacjentów na leczenie terapią 
celowaną lub immunoterapią. Często wy-
niki takich terapii przewyższają znacznie 

•	A co „działacze w kole” mają w pla-
nach?

– Oczywiście chcemy się dalej roz-
wijać: naukowo – poprzez dalszy roz-
wój wiedzy i zainteresowań, tworze-
nie projektów badawczych i publikacji 
oraz udział w konferencjach; praktycznie 
– działając w procesie leczenia pacjentów, 
a także społecznie – poprzez inicjatywę 
„Okno w onko”. Jest to projekt skiero-
wany do osób w różnych grupach wieko-
wych na terenie województwa lubelskie-
go, który ma na celu zwiększenie społecz-
nej świadomości na temat profilaktyki on-
kologicznej i niespecyficznej symptoma-
tyki początku choroby nowotworowej. Li-
czymy też, że uda nam się zrealizować 
zaproszenie i wyjechać w te wakacje na 
praktyki do hospicjum paliatywnego lub 
do laboratorium genetycznego. 
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Naczelna Rada Lekarska od lat podej-
muje inicjatywy, mające na celu uregu-
lowanie prawne zabiegów medycyny es-
tetycznej. Samorząd stoi na stanowisku, 
że zabiegi związane z ingerencją w tkan-
ki ciała, nawet jeśli mają charakter słu-
żący poprawie wyglądu, a nie leczniczy, 
powinny być zarezerwowane wyłącznie 
dla lekarzy i lekarzy dentystów. 

Jedną z prób ograniczenia udziela-
nia świadczeń z zakresu medycyny este-
tycznej przez inne grupy zawodowe by-
ło złożenie przez Naczelną Radę Lekar-
ską propozycji zmiany definicji świad-
czenia zdrowotnego, zawartej w ustawie 
o działalności leczniczej. Miała ona pole-
gać na rozszerzeniu definicji świadczenia 
zdrowotnego rozumianego dotychczas ja-
ko działania służące zachowaniu, ratowa-
niu, przywracaniu lub poprawie zdrowia 
oraz inne działania medyczne, wynikające 
z procesu leczenia lub przepisów odręb-
nych regulujących zasady ich wyko-
nywania, o „działania	służące	przy‑
wracaniu	lub	poprawie	fizycznego	
i	psychicznego	samopoczucia	oraz	
społecznego	funkcjonowania	pa‑
cjenta,	poprzez	zmianę	jego	wy‑
glądu,	wiążące	się	z	ingerencją	
w	tkanki	ludzkie”1. 

Udzielanie świadczeń zdro-
wotnych bez uprawnień 
(zwłaszcza w celu osiągnię-
cia korzyści majątkowych) 
jest zabronione pod groź-
bą odpowiedzialności kar-
nej z art. 58 ustawy o za-
wodach lekarza i leka-
rza dentysty. Do zmiany 
w prawie jednak nie do-
szło, więc próba wyłącze-
nia kosmetyczek z wyko-
nywania procedur wcho-
dzących w zakres medycyny 
estetycznej poprzez przepisy 
ustawy, nie powiodła się.

W tzw. międzyczasie przed 
Sądem Najwyższym zawisła spra-
wa dentystki, która podjęła się zabie-
gu powiększania piersi z wykorzysta-
niem żelu hydrofilowego (tzw. Aquafil-
ling). Jednym z elementów spornych tej 
sprawy było rozważanie na temat właści-
wego rozumienia pojęcia „świadczenia 
zdrowotnego”. Obrońca lekarki przeko-
nywał, że czynności z zakresu medycyny 
estetycznej nie spełniają kryteriów świad-
czeń zdrowotnych, ale są jedynie usługa-
mi wykonywanymi na rzecz konsumen-
tów. Sąd Najwyższy nie przychylił się 
do tego stanowiska wskazując, że zabieg 

wprawdzie nie służył zachowaniu, rato-
waniu, przywracaniu lub poprawie zdro-
wia pacjentki, ale mieścił się w katego-
rii zabiegu medycznego ze względu na 
inwazyjny charakter oraz wymogi w za-
kresie przeprowadzania2. 

Pomimo że uzasadnienie SN było 
dość wymijające, i zdaniem prawników 
nie potwierdza ono w 100% stanowiska 
środowiska lekarskiego, samorząd przy-
jął je z entuzjazmem. Postawiono zatem 
krok dalej. Tym razem celem samorzą-
du stało się ograniczenie udziału lekarzy 
w szkoleniu personelu niemedycznego 
z procedur wchodzących w skład zabie-
gów medycyny estetycznej. 28 stycznia 
2022 r. w Naczelnej Radzie Lekarskiej 
zapadła uchwała3, zgodnie z którą: „Le‑
karz,	lekarz	dentysta	nie	może	uczest‑
niczyć	w	 roli	 wykładowcy	w	 prak‑
tycznych	 szkoleniach,	 dotyczących	
udzielania	świadczeń	zdrowotnych	lub	

poprzez tworzenie błęd-
nego wrażenia legalności 
i dopuszczalności wykony-
wania przez nie tych proce-
dur czy świadczeń, wywo-
dzonego właśnie z faktu, 
że szkolenie prowadził le-
karz lub lekarz dentysta”. 
W mojej ocenie warto rów-
nież czytać tę uchwałę przez pryzmat art. 
57 Kodeksu etyki lekarskiej, który zabra-
nia lekarzom współdziałania z osobami 
zajmującymi się leczeniem, a nieposia-
dającymi do tego uprawnień.

Od ww. zasady przewidziano trzy wy-
jątki dotyczące: szkolenia przeddyplo-
mowego i podyplomowego zawodów 
medycznych; kursów pomocy przedme-
dycznej oraz szkoleń, w ramach których 
ogólny opis procedur i świadczeń jest ele-
mentem wzbogacającym efekty kształce-
nia w zawodach niemedycznych lub wy-
kładów, których tematem jest zaznajo-
mienie słuchaczy ze zdobyczami nauk 
medycznych.

Jakie konsekwencje mogą mieć no-
we przepisy? Należy pamiętać o art. 
8 pkt ustawy o izbach lekarskich, zgod-
nie z którym członkowie samorządu zo-
bowiązani są stosować się do uchwał 
organów izb lekarskich. Naruszenie te-
go przepisu może stanowić podstawę 
odpowiedzialności zawodowej. Wątpli-
wość, z którą jednak pozostajemy (przy-
najmniej na razie), budzi ocena prawna 
analizowanej uchwały, którą poznamy 
najprawdopodobniej dopiero, kiedy te-
go typu przewinienie zawodowe zosta-
nie osądzone przez sądy wszystkich in-
stancji, z Sądem Najwyższym włącznie. 
Chyba że wcześniej doczekamy się prze-
pisów prawa powszechnie obowiązują-
cego uchwalonych na poziomie central-
nym przez ustawodawcę. Biorąc jednak 
pod uwagę lobby tzw. branży beauty oraz 
brak zrozumienia przez rządzących po-
stulatów środowiska lekarskiego, trud-
no spodziewać się rychłego przełomu 
w tej sprawie.

Aleksandra	Otawska‑Petkiewicz
radca	prawny	LIL

1  Uchwała 5/21/VIII NRL z 29 stycznia 2021 r. 
w sprawie przyjęcia projektu zmian w ustawie 
o działalności leczniczej i projekcie ustawy o wy-
robach medycznych.

2  Postanowienie SN z 26 maja 2021 r., I KK 
23/21.

3  Uchwała nr 3/22/VIII NRL w sprawie obowiąz-
ków lekarzy i lekarzy dentystów uczestniczących 
w szkoleniach w roli wykładowcy. 
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Lekarzu, uważaj kogo szkolisz!

wykonywania	procedur	medycznych,	
jeśli	 uczestnikami	 takiego	 zdarzenia	
mają	być	osoby	niemające	uprawnień	
do	udzielania	świadczeń	lub	wykony‑
wania	procedur	medycznych,	będących	
przedmiotem	szkolenia”. 

W uzasadnieniu tej uchwały NRL 
wyjaśniła, że „szkolenie przeprowadza-
ne przez lekarzy ma niekorzystny efekt 
w postaci legitymizowania ewentualnej 
późniejszej działalności osób szkolonych 
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•	Przedstawiłam Pana pasje w kolej-
ności ważności, ale dzisiaj porozmawia-
my głównie o fotografii, bo jest ku temu 
wyjątkowy powód!
–	Zapewne ma Pani na myśli dyplom 

FIAP, który właśnie otrzymałem? Fak-
tycznie, jestem bardzo z tego powodu 
dumny, bo ten dyplom potwierdza nada-
nie mi przez Międzynarodową Federa-
cję Sztuki Fotograficznej, Fédération 
Internationale de l’Art Photographique 
w Luksemburgu, tytułu Wybitnego	Ar‑
tysty	FIAP	poziom	brązowy,	Excellence	
FIAP/bronze.	EFIAP/b.	Aby otrzymać 
ten tytuł, należy uzyskać 200 akceptacji 
na salonach FIAP, za 50 różnych zdjęć, 
w 5 różnych krajach. W tym 4 zdjęcia mu-
szą być nagrodzone w 4 różnych krajach, 
na 4 różnych salonach.

•	Zdecydowanie należą się Panu gra-
tulacje. Dodajmy, że to już kolejny tytuł 
Artysty FIAP?

