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Stało się 
I to nie za sprawą nieboszczki PZPR (dla 

młodych lekarzy – Polska Zjednoczona Partia 
Robotnicza), a dzięki miłościwie panującemu, 
nam lekarzom, ministrowi zdrowia i wszelkiej 
pomyślności (a chciałbym kiedyś słowo mi‑
nister napisać dużą literą). Stała się sprawie‑
dliwość dziejowa i „lud szary” medycyny zo‑
stał w duchu idei doceniony. Idei oczywiście 

socjalistycznej, stąd odnośnik do „nieboszczki”. 

Skąd ten śmiech przez łzy. Porównałem sobie zarobki brut‑
to. Profesor dydaktyczny Uniwersytetu Medycznego w Lubli‑
nie 5321 zł (strona BIP UM) kontra lekarz stażysta 5379 zł. Po 
stronie nauczycieli są jeszcze osoby niżej w hierarchii (wyko‑
nujące całą czarną robotę dydaktyczną), po stronie stażysty tyl‑
ko wyżej. Proponuję, aby ci pierwsi nie sprawdzali, jakie wyna‑
grodzenie otrzymuje lekarz rezydent lub specjalista. Radzę rów‑
nież nie pytać o to Pani Oddziałowej. Szlag trafi luminarzy me‑
dycyny jak nic. A oddziały psychiatryczne i tak są przepełnione 
ze znanych nam powodów. 

Jeżeli system wynagradzania w ochronie zdrowia będzie szedł 
w tym kierunku, to wkrótce osiągniemy poziom starożytności 
(do którego cały czas dążymy) – uczeń i mistrz. Uczeń za zdo‑
bytą naukę i możliwość zarobkowania będzie musiał utrzymy‑
wać mistrza w dobrostanie aż do śmierci. 

Jestem kierownikiem specjalizacji dwóch młodych lekarzy, 
mam nadzieję, że jakoś godnie dożyję. A może jest to sposób na 
zmotywowanie starszych kolegów do większego zaangażowania 
się w kształcenie młodzieży, bez wykorzystywania środków mi‑
nisterialnych? Ci starsi, to już 30% pracujących lekarzy, więc jest 
szansa, że ta perspektywa może wzbudzić zainteresowanie. 

Ponoć jest czas wypoczynku i powinniśmy cieszyć się pogo‑
dą, ładować akumulatory i być pełni optymizmu. Życzę Wam 
tego na resztę wakacji (piszę to 17 sierpnia). A do rzeczywisto‑
ści i tak przywróci nas minister zdrowia i wszelkiej pomyślno‑
ści. Może kiedyś, ktoś, w tym miejscu napisze o nim dużą lite‑
rą, czego Wam i sobie życzę jak najszybciej.

Leszek	Buk
prezes LIL

lbuk@oil.lublin.pl



MEDICUS 8‑9/20222

Wydarzenia www.oil.lublin.pl

Teksty: aa

Jak w Bergamo pokonano COVID
Grupa lekarzy, przedstawicieli izb lekarskich w Polsce, 

uczestniczyła pod koniec maja 2022 r. w konferencji, której 
głównym tematem było przedstawienie „Systemu opieki zdro‑
wotnej we Włoszech w dobie SARS‑CoV‑2”. Spotkanie odby‑
ło się w Bergamo, mieście w Lombardii, które najbardziej od‑
czuło skutki epidemii we Włoszech. W spotkaniu uczestniczył 
wiceprezes ORL w Lublinie Grzegorz	Pietras.

– Celem spotkania była wymiana doświadczeń oraz omówie‑
nie działań prozdrowotnych w obliczu pandemii COVID‑19, 
a włoskie Bergamo i działający tam szpital im. Jana XXIII, 
ma ogromne doświadczenie w walce z koronawirusem – mó‑
wi Grzegorz Pietras. Pierwszy pacjent do tego szpitala trafił już 
27 lutego (a 11 marca 2020 r. epidemia została uznana przez 
WHO za pandemię). W momencie krytycznym szpital przyjął 
ponad 100 zaintubowanych osób.

Duże wrażenie na uczestnikach konferencji zrobiło spotka‑
nie z doktorem Riccardo	Gotti, pierwszym lekarzem zakażo‑
nym na tym terenie, który opowiedział o swojej walce z cho‑
robą, którą stoczył po zachorowaniu na COVID‑19 – uratował 
go przeszczep płuc.

Organizatorem konferencji było Towarzystwo Ubezpieczeń 
INTER Polska SA.

ORL – 8 czerwca 2022 r.
Okręgowa Rada Lekarska spotkała się na trzecim posiedze‑

niu IX kadencji 8 czerwca br. w siedzibie LIL. Obradom prze‑
wodniczył prezes Leszek	Buk.

W czasie posiedzenia omawiano sprawy bieżące: w dele‑
gaturach i w komisjach problemowych; podjęto także uchwa‑
ły m.in. dotyczące zatwierdzenia regulaminów kilku komisji 
problemowych; powołano nową Radę Programową Medicu‑
sa (5 osób). 

Prezes Buk przedstawił też ofertę, jaka wpłynęła do LIL 
– o możliwości kupienia budynku na nową siedzibę Lubelskiej 
Izby Lekarskiej.

Ruszają spotkania Komisji 
ds. Lecznictwa Otwartego

We wrześniu ruszają spotkania Komisji ds. Lecznictwa 
Otwartego w Lubelskiej Izbie Lekarskiej. Już teraz warto 
zarezerwować sobie na to czas.

Spotkania będą odbywać się w sali konferencyjnej Izby 
Lekarskiej na parterze przy ul. Chmielnej 4. 

• 14 września, środa, 18.30 – EDM:	wymiana	danych	
między	przychodniami	POZ	–	AOS	–	szpitale.

• 12 października, środa, 18.30 – COVID:	 to	co	było,	
to	co	jest	i	co	nas	czeka.

• 16 listopada, środa, 18.30 – Psychiatria	środowisko-
wa	a	lekarz	rodzinny.

Piknik Motoryzacyjny
Po raz trzeci LIL organizuje Piknik	Motoryzacyjny, który 

w tym roku odbędzie się 18	września	(niedziela) w Ośrodku 
Doskonalenia Techniki Jazdy przy ul. Grygowej 32, w go‑
dzinach 9‑18. 

Warto skorzystać z tej propozycji – doskonalenie techniki 
jazdy to wspaniała możliwość dla każdego kierowcy.
Szczegóły	 dotyczące	 zapisów	na	 stronie	Medicusa:	

www.medicus.lublin.pl

W skansenie przy ognisku
Rodzinny Piknik tym razem w Muzeum Wsi Lubel‑

skiej odbędzie się 2	października (niedziela). W programie 
m.in. przejazd bryczkami konnymi, ognisko, zwiedzanie cie‑
kawych obiektów w skansenie. 
Szczegóły	 dotyczące	 zapisów	 –	 będą	 prowadzone	

do	 22	września	 –	 na	 stronie	www.medicus.lublin.pl		
i	www.oil.lublin.pl	
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Pół wieku 
z medycyną

Ponad 70 absolwentów Wy‑
działu Lekarskiego AM w Lu‑
blinie (rocznik 1966‑1972) spo‑
tkało się w sobotę, 4 czerwca 
2022 r., w Collegium Novum. 
Zebrani świętowali 50. roczni‑
cę ukończenia studiów. 

W uroczystym spotkaniu, 
którego ukoronowaniem było 
wręczenie Złotych Dyplomów 
ukończenia studiów, a także 
Medali Lubelskiej Izby Lekar‑
skiej, wzięli udział przedstawi‑
ciele Uniwersytetu Medyczne‑
go i LIL – wiceprezes Monika	
Bojarska-Łoś.

Ciepło i rodzinnie
Lekarze seniorzy z delegatury LIL w Białej Podlaskiej 

spotkali się już po raz 21. W spotkaniu 19 czerwca 2022 r., 
które odbyło się w restauracji Dworek Jolanta w Czosnów‑
ce, uczestniczyło 32 seniorów z terenu bialskiej delegatu‑
ry, a także prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie 
Leszek	Buk z małżonką. Długo oczekiwana uroczystość 
przebiegała w bardzo ciepłej i rodzinnej atmosferze. Była 
ona również okazją do podzielenia się radościami, proble‑
mami oraz planami na przyszłość. Oprawę muzyczną za‑
pewnił zespół Marka Ruszkowskiego – pracownika szpita‑
la w Białej Podlaskiej. 