– W roku 2017 Międzynarodowa Fede-
racja Sztuki Fotograficznej FIAP w Luk-
semburgu nadała mi tytuł Artysty FIAP 
– AFIAP, a dwa lata później w 2019, 
Excellence FIAP – EFIAP i znalazłem się 
wśród 10 polskich artystów fotografików, 
którzy zostali wyróżnieni przez Między‑
narodową	Federację	Sztuki	Fotogra‑
ficznej	(FIAP).	Wtedy w uznaniu za osią-
gnięcia w międzynarodowych konkursach 

Wybitnie artystycznie  sfotografowane
z Jackiem Haratymem,  

radiologiem, internistą, motocyklistą, fotografikiem, blogerem 
i wielbicielem przyrody (z psami na czele),  

rozmawia Anna Augustowska

fotograficznych na świecie, tytuły arty-
styczne FIAP otrzymało dwóch lekarzy: 
Jacek	Haratym z Lublina i Krzysztof	
Muskalski z Częstochowy. 

•	Pamiętam naszą rozmowę z tamte-
go okresu. Mówiliśmy	o	tym,	że polski 
lekarz, z Lublina, znalazł się wśród gro-
na największych artystów fotografików 
na świecie, a nazwisko Jacek Haratym, 
można znaleźć w Wikipedii obok nazwisk 
ikon polskiej fotografii artystycznej, 
Edwarda Hartwiga, Tadeusza Cypria-
na, Romana Burzyńskiego, Benedykta 
Jerzego Dorysa, Zofii Nasierowskiej, Wi-
tolda Romera, Jana Sunderlanda.

– Nie kryję, że to mój sukces i wielka 
radość. Trzeba spełnić wiele warunków, 
aby go osiągnąć. Kryteria, kwalifikują-
ce do uzyskania tytułów artystycznych 
FIAP, są dwojakiego rodzaju tzn. jako-
ściowe i ilościowe. Jakościowe, to oczy-
wiście jakość zdjęć, która później prze-
kłada się na ilość uzyskiwanych akcepta-
cji i nagród na poszczególnych salonach 
fotograficznych. 

Poziom artystyczny zdjęć na salonach 
FIAP wyklucza jakąkolwiek przypad-
kowość. Tutaj w zasadzie nie ma miej-
sca dla zdjęć dobrych, czy bardzo do-
brych. Żeby uzyskać akceptację jury sa-
lonu i zostać zaprezentowanym w kata-
logu salonu, zdjęcie musi być doskonałe, 

a żeby zostało nagrodzone medalem salo-
nu lub inną nagrodą, musi być zdjęciem 
wybitnym. 

Żeby wyobrazić sobie poziom konku-
rencji, trzeba wiedzieć, że na każdy salon 
FIAP przychodzi kilka tysięcy zdjęć z ca-
łego świata, a zdobyłem kiedyś brązowy 
medal salonu w Nowym Jorku, na który 
nadesłano ponad 12 tysięcy zdjęć. Innym 
razem odbierałem FIAP Blue Ribbon sa-
lonu w Paryżu, na który przysłano ponad 
dziesięć tysięcy zdjęć. Pośród wszystkich 
zdobytych nagród, mam zaszczyt mieć 
w swojej kolekcji najcenniejsze trofea, 
jakie można zdobyć, czyli złoty, srebr-
ny i brązowy medal FIAP. Każdy salon, 
to oddzielna historia, oddzielne przemy-
ślenia, analizy i oddzielna dawka emocji 
i adrenaliny. Nie ma słów, które opisały-
by emocje, kiedy po ogłoszeniu wyników 
salonu, w trakcie prezentacji zdjęć przed 
publicznością, w pierwszej trójce nagro-
dzonych zdjęć, oprócz swojego nazwiska 
widzi się na wielkim ekranie napis „Po-
land”. Dla takich chwil warto znosić go-
dzinami mróz albo upał w czatowniach 
na ptaki, warto znosić koszmary lotnisk, 
kiedy leci się na zdjęcia plenerowe, war-
to czekać aż makijażystka i fryzjer do-
prowadzą modelkę do perfekcji w se-
sjach studyjnych. 

•	Ile lat trzeba fotografować, aby osią-
gnąć taką perfekcję? 

– Nie ma odpowiedzi na to pytanie. 
Trzeba po prostu fotografować dobrze. 
Oczywiście, zdobywanie doświadczeń 
wymaga czasu. Ktoś potrzebuje tego cza-
su więcej, ktoś inny mniej. Ja mogę po-
wiedzieć, że nie rozstaję się z aparatem fo-
tograficznym od dziecka. Pierwszy aparat 
dostałem od rodziców, kiedy byłem jesz-
cze uczniem szkoły podstawowej, czy-
li jak sądzę mam solidne doświadczenie. 
Tematy salonów są różne i każdy salon 
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Wybitnie artystycznie  sfotografowane
może ogłosić kilka tematów. Praktycznie 
każdy salon ma free colour i free black 
& white. Często, oprócz tych dwóch, 
jest jeszcze nature, travel, photojourna-
lism, albo coś bardziej wysublimowane-
go, np. violet, abstract albo creative. Wy-
obraźnia organizatorów salonów nie zna 
granic. Można wysłać do 4 zdjęć na każ-
dy temat, który wymyślą organizatorzy 
salonu, albo można swój repertuar ogra-
niczyć do tematów, które najbardziej się 
lubi. W moim przypadku najczęściej jest 
to free colour, free black & white i natu-
re. Dwie pierwsze sekcje obejmują wła-
ściwie wszystko, niemal każdy rodzaj fo-
tografii. Nawet naturę, przyrodę, można 
pięknie pokazywać w czarno-białej tona-
cji. I odwrotnie. Kiedyś, w ramach żartu, 
w sekcji free colour, posłałem czarno-bia-
ły akt, a jedynym kolorowym elementem 
na zdjęciu były czerwone szpilki modelki. 
Żart uzyskał akceptację salonu.

•	 Proszę wyjaśnić „tajemnicę 
4 zdjęć”.

– Aby uzyskać określony tytuł arty-
styczny FIAP, należy przedstawić komisji 
ds. tytułów artystycznych w Luksembur-
gu swój dorobek artystyczny, w tym na-
grodzone zdjęcia. Aby uzyskać tytuł, któ-
ry właśnie uzyskałem, czyli Excellence 

FIAP Bronze, należy uzyskać 200 ak-
ceptacji za 50 różnych zdjęć, w mini-
mum 5 różnych krajach. Chodzi o to, że 
to musi być 50 różnych zdjęć. Nie może 
być dwóch identycznych, ani nawet po-
dobnych do siebie. O ile na poszczegól-
nych salonach podobne zdjęcia można 
przedstawiać, o tyle, przy kwalifikacjach 

do uzyskania tytułu artystycznego, po-
dobne zdjęcia zostają natychmiast od-
rzucone przez komisję w Luksemburgu. 
Wśród nich muszą to być właśnie mini-
mum 4 zdjęcia, nagrodzone w 4 różnych 
krajach, na 4 różnych salonach. Chodzi 
o to, żeby wyeliminować sytuacje takie, 

również potwierdzić uznanie jurorów róż-
nych krajów, kultur dla artysty. A 4 róż-
ne salony… W FIAP są takie salony tzw. 
cirquits, na których można zdobyć kil-
ka nagród, nawet za to samo zdjęcie lub 
za różne zdjęcia. Oczywiście, te nagro-
dy brane są pod uwagę w ogólnej ocenie 
dorobku artystycznego, ale kiedy komi-
sja w Luksemburgu kwalifikuje, rozpa-
truje kandydaturę do określonego tytułu, 
musi być przekonana, że przedstawione 
zdjęcia wzbudziły uznanie różnych juro-
rów na różnych salonach, że przedstawio-
ne zdjęcia są wyrazem potencjału twór-
czego autora. Mam nadzieję, że przynaj-
mniej w zarysach, opowiedziałem jak to 
wszystko działa.

•	A ukochane zdjęcie – ulubione przez 
Pana?

– Moim ukochanym zdjęciem jest zdję-
cie mojego aktualnego dyplomu, czy-
li EFIAP/b, ale to trochę żart. Powyżej 
prezentuję kilka innych, które sobie bar-
dzo cenię.

FIAP (Fédération Internationale de l’Art 
Photographique). Jest to międzynarodo‑
we, obecnie największe, stowarzysze‑
nie sztuki fotograficznej, które działa od 
1950  roku, z  siedzibą kiedyś w  Paryżu, 
a  obecnie w  Luksemburgu i  jako jedy‑
ne na świecie ma patronat UNESCO, któ‑
re zrzesza absolutny panteon żyjących 
i nieżyjących już artystów z całego świa‑
ta, wśród których można znaleźć i  pol‑
skie nazwiska.

że ktoś przypadkowo zrobi jedno dobre 
zdjęcie, które zdobyło nagrodę na tym 
czy innym salonie, ale ma tylko jedno ta-
kie zdjęcie. To muszą być 4 różne zdję-
cia, które pokazują potencjał twórczy ar-
tysty. W 4 różnych krajach, żeby zapo-
biec sytuacjom, że ktoś zdobywa nagro-
dy tylko np. we własnym kraju. Ma to 



MEDICUS 5/202216

Lekarzu, co Ty na to www.medicus.lublin.pl

„Pigułki balsamiczne rozwalniaiące 
y ból krzyżów uśmierzające” to tytuł… 
właśnie, dziś byśmy powiedzieli ulotki 
dla pacjenta. Albo reklamy autorskiego 
specyfiku. Po opasłych tomach, jakie tu 
przypominamy od wielu miesięcy, przy-
szła kolej na czterostronicowe zaledwie 
wydawnictwo, za którym stoją przed-
stawiciele wyższych sfer XVIII-wiecz-
nej Polski. Autorem tekstu i wynalaz-
cą pigułek jest doktor	Krystyan	Jakub	
de	Moneta jego królewskiej mości na-
dworny leyb-medyk. Lekarz Stanisła-
wa Augusta. 

Na dodatek jest wątek lokalny, bo ulot-
ka zawiera adresy, gdzie XVIII-wieczni 
pacjenci mogli kupić pigułki balsamicz-
ne doktora de Moneta. Na liście jest Lu-
blin i Terespol! 

Balsamiczny specyfik na 
wszystko

„Aż nadto pewne uczy doświadcze-
nie, że Hemoroidy i inne choroby z nie-
mi złączone, wszędzie śrzedniemi wieko-
wi od 40. lat aż do poźney starości, są po-
spolite” – tak zaczyna się tekst datowanej 
na 1780 rok ulotki zachwalającej pigułki 
balsamiczne. Twórca specyfiku taktow-
nie zdaje się na ocenę pacjentów pisząc: 
„Publiczność z własnego doświadczenia 
osądzi to Lekarstwo za osobliwe Dobro-
dzieystwo, które przezemnie w tym wie-
ku dla uniknienia tyle przykrych boleści 
wynalezione zostało”. 

Lista przypadłości jest długa. Ocię-
żałość po całym ciele, a mianowicie sła-
bość w nogach; darcie po członkach, ce-
ra blada, skóra żółtawa, oczy mgłe, po-
sępne i smutne, humor zły, tetryczny; ból 
głowy, parcie i kłucie w piersiach, plu-
cie krwią, zawroty głowy, ale także na-
brzmiałość żołądka, utracony do jedze-
nia apetyt, zapchanie wnętrzności, trud-
ności w puszczaniu uryny, ból w bokach. 
Nie mówiąc o nadzwyczajnym biciu ser-
ca z boleścią czy „wystąpienie Hemoro-
id, palenie in orificio ani z odchodzeniem 
materii ostrych i lepkich” a nawet częste 
„puchnienie nóg”.

Białogłowy mogą dodać drugie tyle:  
„nie regularne płynienie tey płci przy-
zwoite, które z wielkim rżnięciem nastę-
pywać zwykło, albo zupełne onego za-
trzymanie, bladość twarzy, płynienie bia-
łe, kurcze, mdłości, a czasem i febrę spra-
wujące – słowem to wszystkie przypadki, 
które pod nazwiskami chorób macicznych 
histerycznych i nerwowych, czyli sucho-
żyłnych są znane”. 

Na dodatek lekarz zapewniał, że ma 
codzienne dowody na zajście w ciążę ko-
biet, które nie miały dzieci po ośmiu czy 
dziewięciu latach małżeństwa. Szczęśli-
we macierzyństwo zawdzięczały oczywi-
ście przyjmowaniu pigułek. 

Tym pacjentkom, które po porodzie 
cierpią na gwałtowne bóle albo nie ma-
ją „koniecznie potrzebnego płynienia 
krwie” kazał 2-3 spodeczki od filiżanki 
upuścić krwi, a po tym dawać co 6 godzin 
od ośmiu, dziesięciu, aż do dwunastu pi-
gułek i ze dwie lub trzy filiżanki herbaty 
z krwawnika po nich popijać. Po takiej ku-
racji, w kilka godzin „odchod krwie nastą-
pi i żywot nabrzmiały utęchnie”.

z Potockich Sołłohub – red.), dostał ty-
tuł szlachecki. Zmarł w 1792 roku, moż-
liwe, że w Dreźnie.

W 1782 roku wydał książkę zawiera-
jącą pierwszą, dokładną charakterystykę 
wścieklizny. Kilka lat później ukazała się 
publikacja nadal dostępna w jednej z bi-
bliotek w Westfalii „O jedynym nieza-
wodnym i potwierdzonym wieloma do-
świadczeniami lekarstwie leczniczym na 
ukąszenia wściekłych psów, wilków, ko-
tów, lisów i wszelkiego rodzaju wście-
kłych lub też mocno podrażnionych zwie-
rząt; a także żmije, wydry, węże i rany 
wszystkich jadowitych owadów, z dodat-
kiem pewnych dobroczynnych doświad-
czeń na różne tematy z »Praktycznej far-
makologii« królewskiego polskiego rad-
cy dworskiego i osobistego lekarza Chri-
stiana Jacoba De Moneta z 1789 r., a tak-
że korespondencja w sprawie ich zamó-
wień dla rządu królewskiego”.

Mierność w jedzeniu 
i krystera 

Pacjentom, którzy cierpią z powodu 
hemoroidów i „z wielkim bolem na sto-
lec chodzą i z przykrością im usiąść przy-
idzie” autor radzi krystery (staropolska 
nazwa lewatywy – red.) robione ze śred-
niej szklanki ciepłego, słodkiego mleka 
albo dekoku (wywaru – red.) z lniane-
go nasienia wymieszanych z łyżeczką do 
kawy maści z oleju z liści lulka czarnego 
(łagodniejszej wersji belladonny czy bie-
lunia, roślin zawierających hioscyjaminę 
– red.) powtarzając co dwie godziny. 

Klientami musieli być ludzie majętni, 
stąd uwaga doktora, że ich kłopoty wyni-
kają z nadmiernych posiłków i znikomej 
ilości ruchu. Przy hemoroidach i w in-
nych chorobach zaleca „mierność w je-
dzeniu”. Trzeba się wystrzegać wszel-
kich potraw trudnych do strawienia: mię-
sa twardego, słonego, wędzonego i tłu-
stego; tłustych i ciężkich potraw z mąki, 
pierogów, sera, grzybów, jarzyn z „gru-
bemi łuszczkami”, grochu, bobu, kwa-
śnej kapusty, rzepy. Bezpieczne są dwa 
kieliszki wina lub parę szklanek dobre-
go piwa. Trzeba tylko uważać by „krwie 
nie rozpalić”.

Burmistrz Lublina 
– Makarowicz

Druk kończy informacja „Tych pigułek 
dostać można” i wyliczanka: w Warszawie 
u pana Grölle księgarza Jego Królewskiej 
Mości i pana Monfreulle pod Ratuszem. 

Pigułki lekarza Stanisława  Augusta

Gdańszczanin 
z królewskiego dworu

Trudno dziś prześledzić dokładnie los 
doktora Krystyana Jakuba de Moneta. Ze 
wzmianek w niemieckich bibliotekach 
i not w XIX-wiecznych leksykonach wy-
nika, że urodził się w Gdańsku w 1729 ro-
ku. Tam też studiował a potem kontynu-
ował naukę w Królewcu. „Encyklopedia 
powszechna” z 1864 roku informuje, że 
Moneta	Chrystyjan	 Jakób	 to	doktor	
medycyny,	nadworny	lekarz	króla	Sta‑
nisława	Augusta.	Miał	znaczną	prakty‑
kę	w	Warszawie	i	słynął	wtedy	z	lecze‑
nia…	zimną	wodą.	

Niemieckojęzyczny spis Niemców 
zmarłych do 1800 roku dodaje, że tytuł 
doktora medycyny uzyskał w 1764 roku, 
był osobistym lekarzem księżnej Sollobub 
w Polsce (zapewne chodziło o Mariannę 
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W Krakowie u pana Hitzgerna, Pozna-
niu u Kalkowskiego, w Grodnie i Wilnie 
u Tylka a w Lublinie u pana Makarowicza. 
W Terespolu, po prostu w aptece.

Co ciekawe, w 1780 roku lekarz gwa-
rantował, że „pudełko jedne tych pigułek 
kosztuje wszędzie złotych 5”.

Dystrybucja odbywała się chyba po 
znajomości, bo księgarzem warszaw-
skim, oferującym pigułki balsamicz-
ne, był Niemiec Michał Gröll, wydawca 
XVIII-wiecznej ulotki. Osobistość obra-
cająca się w kręgach dworskich i sejmo-
wych. To jego oficyna wydała tekst Kon-
stytucji 3 maja, tu drukował Julian Ursyn 
Niemcewicz, Hugon Kołłątaj czy Adam 
Naruszewicz. Drugim sprzedawcą był 
zapewne pochodzący z Francji Andrzej 
Monfreulle, warszawski kupiec, właści-
ciel składu materiałów aptecznych, który 
zaopatrywał szpital św. Łazarza. Krakow-
ski dystrybutor, to Józef Hitzgern, kupiec 
i mason. W czasie gdy oferował specyfik 
de Moneta, był rachmistrzem-budowni-
czym loży Świątyni Izis.

W Lublinie handlem pudełkami pi-
gułek zajmował się najprawdopodobniej 
Franciszek Ksawery Makarowicz. Ku-
piec (głównie wino i wosk) i rajca lubel-
ski. Pół Ormianin, pół Szkot. W okresie 
gdy królewski doktor leczył pigułkami 
balsamicznymi wszystko, Makarowicz 
był nawet burmistrzem Lublina. I prze-
budowywał odziedziczoną po ojcu ka-
mienicę przy Rynku 8. Możliwe, że pa-
cjenci tu mogli się zaopatrywać w cudow-
ny wynalazek. 

Rozbrajający jest fragment ulotki, 
gdzie autor zaleca, by osoby mieszka-
jące w oddaleniu od miejsca zakupu za-
opatrywały się w większą ilość pigułek, 
bo przerwanie kuracji może spowodować 
nawrót dolegliwości. I tłumaczy, że przy 
używaniu drugiej puszki „już się znacz-
nie doświadcza ulżenia” jednak się zda-
rza, że aż 7 lub 8 puszek trzeba, by zupeł-
nie przyjść do zdrowia. Może wiek XVIII 
już znał marketingowe „do wyczerpania 
zapasów” i „bo zabraknie”?

Czterostronicowy druk nie zawiera in-
formacji o składzie autorskiego specyfi-
ku. Jest za to uspokojenie, że choć nie są 
sporządzone na przeczyszczenie i dosyć, 
jak dwa razy dziennie posłużą, ale więk-
sza ilość nie zrobi szkody ani najmniej-
szego niebezpieczeństwa.