Spotkanie urozmaiciła wystawa zdjęć z Kenii i Norman‑
dii przygotowana przez koleżanki Teresę Żukowską i Annę 
Serafinowicz‑Kuszneruk. 

Wspaniała atmosfera spowodowała, że wszyscy wyrazi‑
li chęć częstszych spotkań – a że czas szybko płynie – na‑
stępne zaplanowano na wrzesień. Akceptację pana preze‑
sa już mamy!!!

JM	

Ortopeda u seniorów
Przedwakacyjne spotkanie Komisji ds. Lekarzy Seniorów, 

które odbyło się 30 czerwca w siedzibie LIL przy ul. Chmiel‑
nej 4, było okazją do rozmowy na temat chorób kręgosłupa, 
stawów biodrowych i kolanowych, czyli dolegliwości, z któ‑
rymi zmaga się większość osób w dojrzałym wieku. O tym, 
jak sobie z nimi radzić, przeciwdziałać im i leczyć, mówił or‑
topeda‑traumatolog dr	Bogdan	Kłapeć. 

– To było bardzo potrzebne spotkanie – podkreśla przewod‑
nicząca komisji Elżbieta	Kuszewska. – Szkoda, że z powo‑
du upału nie wszyscy mogli przybyć na to spotkanie, dlatego 
przypomnę jedną z ważnych rad, jakiej udzielił nam dr Kła‑
peć. Chodzi o badanie poziomu tak ważnej dla stanu zdro‑
wia witaminy D3, bo tylko nieliczni z nas mają jej właści‑
wy poziom. 
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•	Litotrypsja to zabieg, który koja-
rzy się głównie z leczeniem kamicy mo-
czowej. Czy teraz znalazł zastosowanie 
w kardiologii zabiegowej?

– Od kilku lat, najpierw w Stanach 
Zjednoczonych, obecnie w Europie 
i Polsce, ultradźwięki aplikowane przy 
pomocy specjalnego cewnika balono‑
wego są wykorzystywane do zabiegów 
angioplastyki tętnic wieńcowych, a tak‑
że tętnic obwodowych. W lipcu w na‑
szej Pracowni Hemodynamiki i Angio‑
kardiografii wykonaliśmy u trzech pa‑
cjentów angioplastyki wieńcowe uwap‑
nionych zmian miażdżycowych metodą 

Sposób na zwapniałe tętnice
z dr. Gerardem Grossmannem,  

kierownikiem Pracowni Hemodynamiki i Angiokardiografii  
Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 

SPZOZ przy al. Kraśnickiej w Lublinie,  
rozmawia Anna Augustowska

wręcz wykonanie zabiegów rewaskulary‑
zacji, pogarszając doraźną i odległą sku‑
teczność zabiegów na tętnicach wieńco‑
wych a co za tym idzie, wpływają nega‑
tywnie na odległe rokowanie pacjentów. 
Niestety, populacja chorych ze zwapnie‑
niami w tętnicach wieńcowych rośnie. 
Dobrze znani są nam chorzy starsi, cho‑
rzy ze współistniejącą cukrzycą, choro‑
bami nerek. Ale coraz częściej spotyka‑
my również problem masywnie uwapnio‑
nych zwężeń u pacjentów młodszych bez 
dodatkowych schorzeń. 

•	Jak wygląda taki zabieg? Jakie nie-
sie ze sobą skutki? 

– Zabieg ten nie różni się od rutyno‑
wego zabiegu angioplastyki wieńcowej. 
W miejsce uwapnionego zwężenia tętni‑
cy wieńcowej jest wprowadzany i rozprę‑
żany niskim ciśnieniem specjalny cewnik 
balonowy emitujący fale ultradźwiękowe 
w seriach po 10 impulsów. Operator ma 

litotrypsji wewnątrzwieńcowej. Tym sa‑
mym – szpital stał się drugim ośrodkiem 
kardiologii inwazyjnej w Lublinie, wyko‑
rzystującym tę metodę zabiegową.

•	W jakich schorzeniach ta metoda 
jest stosowana? 

– Ta metoda służy do leczenia zmian 
bardzo silnie zwapniałych tętnic wień‑
cowych, gdy inne techniki jak rotabla‑
cja, aterektomia orbitralna czy laserote‑
rapia nie mogą być zastosowane lub są 
nieskuteczne. 

Zwapnienia tętnic wieńcowych są zmo‑
rą kardiologii inwazyjnej. Uniemożliwiają 

•	Zacznijmy od wyjaśnienia na czym 
polega rola pełnomocnika do spraw zdro-
wia lekarzy? 

– Pełnomocnicy ds. zdrowia leka‑
rzy funkcjonują przy każdej Okręgo‑
wej Radzie Lekarskiej. Stanowisko to 
zostało wprowadzone 
w 2007 roku uchwałą 
Naczelnej Izby Lekar‑
skiej. Podstawowym za‑
daniem pełnomocnika 
jest nawiązywanie kon‑
taktu z osobami naduży‑
wającymi substancji psy‑
choaktywnych lub podej‑
rzanymi o uzależnienie. 
Rolą pełnomocnika jest 
zdiagnozowanie proble‑
mu, a także zorganizo‑
wanie pomocy lekarzom 
i lekarzom dentystom, je‑
śli ich stan zdrowia ogranicza lub unie‑
możliwia wykonywanie zawodu.

•	A w praktyce, jak pełnomocnik mo-
że pomóc uzależnionemu lekarzowi? Ja-
kie ma narzędzia?

– Podstawowym zadaniem pełno‑
mocnika jest pomoc w podjęciu leczenia 

między innymi przez pomoc w znalezie‑
niu odpowiedniej placówki. Możliwe są 
różne formy terapii zarówno ambulato‑
ryjne, jak i w ośrodkach stacjonarnych. 
Poza tym pełnomocnik powinien moni‑
torować leczenie, przy czym każda inter‑

wencja może odbyć się 
wyłącznie za zgodą le‑
karza, którego dotyczy 
problem. 

•	W zasadzie lekarz 
powinien znać ścieżkę 
postępowania i tak jak 
każdy inny obywatel 
ze swoimi problemami 
udać się do profesjona-
listy – czy lekarzom bez 
wsparcia pełnomocnika 
jest trudniej? 

– Dla uzależnień cha‑
rakterystyczny jest tzw. mechanizm iluzji 
i zaprzeczeń, mimo że w zasadzie każdy 
lekarz spotkał się z uzależnieniami wśród 
swoich pacjentów i doskonale zna ich ob‑
jawy, niejednokrotnie nie zauważa pro‑
blemu u siebie. Prawdą jest też, że zawód 
lekarza jest obarczony dużym ryzykiem 
uzależnień, co wiąże się przynajmniej po 

Lekarzu, pomogę Ci podjąć leczenie
z dr n. med. Justyną Morylowską‑Topolską, 
pełnomocnikiem do spraw zdrowia lekarzy, psychiatrą,  

rozmawia Anna Augustowska 

części z dużym poziomem stresu w pracy. 
Ponadto generalnie lekarze nie należą do 
najłatwiejszych pacjentów i nie mam tu na 
myśli wyłącznie zaburzeń psychicznych. 
Wszystko to łącznie może powodować, że 
podjęcie decyzji o leczeniu oraz znalezie‑
nie odpowiedniego miejsca nie jest spra‑
wą łatwą nawet dla profesjonalistów. 

•	Czy można się zgłosić do pełnomoc-
nika z problemami innymi niż uzależnie-
nie, mam tu na myśli m.in. mobbing, wy-
palenie zawodowe czy molestowanie?

– Tak jak wspomniałam, zasadniczą 
rolą pełnomocnika jest pomoc uzależnio‑
nym lekarzom, ale gdy zgłosi się osoba 
z innym problemem zdrowotnym, który 
będzie poza moją kompetencją, posta‑
ram się taką osobą pokierować i przeka‑
zać sprawę innym organom Izby.

•	Jakie są inne zadania pełnomoc-
nika?