Janka	Kowalska

Korzystałam z „Wiadomości Farmaceutycznych” 
nr 11 z 1920 roku, www.wikiormianie.pl

Pigułki lekarza Stanisława  Augusta Wtorek
Dzień z pracy lekarza POZ

Często się zastanawiam, czy lubię 
swoją pracę i analizując plusy i minusy, 
stwierdzam, że lubię. Dzisiaj utwierdzi-
ły mnie w tym dwie panie, które przy-
niosły do przychodni tort, żeby podzię-
kować za opiekę nad ich mamą, któ-
ra właśnie skończyła 100 lat! Bardzo 
nas to wszystkich ucieszyło, tort tor-
tem, ale że ktoś pomyślał, żeby nam 
też podziękować. Kilka osób miało łzy 
w oczach, pożartowaliśmy, życząc pa-
cjentce 200 lat w zdrowiu! Dla takich 
chwil warto znieść czasami te gorsze 
momenty, pretensje i żale pacjentów, 
bo przecież my jesteśmy na pierwszej 
linii i często „obrywamy” za cały sys-
tem ochrony zdrowia w Polsce.

Przypominam sobie optymizm, jaki 
mieliśmy zaczynając prawie 30 lat temu 
reorganizację przychodni, szykując spe-
cjalizację z medycyny rodzinnej i wy-
obrażając sobie, jak będzie pięknie i do-
skonale. Pamiętam szkolenie, na którym 
wykładowca (o ile pamiętam z Anglii 
– bo brytyjski system miał 
posłużyć jako wzór w cza-
sie reformy), opowiadał, 
że u nich co prawda na en-
doprotezę stawu biodro-
wego czeka się 3 lata, ale 
pacjent jest pod doskona-
łą opieką swojego lekarza 
rodzinnego, który jest do-
stępny 24 godziny na do-
bę. Nie bardzo mogliśmy 
sobie to wyobrazić, ale 
wierzyliśmy, że rządzący 
wiedzą, co robią. Nie wie-
dzieli. I wiara nie zawsze 
czyni cuda. 

Lekarze latami wyjeż-
dżali, teraz może trochę mniej, ale jest 
nas tak mało, że nie wiem, co będzie za 
kilka kilkanaście lat. Młodzi, kończący 
studia ani myślą jechać na wieś i pra-
cować od 8 do 18, pięć dni w tygodniu. 
W mieście jest trochę lepiej, ale trud-
no powiedzieć, że dobrze. W szpitalach 
jeszcze jakoś koleżanki i koledzy dają 
radę, szczególnie w dużych miastach. 
Ale niektóre oddziały są zamykane np. 
pediatryczne i perspektyw na poprawę 
tej sytuacji brak. 

Coraz częściej słyszę o odwróceniu 
reformy i tworzeniu od nowa publicz-
nych ZOZ-ów, bo wtedy na pewno bę-
dzie lepiej. Patrząc wokół siebie widzę 
samych emerytów albo prawie emery-
tów i zastanawiam się, kto z nas pój-
dzie pracować do takich ZOZ-ów? Po-
dejrzewam, że prawie nikt. Zostaną na 

chwilę ci, co muszą do-
pracować do emerytury 
i koniec. 

Brak lekarzy widać 
w poradniach specja-
listycznych, gdzie już, 
w większości, nie obo-
wiązują limity narzuca-
ne przez NFZ, a i tak nie 
można się dostać, bo nie ma się do ko-
go zarejestrować. Jeżeli taki sam system 
zacznie funkcjonować w POZ, to cieka-
we, kto nas będzie leczył?

W tym roku już kilka przychodni 
POZ w naszym województwie zakoń-
czyło działalność wskutek przejścia le-
karza na emeryturę a obawiam się, że 
z roku na rok będzie takich miejsc coraz 
więcej. Marzy mi się, żeby ktoś pomy-
ślał o programach edukacyjnych w me-
diach i tłumaczył ludziom, kiedy zgła-
szać się do lekarza, co może zrobić le-
karz rodzinny, kiedy trzeba skorzystać 
z SOR-u, a kiedy dzwonić po pogotowie.  

Przecież mamy publiczną prasę, telewi-
zję, radio. Myślę, że taka edukacja szyb-
ko by dała efekty zdrowotne i organiza-
cyjne. Pomarzyć mogę. Mąż mi zawsze 
mówił, że jestem idealistką, ale już się 
nie zmienię. 

Czas zająć się pracą, a nie marzenia-
mi i naprawianiem świata. Mam jesz-
cze do wypisania 50 recept, kilka skie-
rowań do sanatorium, parę zaświad-
czeń dla różnych instytucji i będę mogła 
pójść do domu. Zapomniałam zadzwo-
nić do NFZ, bo znowu w jakiejś tabelce 
nie zgadza się przecinek, ale to nie ta-
kie proste, tam telefony odbierają rzadko 
i nikt nie sprawdza im dostępności dla 
nas. I znowu mi się coś marzy.

Zadzwonię jutro, jutro też jest 
dzień!

Wioletta	Szafrańska‑Kocuń
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Sałatka po lekarsku

Wiosenna sałatka z jogurtem 
Zaczął się piękny maj i o tej porze roku bardzo, ale to bardzo chce 

się nam… nowalijek. Przygotujmy więc sałatkę! Proponuję jako bazy 
do niej użyć jogurtu typu greckiego. Jogurt (z tureckiego „yoğurt”), 
zwany też mlekiem bułgarskim, otrzymywany jest z mleka, w któ-
rym przez 4-7 godzin w temperaturze 42-45°C rozwijają się bakterie 
termofilne z gatunków Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus oraz 
Streptococcus salivarius ssp. thermophilus. Ale pamiętajmy, że na-
zwa „jogurt” jest zastrzeżona wyłącznie dla produktu zawierającego 
żywe kultury bakterii jogurtowych w ilości nie mniejszej niż 10 mln 

komórek/ml. Ta informacja zawsze jest podana na opakowaniu. Jogurt ma więcej 
wapnia, aminokwasów i witamin z grupy B niż surowe mleko. Wspomaga trawie-
nie i zapobiega zaparciom, a także zmniejsza ilość cholesterolu LDL i chroni przed 
miażdżycą. Wzmacnia on również układ odpornościowy i ma działanie przeciwno-
wotworowe. Dla osób z nietolerancją laktozy specjalna uwaga. W jogurcie drob-
noustroje rozkładają większość lub całość laktozy, przez co jest on dobrze tolero-
wany przez osoby z nietolerancją laktozy. 

My do naszej sałatki użyjemy jogurtu greckiego. A co to takiego? Jogurt grecki 
to jogurt wyprodukowany z mleka odtłuszczonego. Posiada o wiele gęstszą kon-
systencję niż inne jogurty, wywodzi się z kuchni bliskowschodniej i śródziemno-
morskiej. Dzisiaj zdobył już kuchnie na całym świecie. Z powodzeniem zastępuje 
śmietanę i majonez. A białka w nim co nie miara. No to działajmy. 

Produkty do naszej sałatki:

W okresie pierwszych 30 lat XX stu-
lecia na Lubelszczyźnie leczenie i wal-
ka z gruźlicą miały charakter coraz bar-
dziej zorganizowanej pomocy instytu-
cjonalnej. Tworzono Towarzystwa Prze-
ciwgruźlicze i sieć Poradni Przeciwgruź-
liczych, ale nie było jednoimiennych od-
działów gruźliczych. Oddział taki uru-
chomił w 1929 r. w szpitalu im. Jana Bo-
żego w Lublinie przy ul. Bonifraterskiej 
5 ówczesny dyrektor szpitala dr Mieczy‑
sław	Biernacki. Był to barak z muru pru-
skiego wybudowany w okresie epidemii 
cholery pod koniec XIX wieku. Ordyna-
torem w latach 1929-1931 był dr Stefan 
Moroz (ordynator oddziału zakaźnego). 
W 1931 r. kierownictwo oddziału przejęła 
dr Helena	Mysakowska. Leczenie gruźli-
cy w tym okresie polegało na podawaniu 
chorym preparatów: wapnia, miedzi, tra-
nu oraz leczeniu klimatycznym. W lecze-
niu zabiegowym stosowano odmę opłuc-
ną, wprowadzoną w szpitalu Jana Boże-
go już w 1923 r. przez dr. M. Biernackie-
go, wtedy też zaczęto stosować operację 
nerwu przeponowego. Oddział funkcjo-
nował przez cały okres wojny i okupa-
cji i miał niemal zawsze pełne obłoże-
nie. Pracowali tu lekarze: Jan	Brzeziń‑
ski,	Maria	Hampel,	Jan	Kostecki	(bę‑
dący	lekarzem	więziennym	na	Zamku	
Lubelskim),	Jerzy	Szczerbo,	Karol	So‑
snowski,	Paweł	Urban,	Amirowicz‑Świ‑
cowa	 i	 student	II	roku	medycyny	Je‑
rzy	Mysakowski. Pracownicy Oddzia-
łu Gruźliczego otrzymywali legitymacje 
(Ausweis), które chroniły przed wywie-
zieniem na przymusowe roboty.

Od 1941 r. dr H. Mysakowaka, po prze-
szkoleniu w szpitalu Wolskim w War-
szawie, rozpoczęła przepalanie zrostów 
opłucnowych (pleurokaustykę). Oddzia-
łem nadal kierowała dr H. Mysakowska 
i jak wspomina: „dopiero w lutym 1944 r. 
zostałam ordynatorem, gdyż do tego cza-
su brak było etatu i pieniędzy na pobory 
dla lekarza na tym stanowisku”.