– To przede wszystkim współpraca 
z innymi organami izby lekarskiej. Peł‑
nomocnik ma również prawo wnioskowa‑
nia do Okręgowej Rady Lekarskiej o po‑
wołanie komisji orzekającej o niezdolno‑
ści lekarza do wykonywania zawodu ze 
względu na stan zdrowia.

•	A co w sytuacji, kiedy komisja po-
wołana przez OIL podejmie decyzję o za-
wieszeniu lekarzowi prawa wykonywa-
nia zawodu?
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Sposób na zwapniałe tętnice

Na zdjęciu od prawej: dr Gerard Grossmann, dr Piotr Błaszczak 
i piel. Magdalena Kolaszyńska

Lekarzu, pomogę Ci podjąć leczenie
– Kontakt z pełnomocnikiem jest moż‑

liwy, a nawet potrzebny w takiej sytuacji. 
Może to zwiększyć szansę na powrót do 
zawodu, jeżeli lekarz podejmie i konty‑
nuuje leczenie. W tej sytuacji zadaniem 
pełnomocnika jest monitorowanie stanu 
zdrowia lekarza. Jednak zasadniczą kwe‑
stią jest to, że współpraca lekarza z peł‑
nomocnikiem może uchronić przed za‑
wieszeniem prawa wykonywania zawo‑
du, jeżeli podejmie on wcześniej lecze‑
nie odwykowe. 

•	Jak można się z Panią kontaktować 
– i kto może zgłosić problem; tylko za-
interesowany czy także np. rodzina albo 
pracodawca?

– Na stronie internetowej OIL znajdu‑
je się numer telefonu oraz adres mailowy. 
Problem może również zgłosić rodzina le‑
karza, a także pracodawca, ale do spotka‑
nia może dojść wyłącznie za zgodą oso‑
by, której sprawa dotyczy. Na koniec jesz‑
cze chciałabym zwrócić uwagę na to, że 
bardzo ważną kwestią w funkcjonowaniu 
pełnomocnika jest zachowanie tajemni‑
cy lekarskiej. Informuje Okręgową Izbę 
Lekarską jedynie o tym, czy dany lekarz 
podjął leczenie. Pozostałe kwestie pozo‑
stają tajemnicą lekarską.

Kontakt	do	pełnomocnika	
tel.	782	782	581
e-mail:	jmorylowska@oil.lublin.pl

do wykorzystania 7 ta‑
kich serii. Fala ultradź‑
więkowa doprowadza 
do pęknięcia złogów wa‑
piennych, co umożliwia 
uzyskanie optymalnego 
światła naczynia po wsz‑
czepieniu stentu śródna‑
czyniowego.

Niewątpliwą zaletą tej 
metody, w porównaniu 
z innymi metodami le‑
czenia zmian zwapnia‑
łych, jest jej wysoka sku‑
teczność, niewielkie ry‑
zyko możliwych powi‑
kłań oraz prostota wy‑
konania zabiegu. Dzię‑
ki ostatniemu – metoda 
ta jest łatwa w opano‑
waniu przez mniej do‑
świadczonych operato‑
rów. Znaczne skrócenie 

zabiegu, zmniejszenie radiacji, ilości zu‑
żytego kontrastu i dodatkowego sprzę‑
tu to dodatkowe zalety. Ponadto meto‑
da może być stosowana jako uzupełnie‑
nie innych technik leczenia zwapniałych 
zmian naczyniowych, gdy tamte okażą 
się niewystarczające lub eskalacja ich 
stosowania jest zbyt ryzykowna.

Wadą metody jest jej cena i brak re‑
fundacji. Mamy nadzieję, że coraz częst‑
sze stosowanie tej metody wpłynie na 
obniżenie ceny, bo przydatność i sku‑
teczność jest wystarczającą rekomen‑
dacją do jej refundacji.

•	Te trzy zabiegi to początek – czy są 
już w planach następne ?

– Tak, litotrypsja to od tej chwili ru‑
tynowo wykonywany zabieg w naszej 
pracowni. Toczy się postępowanie prze‑
targowe na zakup sprzętu. Do tego cza‑
su korzystamy ze sprzętu wydzierża‑
wionego. 

Aterektomia orbitalna już w wojskowym
Pierwsze	 na	Lubelszczyźnie	 za-

biegi	 angioplastyki	 naczyń	 wień-
cowych	 z	 zastosowaniem	 aterek-
tomii	 orbitalnej	 przeprowadzono	
21.07.2022	w	Pracowni	Hemodynami-
ki	i	Oddziale	Kardiologii	1.	Wojsko-
wego	Szpitala	Klinicznego	w	Lublinie.	

na standardowe metody blaszek miaż‑
dżycowych, opartą na zwiercaniu twar‑
dych elementów zmiany przy użyciu tak 
zwanej „korony” poruszającej się ru‑
chem, który można porównać do ruchu 
skakanki – informuje dr n. med. Grze-
gorz	 Sobieszek, kierownik Oddzia‑

łu Kardiologii i Pracowni Hemo‑
dynamicznej szpitala wojskowe‑
go w Lublinie. Ta dość popularna 
w Stanach Zjednoczonych Amery‑
ki technika, w ostatnim czasie za‑
witała do Europy. Ta metoda daje 
nowe możliwości w leczeniu coraz 
częstszych u pacjentów zwapnia‑
łych zwężeń w naczyniach wień‑
cowych i pozwala na ich skutecz‑
ną terapię. Warto wspomnieć, że 
w Pracowni Hemodynamicznej 1. 
Wojskowego Szpitala Kliniczne‑
go wykonywane są zabiegi z wy‑
korzystaniem wszystkich najbar‑
dziej skutecznych metod lecze‑
nia zwapnień w tętnicach wień‑
cowych, zarówno rotablacji,	jak	
i	litotrypsji	oraz	wreszcie	aterek-
tomii	orbitalnej. 

– Dzięki szerokiemu wachla‑
rzowi techniki oraz właściwej kwalifi‑
kacji zwężeń do odpowiedniej metody 
leczenia możemy bardzo skutecznie le‑
czyć pacjentów, którym dotychczas nie 
potrafiono pomóc – zaznacza dr Sobie‑
szek. aa

To	 pierwsze	 tego	 typu	 interwencje	
wieńcowe	z	zastosowaniem	tej	meto-
dy	w	województwie	lubelskim	i	jedne	
z	pierwszych	w	Polsce.	

– Aterektomia orbitalna jest techniką 
modyfikacji zwapniałych i niepodatnych 
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•	O przełomie w leczeniu raka piersi 
– chodziło o wykorzystanie radioterapii 
śródoperacyjnej – rozmawialiśmy rok te-
mu. Teraz ta nowatorska metoda lecze-
nia raka została zastosowana do lecze-
nia innego przypadku. Na czym polega 
nowość w tej terapii?

– Tym razem przeprowadziliśmy 
pierwszą	w	naszej	klinice	operację	ra-
ka	trzustki	z	wykorzystaniem	radiote-
rapii	 śródoperacyjnej	 (ang. Intraope-
rative Electron Radiation Therapy; IO-
ERT).	Do tej operacji został zakwalifi‑
kowany 71‑letni pacjent chory na miej‑
scowo i regionalnie zaawansowanego ra‑
ka trzustki. Od początku leczenia, które 
zaczęło się już jesienią ub. r., otrzymał 
5 kursów chemioterapii, a następnie ra‑
diochemioterapię. Kiedy kolejne bada‑
nia obrazowe oraz laboratoryjne wykaza‑
ły zmniejszenie się guza, podjęliśmy de‑
cyzję o chirurgicznym wycięciu trzustki 
z guzem oraz dodatkowym zastosowaniu 
IOERT dla podwyższenia dawki (tzw. bo-
ost) napromieniania. 

Operacja została przeprowadzona 
8 czerwca br. Pragnę podkreślić, że ope‑
racja i poprzedzający ją wielomiesięczny 
okres przygotowawczy to zasługa zespołu 
interdyscyplinarnego: dr	n.	med.	Alek-
sandry	Kozłowskiej, kierownik Zakła‑
du Radioterapii SPSK1, dr	Joanny	Cze-
chowskiej, onkolog klinicznej, odpowie‑
dzialnej za chemioterapię oraz eksper‑
ta z zakresu radioterapii śródoperacyj‑
nej prof.	Falka	Roedera z uniwersytetu 
w Salzburgu, współtwórcy zaleceń Euro‑
pejskiego Towarzystwa Radioterapii On‑
kologicznej (ESTRO) dotyczących stoso‑
wania radioterapii śródoperacyjnej.

•	Dlaczego przygotowanie musiało 
trwać tyle miesięcy?

– Kiedy chory zgłosił się do nas, roz‑
poznanie było jednoznaczne – rak trzustki 
pierwotnie nieresekcyjny. Chcę podkre‑
ślić, że rak trzustki to ogromne wyzwanie 
terapeutyczne. Przyczyna jest zwykle jed‑
na: ponad 30 proc. chorych na ten nowo‑
twór zgłasza się do lekarza, kiedy zmia‑
ny są bardzo poważne, a choroba osiąga 
stadium nieresekcyjne lub granicznie re‑
sekcyjne. Połowa chorych ma przerzuty 
odległe, najczęściej do wątroby. Dlacze‑
go tak późno? Bo to podstępna choroba, 
która w zasadzie nie daje wcześniej na ty‑
le wyraźnych objawów, aby chory zgłosił 

się na badania. Diabe‑
tolodzy powinni zwró‑
cić uwagę na swoich 
nowo zgłaszających 
się z cukrzycą chorych 
i sprawdzać, czy nie 
występują u nich na‑
wet bardzo delikatne 
zmiany ogniskowe na 
trzustce – to może być 
kluczowe rozpoznanie, 
aby nie dopuścić do 
rozwoju raka.

Kiedy więc nasz pa‑
cjent został pół roku te‑
mu u nas zdiagnozo‑
wany, zaczęliśmy od 
chemioterapii, później 
radioterapii i dopiero, 
kiedy doszło do normalizacji markerów, 
a guz się zmniejszył, wykonaliśmy opera‑
cję chirurgiczną. Bez zastosowania wielo‑
dyscyplinarnego schematu leczenia oraz 
innowacyjnej metody ten chory byłby le‑
czony jedynie paliatywnie.

•	Prof. Falk Roeder mówił, że technikę 
radioterapii śródoperacyjnej w Salzbur-
gu stosuje się od wielu lat. Na czym po-
lega jej skuteczność?

– Doświadczenie lekarzy amerykań‑
skich i europejskich, poparte wiarygod‑
nym piśmiennictwem, wskazuje, że poda‑
nie odpowiedniej dawki promieniowania, 
którą podaje się bezpośrednio w miejsce 
po usuniętym guzie tylko przez 3 minuty 
– to jednorazowa dawka promieniowania, 

która u chorych na raka piersi istotnie 
zmniejsza ryzyko wznowy miejscowej. 
Co istotne, przy tej metodzie unikamy 
tzw. błędu geograficznego, a napromie‑
nianie trafia idealnie w miejsce, gdzie 
znajdował się guz nowotworowy. Nato‑
miast w leczeniu raka trzustki, aby spo‑

wodować regresję gu‑
za radioterapia sto‑
sowana jest w posta‑
ci wielokrotnych da‑
wek z pól zewnętrz‑
nych. To wiąże się 
z ryzykiem powikłań 
ze strony narządów 
krytycznych, np. je‑
lita cienkiego. Radio‑
terapia śródoperacyj‑
na pozwala tego unik‑
nąć, bo chirurg może 
odsunąć na czas na‑
promieniania te na‑
rządy poza jego ob‑
szar i zwiększyć daw‑
kę promieniowania 
dokładnie w miejsce, 

gdzie był guz. Nie byłoby to możliwe przy 
konwencjonalnym leczeniu.

•	Czy w takim razie radioterapia śród-
operacyjna to przyszłość? Znajdzie za-
stosowanie w kolejnych rodzajach no-
wotworów?

– Zacznę od przypomnienia, że pierw‑
sze zabiegi z wykorzystaniem radiotera‑
pii śródoperacyjnej w leczeniu raka piersi 
wykonywaliśmy w klinice już w 2005 ro‑
ku i prowadziliśmy je przez 9 lat, lecząc 
ponad 200 chorych tą metodą. Obecnie 
wznawiamy je, ale w nowej odsłonie. Kli‑
nika Chirurgii Onkologicznej Uniwersy‑
tetu Medycznego w Lublinie jest wyposa‑
żona w sprzęt do radioterapii śródopera‑
cyjnej najnowszej generacji. To mobilny 

Dwa w jednym, czyli radioterapia w czasie operacji
z prof. Wojciechem Polkowskim,  

kierownikiem Kliniki Chirurgii Onkologicznej  
Uniwersytetu Medycznego SPSK 1 w Lublinie,  

rozmawia Anna Augustowska
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Uniwersytecka Szkoła Rodzenia
Uniwersytet	Medyczny	otworzył	Szkołę	Rodzenia.	Lekarze	i	inni	specjali-

ści	ochrony	zdrowia	będą	tu	omawiać	tematy	związane	z	ciążą,	porodem,	po-
łogiem,	czy	pielęgnacją	noworodka.

Otwarta w Zintegrowanym Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie pla‑
cówka zajmie się przygotowaniem kobiety ciężarnej i jej partnera do rodzicielstwa. 
Jej kierownikiem jest dr hab. Agnieszka	Bień, prodziekan Wydziału Nauk o Zdro‑
wiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

– Szkoła Rodzenia ma istotny wpływ na szczęśliwe rodzicielstwo – mówiła 
podczas czwartkowego otwarcia uniwersyteckiej Szkoły Rodzenia prof. Grażyna	
Iwanowicz-Palus, konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicz‑
nego i położniczego oraz kierownik Katedry Rozwoju Położnictwa w Uniwersy‑
tecie Medycznym w Lublinie.

Ze Szkoły Rodzenia Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiet będą mogły 
skorzystać panie po 24. tygodniu ciąży. 18‑godzinny kurs podstawowy dla par 
kosztuje 810 zł. 

Zespół, oprócz dr hab. n. o zdr. Agnieszki Bień, prof. UM tworzą: dr n. o zdr. Mag‑
dalena Korżyńska‑Piętas (położna), dr n. o zdr. Agnieszka Pieczykolan (położna), 
mgr poł. Katarzyna Dziaduszek (położna), dr n. med. Agnieszka Karska (fizjotera‑
peuta), dr hab. n. o zdr. Ewa Humeniuk (psycholog), mgr Wojciech Dzikowski (ra‑
townik medyczny) i mgr Karolina Szczygieł (dietetyk). Z placówką współpracują 
lekarze: dr n. med. Gustaw Chołubek i prof. dr hab. n. med. Grzegorz Polak.

Szczegóły oraz zapisy na stronie internetowej szkolarodzenia.umlub.pl.
(oprac.	jkg)

akcelerator Mobetron – mają go tylko 
3 poza nami ośrodki w Polsce. To obok 
Lublina, Poznań, Kraków i Bydgoszcz. 

Dzięki temu urządzeniu możemy le‑
czyć chore na wczesnego raka piersi, 
u których możliwe jest leczenie oszczę‑
dzające pierś i węzły chłonne pachy. 

Docelowo chcemy rozszerzyć zasto‑
sowanie tej techniki również u chorych 
na nowotwory układu pokarmowego, tj. 
raka trzustki, raka jelita grubego oraz ra‑
ka żołądka. Aparat Mobetron, którym 
dysponuje klinika, jest wręcz dedykowa‑
ny do zastosowań w chirurgii nowotwo‑
rów jamy brzusznej. Ta metoda umożli‑
wia zwiększenie miejscowej wyleczalno‑
ści przy zachowaniu dobrej jakości życia 
chorych, co jest nadrzędnym przesłaniem 
współczesnej medycyny.

•	Jakie są rokowania w przypadku 
chorych leczonych tą skojarzoną me-
todą?