Utrzymująca się od lat niekorzystna sy-
tuacja epidemiologiczna na Lubelszczyź-
nie wymagała pilnego poszerzenia bazy 
łóżkowej. W latach 1944-1945 zapadła 
decyzja utworzenia Oddziału Gruźlicze-
go w budynku Domu Schronienia Staru-
szek i Starców przy ul. Sierocej 4, przyle-
gającym bezpośrednio do terenu Szpitala 
Jana Bożego w Lublinie. Dotację na ada-
ptację budynku przydzielił Wojewódzki 
Wydział Zdrowia. Budynek Domu Schro-
nienia Staruszek i Starców został wybu-
dowany około 1900 roku według projektu 
Władysława Sienickiego przez fundację 

• 2 opakowania (duże) jogurtu typu 
greckiego 

• 4 łodygi selera naciowego
• 1 mała świeża cukinia
• ½ ogórka szklarniowego
• 10 dużych rzodkiewek
• 1 duży ogórek kiszony (twardy)
• 1 opakowanie (twardego) sera typu 

feta 
• 1 duży pęczek koperku

• 1 pęczek szczypiorku (drobnego)
• 12 pomidorków koktajlowych 
• ½ żółtej papryki 
• 1 łyżeczka granulowanego czosnku 
• ⅓ łyżeczki czarnego świeżo 

zmielonego pieprzu 
• 1 płaska łyżka musztardy stołowej
• 1 łyżka stołowa suszonych 

pomidorów 
• 1 łyżeczka suszonej bazylii. 

Wykonanie:

Wszystkie produkty na noc 
umieścić w lodówce. Rano po umy-
ciu drobniutko posiekać selera, ko-
perek i szczypiorek. Cukinii nie 
obierać, pokroić wzdłuż na ćwiart-
ki i potem na drobne plasterki. Po-
dobnie zrobić z ogórkiem świe-
żym i kiszonym. Rzodkiewkę po-
kroić w słupki. Paprykę pokroić 
w drobną kostkę. Pomidorki kok-
tajlowe pokroić wzdłuż na połów-
ki. Wymieszać składniki posypa-
ne czosnkiem, bazylią, pomidora-
mi suszonymi i pieprzem. Odstawić 
do lodówki na godzinę. Następnie 
zalać jogurtem, dodać musztardę, 
a następnie dokładnie i delikatnie 
wymieszać. Odstawić ponownie 
do lodówki na 2-3 godziny przed 

zaserwowaniem. Podawać samodzielnie lub jako przystawkę z dobrze podpieczo-
nymi grzankami. Takie proste… a jakie smaczne!

Smacznego więc Wam życzę, wiosennie.
Dariusz	Hankiewicz	

W 2022 r. mija 50 lat od wznowienia działalności Oddziału Gruźliczego w Szpitalu Jana Bożego w Lublinie 

Oddział  Gruźliczy w Szpitalu Jana Bożego w Lublinie
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Augusta Vettera i Stanisława Wessla na 
działce pozyskanej przez Lubelskie To-
warzystwo Dobroczynne w 1897 r. w Za-
ułku Bonifraterskim (obecnie ul. Siero-
ca). Obiekt składał się z dwóch jednopię-
trowych budynków, połączonych podzie-
miem i parterowym łącznikiem. Po wstęp-
nej adaptacji powstał 92-łóżkowy Oddział 
Gruźliczy Szpitala Miejskiego w Lubli-
nie. Miał oddział kobiecy i męski. Ordy-
natorem była dr H. Mysakowska.

został do celów naukowo-dydaktycznych 
25-łóżkowy Oddział Gruźliczy I Klini-
ki Chorób Wewnętrznych UMCS. Od-
działem pokierował prof. T. Kielanow-
ski, po wyjeździe którego do Białegosto-
ku, Rada Wydziału Akademii Medycz-
nej w Lublinie w lutym 1952 r. powie-
rzyła dr H. Mysakowskiej zorganizowa-
nie Kliniki Ftyzjatrycznej na bazie połą-
czonych oddziałów gruźliczych klinicz-
nego i szpitalnego. 

Katedrę	 Ftyzjatrii	
wraz	z	Kliniką	powoła‑
no	15	kwietnia	1953	r.	

W la tach  1954-
1957 miała miejsce dal-
sza adaptacja budynku 
do celów klinicznych. 
Powstały: laboratorium 
(w podziemiu budynku), 
pracownia rentgenowska 
(w łączniku między bu-
dynkami), izba przyjęć 
i archiwum rentgenow-
skie. Jednak powierzch-
nia budynku oraz ba-
riery architektoniczne 
ograniczały możliwości 
adaptacyjne obiektu do 

celów leczniczych, naukowych i dydak-
tycznych. Kierownik kliniki prof. My-
sakowska czyniła starania o wybudowa-
nie nowego budynku dla Katedry i Kli-
niki Chorób Płuc i Gruźlicy. Wieloletnie 
zabiegi okazały się skuteczne. Powstał 
odrębny budynek na terenie PSK 4 przy 
ul. Jaczewskiego i w II kwartale 1972 r. 
przeniesiono się do nowo wybudowane-
go budynku. 

Wskazania epidemiologiczne naka-
zywały izolację chorych prątkujących. 
W związku z tym nadal istniała potrzeba 
zwiększenia bazy łóżkowej dla chorych 
na gruźlicę. Pierwotna koncepcja budo-
wy nowego oddziału nie znalazła zrozu-

mienia i zgody na jego 
sfinansowanie.

W tej sytuacji w opusz-
czonym budynku klini-
ki przy ul. Sierocej i na 
bazie pozostawionego 
sprzętu postanowiono 
utworzyć Oddział Gruź-
licy i Chorób Płuc Szpi-
tala Miejskiego w Lubli-
nie. Organizację oddzia-
łu a następnie ordynatu-
rę powierzono lek. Zyg‑
muntowi	 Leziakowi, 
dotychczasowemu or-
dynatorowi dyspansera 

W 2022 r. mija 50 lat od wznowienia działalności Oddziału Gruźliczego w Szpitalu Jana Bożego w Lublinie 

Oddział  Gruźliczy w Szpitalu Jana Bożego w Lublinie
Wojewódzkiej Przychodni Przeciwgruźli-
czej w Lublinie. Jako pierwszy został za-
trudniony lek. Wacław	Nowosadzki (luty 
1972). Pozostały zespół stanowili lekarze: 
Stanisława	Guślińska‑Skruch,	Janusz	
Błędowski,	Maria	Kuryś,	Jerzy	Sawic‑
ki,	Helena	Mika	i	Andrzej	Skruch. Od-
dział liczył 92 łóżka. Wkrótce ordynator 
Leziak podjął energiczne działania do-
tyczące remontu i przebudowy obiektu. 
Ostatecznie uwieńczone sukcesem. Tuż 
przed jego zakończeniem w styczniu 
1977 r. „Kurier Lubelski” donosił:

„Widzieliśmy oddział niejednokrotnie 
przed remontem, zmiany, jakie tu zasta-
liśmy, wprost nas zaszokowały – to nie 
ten sam budynek. Zniknęły trzeszczą-
ce, drewniane schody, nie ma niewygod-
nych, ciasnych korytarzy, są nowoczesne 
hole, wyłożone kafelkami łazienki, jasne 

W 1944 r. tworzony był w Lublinie 
pierwszy w wyzwolonej Polsce Wydział 
Lekarski na Uniwersytecie Marii Cu-
rie-Skłodowskiej (UMCS). W ramach 
dydaktyki prowadzonej przez I Klinikę 
Chorób Wewnętrznych UMCS (kierow-
nik prof.	Aleksander	Goldschidt) wy-
kłady z ftyzjatrii w roku akademickim 
1944/45 prowadził dr med. Zdzisław	Ski‑
biński, a ćwiczenia dr H. Mysakowska	
w	Oddziale Gruźliczym Szpitala Miej-
skiego w Lublinie. Później ftyzjatrię wy-
kładał przybyły ze Lwowa prof.	Tadeusz	
Kielanowski. Z inicjatywy tego ostat-
niego z 92-łóżkowego Oddziału Szpi-
tala Miejskiego w Lublinie wydzielony 

gabinety lekarskie, dyżurki dla pielęgnia-
rek. Po nadbudowie i remoncie zyska się 
ogromnie dużo. Co najważniejsze, popra-
wią się ewidentnie warunki w salach cho-
rych, zyskają oni jadalnię i świetlicę”.

Do 1981 r. niemal w całości wymie-
nił się personel lekarski. 14 listopada 
1981 r. zmarł ordynator Zygmunt Le-
ziak. Zmienił się profil leczonych cho-
rych. Zmniejszyła się liczba chorych na 
gruźlicę. Większość przyjmowanych pa-
cjentów stanowili chorzy z obturacyjny-
mi chorobami płuc i chorzy onkologicz-
ni. Oddział w sposób bardzo elastyczny 
dostosowywał się do aktualnych potrzeb 
opieki pulmonologicznej. W minionym 
okresie spełnił ważną rolę w programie 
walki z gruźlicą oraz diagnozowaniu i le-
czeniu innych chorób płuc.

Jaka będzie przyszłość oddziału? Ja-
ki wpływ może mieć trwający proces re-
organizacji szpitali w Lublinie? Jaką ro-
lę może odegrać w leczeniu następstw 
przebytej infekcji COVID-19? Wkrót-
ce powinniśmy poznać odpowiedzi na 
te pytania.