– Terapia skojarzona, w której skład 
wchodzi chemioterapia, radioterapia i ra‑
dykalne leczenie chirurgiczne znacznie 
poprawia wyniki leczenia, które dotych‑
czas pozostawały niezadowalające. Ra‑
dioterapia śródoperacyjna, jako element 
leczenia skojarzonego, niesie potencjał 
poprawy przeżycia chorych. Chory opu‑
ścił klinikę w tydzień po operacji, bez 
żadnych powikłań. O tym, jak będzie się 
czuł po operacji trzustki, zdecydują naj‑
bliższe tygodnie. Mamy nadzieję, że osta‑
teczny wynik badania histopatologiczne‑
go preparatu operacyjnego pokaże dal‑
szą regresję guza, wolne marginesy re‑
sekcji i brak przerzutów. Wtedy zaprosi‑
my go, aby zgłaszał się do nas na kontro‑
lę raz na kwartał. 

•	Życie bez trzustki to duże obciąże-
nie?

– Wieloogniskowy rak trzustki zmu‑
szałby nas do całkowitego wycięcia 
trzustki. Najczęściej nie musimy ucie‑
kać się do usuwania całego narządu, co 
wiąże się z pewną cukrzycą pooperacyj‑
ną. Poza badaniami kontrolnymi (bada‑
nia obrazowe i marker CA19‑9) chorzy 
muszą otrzymywać suplementację enzy‑
mów trzustkowych. Nierzadko korzystają 
ze wsparcia naszych psychologów. 

•	Na kolejne zabiegi zapewne czekają 
kolejni chorzy – kto to będzie?

– Chore na wczesnego raka piersi oraz 
chorzy na raka trzustki, a także niektórzy 
chorzy na raka odbytnicy. Planujemy uru‑
chomienie badania klinicznego u chorych 
na zaawansowanego raka żołądka. To du‑
że wyzwanie dla naszego zespołu wielo‑
dyscyplinarnego. 

Dwa w jednym, czyli radioterapia w czasie operacji

Unijne wsparcie dla szpitala 
Wojewódzki	Szpital	Specjalistyczny	im.	Stefana	Kardynała	Wyszyńskie-

go	w	Lublinie	odpowiedzialny	będzie	za	realizację	projektu	wartego	blisko	
76	mln	zł.	Chodzi	o	 rozbudowę	placówki	 i	 zakup	wyposażenia.	UE	dołoży	
do	inwestycji	ok.	65	mln	zł.	

– Cieszę się, że po ponad 46. latach oczekiwania powstanie tak ważny i po‑
trzebny budynek, który będzie odpowiedzią na zmieniające się, szczególnie w do‑
bie pandemii, potrzeby pacjentów – podkreślał dyrektor Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie Piotr	Matej 
podczas wtorkowej uroczystości.

Władze województwa i dyrekcja placówki podpisały umowę o finansowaniu.
Chodzi o zapowiadane już stworzenie 5 sal operacyjnych w jednym miejscu, 

sali hybrydowej i kilkunastu łóżek pomocy anestezjologicznej. W efekcie powsta‑
nie nowoczesne i komplementarne centrum lecznicze. Planowane zakończenie re‑
alizacji inwestycji to IV kwartał 2023 roku.

(oprac.	jkg)
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•	Radioterapia onkologiczna wydaje 
się dziedziną dość enigmatyczną, a świa-
domość społeczna dotycząca jej rozwoju 
jest wciąż niewystarczająca…

– To niestety prawda. W świadomo‑
ści społecznej na temat radioterapii wciąż 
dominują mity i lęki. Myślę, że wynika 
to z ustnego przekazu osób, które miały 
kontakt ze starymi metodami napromie‑
niania, a także tych, którzy zgłosili się 
do onkologa zbyt późno. Brakuje rzetel‑
nej wiedzy na temat ogromnego postę‑
pu technologicznego, który dokonał się 
w naszej dziedzinie. Tymczasem radio‑
terapia jest niezwykle prężnie rozwijają‑
cą się gałęzią medycyny. Od 15 lat obser‑
wuję ten postęp, przejście od metod na‑
promieniania dużymi polami 2D do wy‑
sublimowanych, niezwykle precyzyjnych 
technik konformalnych (3D).

To naprawdę imponujące, jak wiele się 
zmieniło w ciągu krótkiego czasu. 

•	Na czym konkretnie polegają te 
zmiany i co oznaczają one dla pacjen-
tów?

– Obecnie planowanie napromienia‑
nia odbywa się na podstawie tomogra‑
fii komputerowej o dużej rozdzielczości. 
Nowoczesne systemy planowania umoż‑
liwiają lekarzowi specjaliście radioterapii 
dokładne wykonturowanie na poszcze‑
gólnych skanach tomografii tak zwane‑
go obszaru tarczowego, obejmującego 
guz nowotworowy i odpowiednie grupy 
węzłów chłonnych, który chcemy napro‑
mienić, precyzyjne zaplanowanie, a tak‑
że „wyrzeźbienie” dawki (ang. dose‑pa-
inting) przez specjalistę fizyki medycz‑
nej, by uzyskać jej homogenny rozkład 
w guzie, przy jednoczesnej maksymalnej 
ochronie narządów krytycznych, takich 
jak serce, płuca, nerki czy rdzeń kręgo‑
wy. Współczesne akceleratory pozwala‑
ją na realizację bardzo zaawansowanych 
technik obrotowych z modulacją inten‑
sywności dawki. 

Ten postęp technologiczny zdecydo‑
wanie przekłada się na skuteczność tera‑
pii, bezpieczeństwo pacjenta, ogranicze‑
nie odczynów popromiennych i krótszy 
czas ekspozycji.

•	W Zakładzie Radioterapii SPSK1 pod 
koniec maja wprowadzono nowoczesną 
metodę dozymetrii in vivo (oprogramo-
wania Dosisoft), która umożliwia dokład-
ną weryfikację dawek promieniowania, 

które są podawane pacjentom onkolo-
gicznym. Taką możliwość posiada zale-
dwie kilka ośrodków w Polsce. 

– Tak, 24 maja bieżącego roku w na‑
szym zakładzie, w Lubli‑
nie przy ulicy Radziwił‑
łowskiej 13, odbyło się 
szkolenie z zastosowa‑
nia programu do dozyme‑
trii in vivo, które prowa‑
dziła Barbara	Varenne	
z francuskiej firmy Dosi‑
soft. W szkoleniu uczest‑
niczył zespół naszych fi‑
zyków medycznych. Ten 
nowy sposób portalowej 
dozymetrii in vivo jest 
wdrażany w Polsce tylko 
w kilku ośrodkach: w Lu‑
blinie, Warszawie, Tarno‑
wie i Opolu.

•	Na czym polega ory-
ginalność i nowatorstwo 
tej metody? 

– Dozymetria in vivo 
umożliwia kontrolę nad 
faktyczną realizacją za‑
planowanej terapii. Kla‑
syczna dozymetria in vi‑
vo została wprowadzona 
w latach 90. jako metoda 
sprawdzania dawki wejściowej dostar‑
czanej pacjentowi. Została ona opraco‑
wana dla pól statycznych i jest wykony‑
wana pojedynczymi detektorami promie‑
niowania. W epoce technik dynamicznych 
oraz coraz dokładniejszych obliczeń, wy‑
konywanych przez systemy planowania 
leczenia, jej zastosowanie zostało bardzo 
ograniczone. Nowa metoda dozymetrii 
in vivo, wykonywanej za pomocą por‑
talu obrazowania EPID (ang. Electronic 
Portal Imaging Device) pozwala dokonać 
pomiaru dawki wyjściowej milionami 
detektorów. Umożliwia to nie tylko do‑
kładniejszy sposób pomiaru, ale również 
trójwymiarową rekonstrukcję rozkładu 
dawki, jaką otrzymał pacjent podczas na‑
promieniania. Panel obrazowania prze‑
mieszcza się wraz z głowicą akcelerato‑
ra medycznego, co pozwala dokonywać 
pomiaru dawki dla technik obrotowych, 
a tym samym znacząco poprawia bezpie‑
czeństwo i precyzję terapii.

•	Jakie zalety, poza precyzją, niesie 
ta metoda?