Dr	n.med.	Janusz	Błędowski,		
były	lekarz	oddziału	



18. Mistrzostwa Polski Lekarzy w Kolarstwie Szosowym
3‑4 czerwca – Bychawa

–	W	tym	roku,	podobnie	jak	w	poprzednich	latach,	oprócz	
naszych,	 lekarskich	mistrzów,	 zostanie	wyłoniony	mistrz	
pracowników	firm	farmaceutycznych	i	farmaceutów,	mistrz	
w	kategorii	student	–	przyszły	lekarz	oraz	mistrzostwie	Pol‑
ski	 zawodników	niesłyszących	 i	 niedosłyszących	 (PZSN)	
–	informuje	doktor	Krzysztof	Matras,	który	jest	pomysło‑
dawcą	i	organizatorem	zawodów.	Od	samego	początku	mi‑
strzostwa	organizowane	są	pod	auspicjami	Lubelskiej	Izby	
Lekarskiej.	Do	startu	w	kategorii	open	zapraszamy	także	
wszystkich	innych	pracowników	służby	zdrowia	oraz	rodzi‑
ny	uczestników	–	zachęca	Matras.

Rywalizacje rozpoczną się w piątek, 3 czerwca, od jazdy 
indywidualnej na czas – Dwunastej	 Czasówki	Roberta 
(na pamiątkę nieżyjącego Roberta Nanowskiego, ortopedy 
i świetnego kolarza z Opola Lubelskiego). Trasa identyczna, jak 
w poprzednich latach: 10 kilometrów, prawie płasko.

W sobotę, 4 czerwca, odbędzie się wyścig ze startu 
wspólnego. To 38 km po pętli – start i meta w Leśniczówce 
koło Bychawy.

Kategorie A, B, C3, S, APFF, MPZSN pokonają pętlę  
3 razy; C, Kobiety A, KS, BPFF, KAPFF, KPZSN – 2 razy  
a D, E, F, Kobiety B i Kobiety C – 1 raz. Najpierw na trasę 
wyruszą zawodnicy jadący trzy, pięć minut później dwa 
okrążenia, a po kolejnych pięciu – pozostali. Kategorię C,  
zgodnie z przyjętą kilka lat temu zasadą, podzieliliśmy 
na dwie: C3 – będą mieli do pokonania dystans trzech,  
C – dwóch kółek. Gdy chętnych z kategorii D będzie więcej 
(min. 3 osoby), możliwa jest rywalizacja na dystansie dwóch 
okrążeń!

– W tym roku chcemy wprowadzić pewną nowość. 
Najprawdopodobniej lekarze i studenci medycyny wystartują 
razem i będą kończyć wyścig odpowiednio po 1, 2, 3  
okrążeniach, natomiast pozostali uczestnicy – 10 min później 
i także w zależności od kategorii przejadą pętlę 1, 2 lub 3 razy 
– mówi Matras.

PROGRAM ZAWODÓW:

3	czerwca	–	piątek
•	 14.00‑16.50	– zapisy	w biurze	zawodów	na	terenie	Technikum	

Pszczelarskiego w Pszczelej Woli.
•	 17.45	–	Dwunasta	Czasówka	Roberta	(zbiórka	o 17.15	przy	biu‑

rze zawodów).
•	 18.15	–	start	czasówki.
•	 20.00‑21.30	– spotkanie	techniczne	przy	makaronie	i piwku	na	

terenie internatu.

4	czerwca	–	sobota
•	 9.15‑10.30	– zapisy	dla	tych,	którzy	nie	zdążą	w piątek,	w miejscu	startu	(Leśniczówka	koło	Bychawy).
•	 11.00‑11.10	–	start	odpowiednich	kategorii	(11.00	– lekarze;	11.10	– pozostali	uczestnicy).
•	 18.45	– ogłoszenie	wyników	w poszczególnych	kategoriach	i wręczenie	nagród	w „Łowisku	Pstrąg”	w Prawiednikach.
•	 19.00	– podsumowanie	zawodów,	dekoracja	zwycięzców,	tradycyjny	„skromny	poczęstunek”,	przygotowany	przez	naszych	przyjaciół	

Agnieszkę i Roberta oraz wielogodzinne przeżywanie zmagań w poszczególnych kategoriach, a przede wszystkim cieszenie się ze spo‑
tkania!!!:). Wszystko to przy muzyce sprawdzonego przez wiele lat didżeja, czyli bez disco polo – OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA.

Szczegółowe informacje na stronie www.szosa.eu
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Maj
• 27.05.2022 r. godz. 18.00 – Muzycz‑
ny	Piątek	„U	Lekarzy”	– piosenki	
międzywojenne.

kultura.oil.lublin.pl LIteRAckOW kuchni u przyjaciół wielu
Zacznijmy od cytatu: „weź wytworne naczynie, najlepiej wazę, misę 

z dobrej porcelany (nie srebro, broń Boże szkło). Jeśli nie masz, to pożycz, 
bo to kluczowe. Następnie otwórz puszkę wysokiej jakości najzwyklejsze-
go groszku. Przecedź przez sitko i wsyp do wazy. Weź tradycyjny, najlepiej 
krajowy majonez i łyżką dołóż do groszku. Przypraw pieprzem do smaku. 
Mieszaj wszystko tak, aby kulki groszku były całe w majonezie. Jeśli masz 
mało majonezu, to uczyń odwrotnie – wsyp groszek do słoika z majonezem 
i wstrząsaj, aż resztki majonezu obtoczą groszek. W wersji de luxe (zbytecz-
na) pokrój ser żółty w kostki i dołóż. Starannie wy-
mieszaj. Brzegi wazy wytrzyj dokładnie z majonezo-
wych zacieków szmatką. Serwuj natychmiast, opóź-
nienie wpływa niezręcznie na wygląd (nie smak) po-
trawy” – pisze dyrektor Instytutu Historii Sztuki UAM 
w Poznaniu Piotr	Korduba. To chyba najbardziej 
„wyrafinowany” przepis na danie, jakie znajdziemy 
w „Kuchni towarzyskiej i uczuciowej”, czyli książ-
ce nie książce kucharskiej Andy	Rottenberg, kura-
torki sztuki, byłej szefowej Zachęty, wybitnej znaw-
czyni sztuki współczesnej, kobiety wielu talentów… 
w tym kulinarnego.

To pięknie wydana i świetna do czytania (a nawet 
plotkowania) pozycja na każdy czas, bo ten zbiór ga-
węd o potrawach i ich twórcach, jak pisze autorka, 
ułożony jest zgodnie z porami roku. Chociaż od razu 
trzeba dodać – z pominięciem zimy – bo tej pory roku, jak twierdzi Rotten-
berg, w zasadzie już nie ma. Jest zatem przedwiośnie, wiosna, lato i ostatni 
rozdział: jesień i koniec roku.

Inspiracją do wydania przepisów na dania smaczne, proste i zdrowe (cał-
kowicie bezmięsne!) nadesłali autorce jej przyjaciele, kiedy to w czasie sza-
lejącej pandemii wszyscy nagle musieli zwolnić, zatrzymać się i udomowić. 
– Siedzieliśmy w domach, większość z nas przyklejona do ekranów kompu-
terów. Okazało się, że wielu moich znajomych ma w zanadrzu jakiś przepis, 
którym chętnie się podzielą. Niektóre przepisy pochodziły jeszcze z czasów 
okupacji, przekazały je mamy lub babcie.

I tak powstał zbiór propozycji kulinarnych od ponad setki osób. „Każdy 
ma swoje popisowe danie. Albo kilka. Dodane do siebie, wprowadzają do 
polskiej (na ogół) tradycji niekonwencjonalne rozwiązania” – wyjaśnia Rot-
tenberg i skrzętnie te przepisy dla nas przepisuje, opatrując pięknymi opo-
wieściami i anegdotami. Wśród 102 osób, których przepisy trafiły do książ-
ki, znaleźli się malarze, pisarze, architekci, historycy i krytycy sztuki, muzy-
cy, filmowcy, reporterzy, byli politycy, rzeźbiarze i tłumacze. Wśród nich jest 
także Olga	Tokarczuk. Przepis noblistki jest mi wyjątkowo bliski, bo jestem 
wielbicielką tej rośliny. To „Persefony” – na ciepło i na zimno. Pierwsza to 
w rzeczywistości blanszowana cykoria w sosie z gorgonzoli, druga – prosta 
w przyrządzeniu sałatka z cykorii. Noblistka pisze: „Moim ulubionym wa-
rzywem jest cykoria. Jej łacińska nazwa Cichorium musi mieć coś wspólne-
go z ciszą, jaka panuje w katakumbach świata. Pamiętam, jak dawno temu, 
kiedy nie można było jej kupić w sklepie, dziadkowie hodowali ją w piwni-
cy w skrzynkach z piaskiem. Ta fantastyczna, tajemnicza i jakby chtonicz-
na roślina musiała rosnąć w ciemnościach, żeby nie zazieleniły się jej białe 
mięsiste liście (wtedy stawały się gorzkie). Schodziło się na zbiory do piw-
nicy z nożem, co już samo w sobie było podniecające, i wracało z koszycz-
kiem pięknych białożółtych smakowitych łodyg”. Oba dania proponowane 
przez Tokarczuk, są niezwykle proste w wykonaniu. „Jeść z czarnym chle-
bem. Pycha” – zachęca noblistka.

Zdecydowanie jeść i gotować. W maju chyba koniecznie ciasto z rabarba-
rem Ewy	Pobłockiej, wybitnej pianistki, laureatki X Konkursu Chopinow-
skiego albo coś nie na słodko: szpinak na szybko Zbigniewa	Hołdysa, lide-
ra zespołu Perfect.

Anna	Augustowska

Anda	Rottenberg	i	przyjaciele,	„Kuchnia	towarzyska	i	uczuciowa”,	
Wydawnictwo	a5,	Kraków	2021.

Jubileusz 50‑lecia 
otrzymania dyplomu lekarza

Zapraszamy absolwentów rocznika 1972 Wy‑
działu Lekarskiego AM w  Krakowie do wzięcia 
udziału w uroczystości, która odbędzie się w dniu 
11 czerwca 2022, o godz.11.00 (sobota), w Auli No‑
wodworskiego, przy ul. św. Anny 12. 