– Portalowa dozymetria in vivo da‑
je także możliwość wprowadzania ko‑
lejnych wysokospecjalistycznych tech‑
nik radioterapii, między innymi terapii 
adaptacyjnej (ang. Adaptive Radiothera-
py), czyli dopasowania lub zmiany pla‑
nu napromieniania w trakcie trwania te‑
rapii, uwzględniając potrzeby wynikające 
ze zmian anatomicznych związanych ze 
zmniejszeniem rozmiarów guza wskutek 

Odczarować radioterapię onkologiczną 
z dr n. med. Aleksandrą Kozłowską,  

kierującą Zakładem Radioterapii SPSK1 w Lublinie,  
rozmawia Anna Augustowska

leczenia, ubytku masy ciała pacjenta czy 
jego ruchów fizjologicznych. 

•	 Czy w Zakładzie Radioterapii 
SPSK1 prowadzona jest wyłącznie tele-
radioterapia, czyli napromienianie z pól 
zewnętrznych?

– Nasz zakład wyposażony jest w dwa 
nowoczesne akceleratory firmy Elek‑
ta i teleradioterapia jest zdecydowanie 
głównym nurtem naszej działalności. 
Realizujemy najnowsze procedury z tej 
dziedziny, między innymi takie jak: ste‑
reotaktyczna radioterapia wewnątrz‑ 
i pozaczaszkowa, umożliwiająca rady‑
kalne leczenie pacjentów z pojedynczy‑
mi zmianami przerzutowymi, APBI (ang. 
Accelerated Partial Breast Irradiation), 
czyli częściowe napromienianie piersi 
u wybranych pacjentek po chirurgicznym 
leczeniu oszczędzającym, czy radioche‑
mioterapię w miejscowo zaawansowa‑
nym raku płuca. Ostatnio we współpra‑
cy z Kliniką Hematologii SPSK1 wdro‑
żyliśmy także procedurę TBI (ang. Total 
Body Irradiation), czyli napromienianie 
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całego ciała nowoczesną techniką VMAT 
w kondycjonowaniu pacjentów hema‑
tologicznych przed allogeniczną trans‑
plantacją szpiku. Nasz zespół stara się 
nieustannie szkolić, podnosić kwalifika‑
cje i wprowadzać najnowsze technolo‑
gie. Wkrótce wprowadzimy także radio‑
terapię z wykorzystaniem bramkowania 
oddechowego, co jest niezwykle ważne 
w przypadku nowotworów zlokalizowa‑
nych w obszarach o dużej ruchomości od‑
dechowej, gdyż pozwala na jeszcze wyż‑
szą ochronę narządów zdrowych. Techni‑
ka napromieniania na głębokim wstrzy‑
manym oddechu (ang. DIBH – Deep In-
spiration Breath Hold) przynosi duże 
korzyści w przypadku napromieniania 
młodszych kobiet z lewostronnym ra‑
kiem piersi. Jednak szeroki wachlarz pro‑
cedur napromieniania z pól zewnętrznych 
nie wyczerpuje naszych możliwości. Ja‑
ko jeden z czterech ośrodków w Polsce, 
nasz zakład dysponuje także mobilnym 
akceleratorem dedykowanym do radio‑
terapii śródoperacyjnej – Mobetronem 
firmy IntraOp. 

•	W	 jakich sytuacjach klinicznych 
można zastosować radioterapię śród
operacyjną? 

– Mobetron wykorzystywany jest na 
przykład celem śródoperacyjnego napro‑
mieniania loży po usuniętym guzie pier‑
si. W niektórych sytuacjach klinicznych 
pozwala to pacjentkom uniknąć telera‑
dioterapii. Kolejną lokalizacją są aplika‑
cje brzuszne. Na początku czerwca tego 
roku odbyła się w Klinice Chirurgii On‑
kologicznej pierwsza operacja resekcji 
guza ogona trzustki z użyciem IOERT 
(ang. Intraoperative Electron Radiothe-
rapy) u pacjenta po skojarzonym lecze‑
niu przedoperacyjnym za pomocą che‑
mioterapii i radiochemioterapii. Po usu‑
nięciu guza przez prof.	Wojciecha	Pol-
kowskiego przeprowadziliśmy śródope‑
racyjną radioterapię na okolicę przestrze‑
ni zaotrzewnowej, w obszarze o wysokim 
prawdopodobieństwie obecności komó‑
rek nowotworowych. Postępowanie ta‑
kie ma na celu poprawę kontroli miej‑
scowej choroby. Ta pierwsza aplikacja 
odbyła się pod okiem światowej sławy 
eksperta, współautora europejskich zale‑
ceń dotyczących radioterapii śródopera‑
cyjnej, prof.	Falka	Roedera	z	Salzburga, 
z którym od wielu miesięcy nasz zespół 
interdyscyplinarny przygotowywał się 
do tej procedury podczas spotkań on‑li‑
ne. Chcielibyśmy również w przyszłości 
wykorzystywać Mobetron do aplikacji 
w zaawansowanym miejscowo raku od‑
bytnicy oraz w przypadku jego wznowy 
miejscowej. 

•	Zakład Radioterapii SPSK1 działa 
od ponad 3 lat – ilu pacjentów skorzy-
stało z leczenia w tym czasie?

– Nasz zakład rozpoczął pracę 
w 2019 roku. Jest to miejsce nowocze‑
sne, kameralne i przyjazne pacjentom. Do 
końca czerwca 2022 roku z naszych usług 
skorzystało ponad 1700 chorych. Obser‑
wujemy przyrost liczby pacjentów, lecz 
nasz zespół posiada duży potencjał. Na 
wizytę w Zakładzie Radioterapii zwykle 
nie trzeba czekać i pierwsza wizyta odby‑
wa się zazwyczaj w trybie natychmiasto‑
wym. Nie ma konieczności okazywania 
skierowania, jednak szczególnie istotne 
jest przedstawienie przez pacjenta całej 
dotychczasowej dokumentacji medycz‑
nej oraz badań obrazowych nagranych 
na płyty CD. 

•	Jakie nowotwory są najczęściej le-
czone w Zakładzie Radioterapii? 

– Leczymy pacjentów z różnymi loka‑
lizacjami choroby nowotworowej. Czę‑
sto trafiają do nas chorzy z nowotwora‑
mi przewodu pokarmowego: przełyku, 
żołądka, trzustki, odbytnicy, ale także pa‑
cjentki z rakiem piersi, trzonu lub szyjki 
macicy, chorzy z rakiem płuca, prostaty, 
jądra, czy skóry. Radioterapię stosujemy 
także u pacjentów z nowotworami laryn‑
gologicznymi, chorobami hematologicz‑
nymi, guzami mózgu, a także w przypad‑
ku przerzutowych zmian zlokalizowanych 
wewnątrz‑ i pozaczaszkowo. 

•	Jak długo trwa zwykle cykl napro-
mienienia? 

– Trudno jednoznacznie odpowiedzieć 
na to pytanie. Dobór dawki i sposobu jej 

Odczarować radioterapię onkologiczną 
frakcjonowania zależy od lokalizacji cho‑
roby, sytuacji klinicznej (terapia przed‑ 
lub pooperacyjna, samodzielna, ewentu‑
alne leczenie skojarzone z chemiotera‑
pią), a także intencji leczenia (terapia ra‑
dykalna lub paliatywna). Napromienia‑
my pacjentów w dni powszednie – od po‑
niedziałku do piątku. Leczenie z intencją 
paliatywną trwa zwykle tydzień, niekie‑
dy są to seanse jednorazowe. Radiotera‑
pia radykalna, zwłaszcza w skojarzeniu 
z chemioterapią trwa zwykle kilka tygo‑
dni – od pięciu do siedmiu. Samodziel‑
na radykalna radioterapia pooperacyjna 
trwa zazwyczaj od trzech do pięciu tygo‑
dni. Radykalne leczenie stereotaktyczne, 
tak często stosowane obecnie w przypad‑
ku choroby oligometastatycznej, polega 
na podaniu jednorazowo wysokiej daw‑
ki na obszar zmiany nowotworowej. Le‑
karz radioterapeuta może też zadecydo‑
wać o podzieleniu dawki na kilka frak‑
cji, zależy to od wielkości i lokalizacji 
zmiany. Niekiedy podajemy dwie daw‑
ki dziennie w odstępie co najmniej 6 go‑
dzin. Dzieje się tak w przypadku napro‑
mieniania całego ciała – TBI i częściowe‑
go napromieniania piersi. Zwykle leczy‑
my pacjentów w trybie ambulatoryjnym. 
Chory zgłasza się do zakładu na ustaloną 
godzinę, a sam seans terapeutyczny trwa 
około 15 minut. W przypadku pacjentów, 
dla których codzienne dojazdy są kłopo‑
tliwe dysponujemy nowoczesnym hote‑
lem z pełnym wyżywieniem, który znaj‑
duje się w bezpośrednim sąsiedztwie na‑
szego zakładu. Koszty pobytu w hotelu 
pokrywa NFZ. Pacjenci wymagający le‑
czenia stacjonarnego mogą także skorzy‑
stać z hospitalizacji w oddziale. 
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•	Jak prawidłowo powinniśmy definiować otyłość? Czy każ-
dy lekarz, niezależnie od specjalizacji, może diagnozować i le-
czyć pacjentów z otyłością?