Zainteresowane osoby prosimy o  wysłanie  
zgłoszenia na adres: Symposium Cracoviese, 
ul. Krupnicza 3, 31‑123 Kraków, 
Kontakt: tel. 603 845 109
e‑mail: zofia.czesnikiewicz@symposium.pl 

Kto studiował w Krakowie?

Nadzwyczajny Zjazd 
Koleżeński 41‑lecia

Absolwenci Wydziału LEKARSKIEGO AM 
w Lublinie, rocznik 1975‑1981!

Serdecznie zapraszamy absolwentów z oso‑
bami towarzyszącymi na Zjazd Koleżeński z oka‑
zji 41 „okrągłej rocznicy” ukończenia studiów, 
który odbędzie się w dniu 4.06.2022 roku.

Miejsce spotkania: Rzeszów‑Jasionka, 
hotel‑dwór „Ostoya” i  tu też noclegi. Infor‑
macje i  rezerwacja noclegu z  wyraźnym za‑
znaczeniem, że chodzi o  Zjazd Lekarzy AM 
Lublin –  Joanna Augustyn, tel.  667  371 
410 marketing@hoteleprezydenckie.pl

Opłatę za nocleg dokonują uczestnicy na 
miejscu. 

Zgłoszeniem uczestnictwa jest też wpłata 
350 zł na konto 72 1240 2614 1111 0000 3960 
7690  Stanisław Mazur z  dopiskiem „Składka 
na zjazd”.

https://kultura.oil.lublin.pl
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Praca

Lekarze
•	 Alergologa,	dermatologa	 i endokrynologa	za‑

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

•	 Przychodnia	w Międzyrzecu	Podlaskim	zatrud‑
ni lekarzy specjalistów. Nowoczesna przychod‑
nia, wysokiej klasy sprzęt, USG, korzystne warun‑
ki wynagrodzenia, forma współpracy do uzgod‑
nienia. Tel. 501 203 088, lub 501 063 325.

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

•	 Szpital	Wojskowy	z Przychodnią	SPZOZ	w Dębli‑
nie zatrudni od zaraz lekarzy następujących spe‑
cjalizacji: anestezjolog – praca na OITM, dyżury 
lekarskie	w oddziale;	chirurg	– praca	na	oddzia‑
le Chirurgii Ogólnej, dyżury lekarskie w oddzia‑
le, internista – praca na Oddziale Wewnętrznym, 
dyżury lekarskie w oddziale. Zapewniamy przyja‑
zne środowisko pracy, miłą atmosferę, wysokiej 
jakości sprzęt diagnostyczny. Warunki pracy, tj. 
forma zatrudnienia i wynagrodzenie, do uzgod‑
nienia. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt 
telefoniczny: 81 551 85 03 sekretariat lub osobi‑
sty.

•	 SP ZOZ	w Kurowie,	woj.	lubelskie,	zatrudni	leka‑
rza (specjalistę medycyny rodzinnej lub inter‑
nistę) do pracy w POZ w filii w Klementowicach 
na godziny. Korzystne warunki wynagrodzenia, 
dowolna forma zatrudnienia. Termin rozpoczę‑
cia pracy – od zaraz. Tel. 695 949 281.

•	 SP ZOZ	nr 1 w Bełżycach	 zatrudni	 specjalistę	
w dziedzinie ginekologii i położnictwa do pracy 
w oddziale szpitalnym, w wymiarze do pełnego 
etatu (według ustaleń). Oferujemy: bardzo atrak‑
cyjne warunki wynagrodzenia. Wysokość wyna‑
grodzenia oraz rodzaj umowy do negocjacji. Pra‑
cę z doświadczonym, wykwalifikowanym, miłym 
zespołem lekarzy i położnych, w zmodernizowa‑
nym oddziale, z  nowoczesną bazą sprzętową. 
Tel. (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 leka‑
rza ze specjalizacją w dziedzinie pediatrii lub le‑
karza, który kontynuuje szkolenie specjalizacyj‑
ne, co najmniej po drugim roku odbywania spe‑
cjalizacji w dziedzinie pediatrii w pełnym lub nie‑
pełnym wymiarze czasu pracy (w tym dyżury me‑
dyczne) lub w godzinach dyżurowych, tj. w dni 
powszednie od godz. 15.35 do 8.00 rano dnia na‑
stępnego oraz w soboty, niedziele i święta cało‑
dobowo w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia na‑
stępnego. Zainteresowanych prosimy o przysyła‑
nie CV pod adresem: Uniwersytecki Szpital Dzie‑
cięcy ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20‑093 Lublin 
Sekcja Kadr – pokój 2007  lub 2008  lub kadry@
uszd.lublin.pl

•	 Zatrudnimy	 lekarza	do	pracy	w Lubelskim	Ho‑
spicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Gwaran‑
tujemy godziwe wynagrodzenie i realizację szla‑
chetnej misji. Osoby zainteresowane współpracą 
prosimy o wysłanie CV: hospicjum@hospicjum.
lublin.pl, tel. 81 537 13 73.

•	 SPZOZ	– Przychodnia	Zdrowia	w Połańcu	ul. Rusz‑
czańska 3, przyjmie lekarza rezydenta na specja‑
lizację z medycyny rodzinnej lub lekarza do pracy 
w POZ. Forma i warunki zatrudnienia do uzgod‑
nienia. Tel. 606 629 171.

•	 Psychiatrę	(również	lekarza	w trakcie	specjaliza‑
cji z psychiatrii) zatrudnimy do pracy w ZOL psy‑
chiatrycznym w Uniszowicach k. Lublina. Warun‑
ki zatrudnienia i wynagrodzenia do uzgodnie‑
nia. Również niepełny wymiar godzin. Zgłosze‑
nia proszę kierować na adres info@zielonaklini‑
ka.pl lub telefonicznie – 722 141 121.

•	 Centrum	Medyczne	Libra, Krakowskie	Przedmie‑
ście 58/7, poszukuje do współpracy lekarzy psy‑
chiatrów	 i psychoterapeutów;	mail:	 pake62@
o2.pl, tel. 601 415 158.

•	 SP ZOZ	w Krasnymstawie	 zatrudni	 lekarzy	do	
pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz 
w Oddziale Chorób Płuc i w Oddziale Pediatrycz‑
nym oraz w Oddziale Położniczo‑Ginekologicz‑
nym. Oferujemy elastyczne warunki pracy, atrak‑
cyjne wynagrodzenie oraz pracę w zgranym i dy‑
namicznym zespole. Kontakt: e‑mail: sekretariat@
spzozkrasnystaw.pl. Tel. 512 438 099 lub 82 543 
15 22.

•	 Zamojski	Szpital	Niepubliczny	Spółka	z o.o.	w Za‑
mościu pilnie zatrudni lekarzy do pracy w Oddzia‑
le Chorób Wewnętrznych, Oddziale Hematologii 
oraz w Dziale Anestezjologii. Forma zatrudnienia 
do ustalenia (umowa o pracę lub cywilnopraw‑
na). Oferujemy korzystne warunki wynagrodze‑
nia. Tel.  84 677 50 21, e‑mail:jchodara@szpital.
com.pl 

•	 SP ZOZ	w Lubartowie	zatrudni:	lekarza	Izby	Przy‑
jęć, lekarza w  Poradni Rehabilitacyjnej, leka‑
rza chorób wewnętrznych do pracy w Oddzia‑
le Chorób Wewnętrznych, lekarza POZ do pracy 
w POZ w Ostrowie Lubelskim. Kontakt: Mariusz 
Bogdanowicz tel. 81 855 20 41 wew. 312 lub Do‑
rota Ogrodowska – 606 721 071.

•	 Pilnie	poszukujemy	do	pracy	lekarzy	specjalistów	
w dziedzinie: laryngologii, diabetologii, reumato‑
logii, dermatologii, pulmonologii dla dzieci i do‑
rosłych, neurologii, ortopedii dla dzieci. Tel. 81 
532 61 80  lub drogą e –  mail: hipoteczna_4@
wp.pl

•	 Instytut	Medycyny	Wsi	w Lublinie	zatrudni	do	
pracy w przychodni w ramach umowy kontrak‑
towej: lekarza rodzinnego, specjalistę do porad‑
ni gastrologicznej oraz specjalistów do poradni 
kardiologicznej (NFZ) oraz poradni komercyj‑
nych: medycyny pracy, ginekologicznej, laryn‑
gologicznej i okulistycznej. Tel. 500 732 515.

•	 NZOZ	w Kraśniku	nawiąże	współpracę	 z  leka‑
rzem pediatrą lub w  trakcie specjalizacji z  pe‑
diatrii w ramach umowy z NFZ. Praca w poradni 
POZ kilka godzin dziennie trzy razy w tygodniu. 
Tel. 502 365 615.

•	 SP ZOZ	w Krasnymstawie	zatrudni	lekarzy	do	pra‑
cy w Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz SOR, 
lekarza pediatrę do objęcia stanowiska lekarza 
kierującego Oddziałem Pediatrycznym. Oferuje‑
my elastyczne warunki pracy, atrakcyjne wyna‑
grodzenie oraz pracę w zgranym i dynamicznym 
zespole. Kontakt: e‑mail: sekretariat@spzozkra‑
snystaw.pl i tel. 512 438 099 lub 82 543 15 22.

•	 SP	Szpital	Wojewódzki	 im. Papieża	 Jana	Pawła	
II w Zamościu zatrudni lekarzy do pracy w SOR 
oraz specjalistów pediatrii, kardiologii, neona‑
tologii, neurochirurgii, położnictwa i ginekolo‑
gii, otolaryngologii, anestezjologii i  intensyw‑
nej terapii. Oferujemy elastyczne formy zatrud‑
nienia, możliwość ustalenia czasu pracy według 
preferencji i dostępności oraz duże możliwości 
rozwoju.	Tel. 505	089	654;	846	773	300,	szpital@
szpital.zam.pl, kadry@szpital.zam.pl 

•	 Sanatorium	Uzdrowiskowe	Rolnik	w Nałęczowie	
zatrudni od 1 maja 2022 r. lekarza: specjalistę bal‑
neologa lub rehabilitacji medycznej lub w trak‑
cie specjalizacji, internistę, kardiologa, lub spe‑
cjalizacji pokrewnej po kursie balneologicznym. 
Tel. 606 272 821 lub tel. 815 014 753.

•	 Zatrudnimy	lekarza	psychiatrę	do	pracy	w NZOZ	
„AniMED” w  Urszulinie (ok.  60  km od Lublina 
w kierunku Włodawy). Warunki pracy i płacy do 
uzgodnienia. Tel. 601 678 978, 502 639 781.

•	 Regionalne	Centrum	Krwiodawstwa	i Krwiolecz‑
nictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu zatrud‑
ni lekarza transfuzjologa na stanowisku z‑cy dy‑
rektora ds.  medycznych. Szczegóły na stronie 
www.rckik.radom.pl. Telefon kontaktowy: (48) 
340‑05‑22, email: kadry@rckik.radom.pl

Dentyści
•	 Luxmed‑Uzdrowisko	Nałęczów	nawiąże	współ‑

pracę z  lekarzem dentystą świadczącym usłu‑
gi prywatnie i w ramach umowy z NFZ. Oferta 
współpracy dotyczy naszych placówek w Nałę‑
czowie i Poniatowej. Tel. 602 407 672  lub mail: 
bok@luxmednaleczow.pl

•	 Zatrudnię	w Chełmie	lekarza	stomatologa	do	pra‑
cy na umowę z NFZ i prywatnie. Gabinet położo‑
ny w centrum miasta, dogodny dojazd. Tel. 604 
275 282.

•	 Przychodnia	Empatia	w Międzyrzecu	Podlaskim	
zatrudni lekarza stomatologa. Nowoczesna przy‑
chodnia, elastyczne godziny pracy ‑ pacjenci 
prywatni. Forma współpracy do uzgodnienia. 
Tel. 501 063 325.

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

•	 NZOZ	w Zamościu	zatrudni	 lekarza	stomatolo‑
ga, praca na umowę z NFZ i prywatnie. Zatrudni 
też stażystę. Zapewni samodzielne mieszkanie 
w bloku. Tel. 846 394 084, 696 487 438.

•	 Praca	dla	dentysty	w Lublinie	81	747	13	16.
•	 Centrum	Stomatologiczne	Silvermed	w Lubaniu	

(Dolnośląskie) zatrudni: lekarza dentystę od za‑
raz. Pacjenci tylko prywatni. Oferujemy dla le‑
karza w pełni wyposażone mieszkanie. Tel. 790 
258 392. 

•	 Zapraszam	do	współpracy	w Lublinie	stomato‑
logów: implantologa, ortodontę i  pedodontę. 
A do Hrubieszowa zapraszam stomatologa za‑
chowawczego, protetyka i ortodontę. Poszuku‑
ję lekarza specjalisty lub w trakcie stażu z pra‑
wem wykonywania zawodu oraz wiedzą i umie‑
jętnościami praktycznymi w zakresie specjaliza‑
cji. Tel. 534 254 164 marcin.pis@cortenmedic.pl

•	 Prywatny	Gabinet	Stomatologiczny	Smile	Insti‑
tute w  Lubartowie podejmie współpracę z  le‑
karzem protetykiem. Zapewniamy: nowocze‑
sny sprzęt (mikroskop, pantomograf, CBCT), du‑
żą bazę wyłącznie prywatnych pacjentów, pracę 
na 4 ręce z wykwalifikowanym personelem, moż‑
liwość rozwoju zawodowego, korzystne warun‑
ki współpracy. Tel. 727 591 858, email: kontakt@
smileinstitute.pl

•	 Lekarz	dentysta	po	stażu	podejmie	pracę	na	te‑
renie Lublina lub okolic. Tel. 502 139 669 e‑mail: 
j.bbzdega@wp.pl

•	 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 komercyjna 
100% dla zatrudnionego. Gwarantowana duża 
liczba pacjentów. Gabinet zapewnia doświad‑
czoną asystentkę stomatologiczną i potrzebne 
wyposażenie między innymi aparat rtg. W przy‑
padku trudności w zabiegach chirurgicznych ofe‑
rujemy bardzo szybką i fachową pomoc. Istnie‑
je możliwość atrakcyjnego noclegu. Tel. 500 050 
102 lub radent@autograf.pl 

Drobne

•	 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	(li‑
niowa, convex, endovaginalna), producent Ka‑
nada – pierwszy właściciel, rok nabycia XII 2011 ‑ 
stan idealny. Aparat z certyfikatem, systematycz‑
nie serwisowany przez firmę krakowską. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 603 172 421. 

•	 Sprzedam	lokal	70 mkw.	w centrum	Lublina	‑	z ga‑
binetem stomatologicznym i laboratorium pro‑
tetycznym. Tel. 601 071 731.

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

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

•	 POZ	działający	w województwie	lubelskim	kupię	
zdecydowanie. Posiadam specjalizację z medy‑
cyny rodzinnej. Tel: 516 841 856. 
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reklam
a

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e‑mail: skladki@oil.lublin.pl

Składki członkowskie w 2022 r.

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. 

•	 Sprzedam	POZ	na	pograniczu	województwa	
mazowieckiego i lubelskiego. NZOZ funkcjonu‑
je od 1999 r., znajduje się w budynku własnościo‑
wym o pow. ok 400 mkw., który spełnia wszyst‑
kie wymogi sanitarne. Populacja pacjentów wy‑
nosi ok. 6 tys. Tel. 501 551 449.

•	 Sprzedam	funkcjonujący	gabinet	stomatologicz‑
ny z wyposażeniem i kontraktem NFZ w atrakcyj‑
nej cenie 65 tysięcy. Jest on jedyny w gminie. Lo‑
kalizacja: Ośrodek Zdrowia GORAJ – 23 km od Bił‑
goraja. Tel. 500 050 102.

•	 Sprzedam	działający	NZOZ	w zakresie	POZ	w Kra‑
śniku z  bazą pacjentów, w  pełni wyposażony. 
Tel. 502 365 615. 

Ogłoszenia drobne w celu uniknięcia błędów 
przyjmujemy TYLKO w formie plików tekstowych 

przysyłanych drogą e‑mailową. 
Adres: medicus@oil.lublin.pl 

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

Szanowni Państwo, uprzejmie za-
praszamy na JUBILEUSZOWY	
XXX	BAL	LEKARZA	 połączony 
z Uroczystością Galową XXX‑lecia	
Lubelskiej	 Izby	Lekarskiej	Dele‑
gatury	w	 Białej	 Podlaskiej, któ-
re odbędą się 4	czerwca	2022	roku, 
godz. 19.00 (sobota) w pensjonacie 
„Dolina Bugu” Rokitno – 14 km od 
Białej Podlaskiej.

Oprawę muzyczną zapewni  
Zespół „Passat”

Planowany koszt balu:  
225 zł/osoba, 450 zł/para. 

Zgłoszenia do 15 maja 2022 roku 
w Delegaturze LIL Biała Podlaska, 
tel. 83 344 28 87, kom. 605 502 710,  
e-mail: bialapodlaska@oil.lublin.pl

Komitet Organizacyjny  
XXX Balu Lekarza:  

Anna i Wojciech Petruk,  
Anna Lewandowska,  

Daniel Burdzy,  
Marzena Pazik-Wolska

Szanowni Państwo, uprzejmie za-
praszamy na XXI	Spotkanie	Lekarzy	
Seniorów, które odbędzie się 19	czerw‑
ca	2022	roku, godz. 13.00 w restaura-
cji „Jolanta” w Czosnówce.

Zgłoszenia do 15 maja 2022 roku 
w Delegaturze LIL Biała Podlaska, 
tel. 83 344 28 87, kom 605 502 710, 
e-mail: bialapodlaska@oil.lublin.pl

Danuta Zawistowska  
i Jan F. Hałabuda

Delegatura LIL w Białej Podlaskiej
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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, kom. 605 502 710
Warszawska 20 
21‑500 Biała Podlaska
bialapodlaska@oil.lublin.pl
czynne: poniedziałek: 7.30‑15.00, 
wtorek: 7.30‑13.00, 
środa: 7.30‑13.00,  
czwartek: 7.30‑15.00,  
piątek: 7.30‑11.30

•  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)

Uwaga! Zmiana 

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



ul. Kameralna, Lublin

DOSKONAŁA LOKALIZACJA 
JEDYNIE KILKASET METRÓW 
OD UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 

PIERWSZY W LUBLINIE 
BUDYNEK MIESZKALNY  
Z CERTYFIKATEM

•   prestiżowy apartamentowiec w bezpośrednim  
sąsiedztwie parku

•  mieszkania od 32 – 122 m2

•  dwukondygnacyjny parking podziemny
•   ekskluzywne tarasy na dachu budynku  

z jacuzzi i tarasolami
•   innowacyjne rozwiązania: system smart home, stacje 

ładowania samochodów elektrycznych, wideodomofony, 
monitoring osiedla, reprezentacyjne lobby

•   bardzo wysoki standard wykończenia  
(Rockpanel, Equitone, spieki)

BIURO SPRZEDAŻY: 
Lublin, ul. Spokojna 2

500 267 778

www.nowyczechow.pl

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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