– Otyłość to choroba przewlekła (E66 w klasyfikacji ICD‑10), 
bez tendencji do samoistnego ustępo‑
wania i ze skłonnością do nawrotów, 
prowadząca do wielu niekorzystnych 
konsekwencji, zarówno zdrowotnych, 
jak i psychologicznych, społecznych, 
a także ekonomicznych. Powtarzam tę 
definicję wg zaleceń klinicznych, do‑
tyczących postępowania u chorych na 
otyłość, Polskiego Towarzystwa Lecze‑
nia Otyłości, które ukazało się w ma‑
ju tego roku. To dokument, który przy‑
gotował 23‑osobowy zespół ekspertów 
i obecnie stanowi on najbardziej kom‑
pleksowe źródło wiedzy dotyczącej 
terapii otyłości. Dlatego każdy lekarz, 
niezależnie od wykonywanej specjali‑
zacji, powinien otyłość zarówno dia‑
gnozować, jak i leczyć, podobnie jak 
każdą inną chorobę przewlekłą. 

•	Czy otyłość ma płeć?
– Według WHO European Regional 

Obesity Report 2022, w Polsce z nad‑
mierną masą ciała (nadwaga + otyłość) 
żyje aż 58,3% populacji, (65,6% męż‑
czyzn i 51,1% kobiet) a z chorobą otyłościową 23,1% (23,7% 
u M i 22,2% u K) czyli w Polsce „otyłość ma twarz mężczy‑
zny”. U mężczyzn częstość występowania nadwagi wyraźnie 
się zwiększa do 54. roku życia, przy niezmiennym odsetku oty‑
łości, natomiast u kobiet częstość występowania zarówno nad‑
wagi, jak i otyłości stale rośnie, w okresie pomenopauzalnym, 
po 54. roku życia. 

•	Jest Pani cenionym w Polsce obesitologiem. Jak w Pa-
ni opinii powinno wyglądać prawidłowe i skuteczne lecze-
nie otyłości?

– Skuteczna terapia otyłości wymaga wielostronnego podej‑
ścia, składającego się z żywienia terapeutycznego, aktywności 
fizycznej, zmian behawioralnych oraz farmakoterapii. Jeżeli ma‑
my świadomość licznych powikłań (prawie 200!), które generuje 
otyłość, to nieskuteczność postępowania niefarmakologicznego 
powinna być wskazaniem do rozpoczęcia farmakoterapii.

Nie wolno się biernie przyglądać powstawaniu kolejnych 
i kolejnych chorób. Tym bardziej że w Polsce zarejestrowane są 
aż 4 leki do leczenia otyłości: saxenda w codziennych iniekcjach 
podskórnych (liraglutyd 3,0 mg), wegovy w iniekcjach podskór‑
nych cotygodniowych (semaglutyd 2,4 mg), najnowszy lek, ale 
w chwili obecnej w dawce zarejestrowanej do leczenia otyłości 
jest jeszcze u nas niedostępny, lek złożony mysimba (naltrek‑
son/bupropion) i xenical (orlistat) w postaci doustnej.

•	Czym powinniśmy kierować się przy wyborze farmako-
terapii?

– Najważniejsza jest indywidualizacja terapii w odpowie‑
dzi na właściwie postawioną diagnozę z określeniem wiodą‑
cych czynników patogenetycznych. Należy wziąć pod uwagę 
mechanizm działania leku, jego bezpieczeństwo i potencjalne 
objawy uboczne, a także interakcje z innymi lekami i przeciw‑
wskazania, aby precyzyjnie dobrać lek, czyli indywidualnie dla 
każdego chorego. Tu trzeba dodać, że leki z tej grupy nie są re‑
fundowane. Saxenda® ma unikalny synergistyczny mechanizm 
działania, zarówno ośrodkowy, jak i obwodowy. Jest zalecana 
jako lek pierwszego wyboru u pacjentów z wysokim ryzykiem 
metabolicznym, czyli gdy otyłości towarzyszą zaburzenia go‑
spodarki węglowodanowej (stany przedcukrzycowe, cukrzy‑

ca typu 2), nadciśnienie tętnicze, 
zespół policystycznych jajników, 
metaboliczna stłuszczeniowa cho‑
roba wątroby czy obturacyjny bez‑
dech senny. Natomiast mysimba® 
o ośrodkowym mechanizmie dzia‑
łania, jest kierowana głównie do pa‑
cjentów z emocjonalnym podłożem 
otyłości, nieodpartą potrzebą podja‑
dania, niezależnie od uczucia głodu, 
depresją i/lub uzależnieniem od pa‑
lenia tytoniu. Z kolei xenical jest dla 
pacjentów, którzy nie mają proble‑
mów z odczuwaniem głodu i przyj‑
mują pokarmy 2 x dziennie, ale bo‑
gatokaloryczne, ponieważ lek po‑
woduje zmniejszenie wchłaniania 
tłuszczów z przewodu pokarmowe‑
go o ok. 30%.

•	Niektórzy pacjenci obawiają 
się, że leki stosowane zbyt długo 
mogą im szkodzić. Jak długo mo-
żemy leczyć otyłość?

– Otyłość jest chorobą przewle‑
kłą, podobnie jak cukrzyca typu 2, czy nadciśnienie tętnicze 
z tendencją do nawrotów więc leczenie farmakologiczne będzie‑
my prowadzić dopóki przynosi ono korzyści w formie oczeki‑
wanej redukcji masy, bądź utrzymania już osiągniętej masy cia‑
ła. Inaczej mówiąc, kiedy pacjent osiągnie założony cel, czy‑
li redukcję 5‑10% masy wyjściowej. Jeszcze jednym argumen‑
tem przemawiającym za kontynuacją terapii jest fakt, czy pa‑
cjent zdążył wprowadzić trwałe, świadome zmiany nawyków 
żywieniowych i aktywności fizycznej. Bowiem przedwczesne 
odstawienie leczenia może skutkować nawrotem choroby i po‑
nownym przyrostem masy ciała. 

•	BMI nie zawsze jest dobrym kryterium w diagnostyce oty-
łości. Czy są inne, lepsze nieinwazyjne narzędzia, których mo-
żemy używać w celu rozpoznawania nadwagi i otyłości? 

– Chociaż BMI nie jest bezpośrednią miarą otyłości, jest 
praktycznym narzędziem w warunkach klinicznych, ponieważ 
pomiary wysokości i masy ciała są nieinwazyjne i nie wyma‑
gają specjalistycznych umiejętności ani drogiego sprzętu. Jed‑
nak ma ograniczenia, bo nie odzwierciedla lokalizacji i rodzaju 
tkanki tłuszczowej, wieku, płci i dlatego wskaźnik ten powinien 
być używany jako pomiar przesiewowy, bądź do monitorowania 
efektów terapeutycznych w trakcie leczenia otyłości. Obecnie 
coraz częściej większą wagę przywiązujemy do obwodu brzu‑
cha, czyli otyłości brzusznej niż do BMI. Najnowsze badania 

Otyłość ma twarz mężczyzny
z prof. dr hab. n. med.  

Beatą Matyjaszek‑Matuszek,  
kierownik Kliniki Endokrynologii,  

Diabetologii i Chorób Metabolicznych,  
konsultantem wojewódzkim w dziedzinie 

endokrynologii,  
rozmawia Marek Derkacz
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wykazują, że otyłość brzuszna jest niezależnym od BMI mar‑
kerem ryzyka chorób sercowo‑naczyniowych, natomiast WHO 
sugeruje, aby łączyć BMI i obwód talii jako lepszy predyktor 
przyszłego ryzyka zdrowotnego.

•	Obok oficjalnie zarejestrowanych leków na otyłość, do-
stępnych jest też kilka preparatów, które wielu lekarzy stosuje 
na co dzień w terapii offlabel – np. metforminę. Czy dopusz-
czalne jest takie leczenie?

– Jeżeli u pacjenta z otyłością dochodzi do rozwoju powi‑
kłań w zakresie gospodarki węglowodanowej, jak stany przed‑
cukrzycowe, czy cukrzyca typu 2, to jest to wskazanie do włą‑
czenia metforminy, bo jest to doustny lek przeciwcukrzycowy 
i taką ma rejestrację. PTD rekomenduje stosowanie metformi‑
ny u pacjentów otyłych w stanach przedcukrzycowych w celu 
prewencji rozwoju cukrzycy. Natomiast nie jest to lek do lecze‑
nia otyłości. Wprawdzie w krótkim czasie po włączeniu lecze‑
nia jest możliwa niewielka redukcja masy ciała, ok. 2,5% ma‑
sy wyjściowej w ciągu 1‑3 lat, ale w mojej opinii raczej wyni‑
ka ona z zastosowania diety niskoglikemicznej.

Podobnie flozyny, czyli inhibitory SGLT‑2 redukują masę 
ciała u pacjentów z cukrzycą typu 2, w wyniku zahamowania 
wchłaniania zwrotnego glukozy w kanaliku proksymalnym ner‑
ki, czyli indukują glikozurię, ale brak jest dowodów na reduk‑
cję masy ciała w populacji bez cukrzycy.

•	Kiedy lecząc otyłą osobę powinniśmy podjąć decyzję o ko-
nieczności skierowania pacjenta na operację bariatryczną?

– Podjęcie decyzji o operacji to kolejny etap leczenia choroby 
otyłościowej. Kiedy wyjściowe BMI jest powyżej 40 kg/m2, co 
wskazuje na otyłość patologiczną/śmiertelną, zawsze rozważa‑
my ten element leczenia, oczywiście wspólnie z pacjentem już 
na początku terapii. Z kolei w przypadku BMI 35‑40 kg/m2 i po‑
ważnych powikłaniach metabolicznych, jak np. cukrzyca ty‑
pu 2 warto już wtedy, czyli wcześniej, uwzględnić w terapii za‑
bieg bariatryczny, aby poprawić komfort życia pacjenta. 

•	Przełomem w leczeniu otyłości wydają się być leki z gru-
py analogów GLP1, czy będzie coś „lepszego”?

– Wciąż czekamy w Polsce na semaglutyd 2,4 mg, długo 
działający analog GLP‑1, już w 2021 roku zarejestrowany do 
leczenia otyłości w krajach Unii Europejskiej o zwiększonej si‑
le i efekcie działania. Natomiast w 2022 roku został zarejestro‑
wany przez Amerykańską Agencję do spraw Żywności i Leków, 
tirzepatyd, podwójny analog GLP‑1 i GIP w leczeniu cukrzycy 
typu 2 skojarzonej z otyłością. Zgodę wydano dla wszystkich 
dawek tirzepatydu 2,5 mg, 5 mg, 10 mg i 15 mg, a każda po‑
dawana w postaci wstrzyknięcia podskórnego raz w tygodniu. 
Dlatego myślę, że kolejnym krokiem będzie rejestracja leku 
w leczeniu otyłości. Ciekawą grupę leków stanowią agoniści 
receptora dla melanokortyny 4, czyli stymulatory ośrodka sy‑
tości w podwzgórzu. Jest to setmelanotid stosowany w lecze‑
niu otyłości rzadkich zespołów genetycznych u dzieci >6 r.ż. 
i bremelanotid, strukturalny analog hormonu melanotropowe‑
go. Z kolei w badaniach klinicznych, w których także uczest‑
niczymy, są kolejne leki ukierunkowane na redukcję masy cia‑
ła, jak analogi glukagonu czy amyliny.

W Klinicznym Oddziale Endokrynologii, Diabetologii i Chorób 
Metabolicznych od lipca 2020 roku są prowadzone 1‑dniowe 
hospitalizacje dla pacjentów chorujących na otyłość. Opiekę 
nad chorym sprawuje wielodyscyplinarny zespół terapeutycz‑
ny, w skład którego wchodzi lekarz, pielęgniarka, edukator, 
dietetyk, psycholog i fizjoterapeuta.

Otyłość ma twarz mężczyzny Tajemnica reguły trzech ósemek
„Czy uważacie, że da się oddzielić życie zawo-

dowe od prywatnego? Ja mam z tym duży pro-
blem… Przychodzę do domu i zaczynam my-
śleć, rozważać, obwiniać się, że coś mogłam zro-
bić lepiej, wciąż analizuję każdą decyzję. Mo-
że po prostu taki jest los lekarza i powinnam się 
przyzwyczaić?”.

Te pytania zadane przez młodą lekarkę – są 
jednymi z wielu, jakie znaleźć możemy na lekar-
skich forach. Najczęściej pytamy o to, co zrobić, 
by umieć się odciąć od pracy, mieć więcej czasu 
dla rodziny i dla siebie, by więcej wypoczywać., bo przemęczeni 
często zaczynamy uciekać w niezdrowe nawyki.

Chyba więc warto zastanowić się nad genezą naszego bra-
ku sił. 

Wielu z nas zaczyna każdy dzień od lektury internetowego ser-
wisu informacyjnego i wysłuchania porannych wiadomości w ra-
diu lub w telewizji. I tak przed wymagającą pracą z ludźmi cho-
rymi, kiedy to powinniśmy przystąpić do niej z naładowanymi 
bateriami, my bezwiednie pochylamy się nad cierpieniami, któ-
re nękają cały świat.

Warto to zmienić. Spróbujmy następny dzień rozpocząć od 
porządnej dawki endorfin, źródłem których będzie zwykły rado-
sny śmiech i fala pozytywnych emocji, których przecież obecnie 
tak nam wszystkim brakuje.

Znam lekarzy, którzy każdy dzień rozpoczynają uśmiechem lub 
afirmacją, co wywołuje pozytywne emocje. Widzą, że to, jak pro-
gramują swój umysł z rana, wywiera ogromny wpływ na ich re-
lacje z bliskimi oraz ze współpracownikami. Bo pozytywne emo-
cje, to inwestycja we własne zdrowie i sposób na radzenie sobie 
z codziennymi problemami. 

Jednak wielu z nas jest już na 
dalszym etapie, w którym czu-
ją się zupełnie wypaleni. Jeżeli 
macie dość i praca was przytła-
cza, to jest to sygnał, że koniecz-
nie musicie zrobić sobie prze-
rwę. Weźcie urlop i odpocznijcie. 
Przeczytajcie dobrą książkę, weź-
cie relaksującą kąpiel, pozwólcie, 
niech ktoś zrobi wam masaż, po-
siedźcie w swoim ulubionym fo-
telu, obejrzyjcie dobry film, idź-
cie popracować w ogródku, po-
słuchajcie dobrej, relaksującej 

muzyki, poćwiczcie lub pogimnastykujcie się. Róbcie to codzien-
nie! Tylko inwestycja w siebie umożliwi wam inwestowanie w in-
nych. Dbajcie więc o swoje zdrowie i dobre samopoczucie, by do 
dobrego życia zachęcać również innych. Nie odkładajcie tego, po 
prostu zróbcie to teraz. 

Dopiero mając za sobą dwadzieścia lat pracy zrozumiałem, 
że najcenniejszym zasobem, jaki wszyscy posiadamy, jest czas. 
To właśnie on jest nie do odzyskania, gdy bezpowrotnie go tra-
cimy. A słyszeliście o regule trzech ósemek? W ciągu doby każ-
dy człowiek powinien mieć do dyspozycji: osiem godzin na sen, 
przez kolejnych osiem godzin powinien zarabiać na życie, a po-
zostałych osiem godzin powinien wykorzystywać jako swój czas 
wolny, którym sam w pełni i w dowolny sposób powinien zarzą-
dzać, spędzając go na przykład z najbliższymi lub realizując swoje 
marzenia i wydatkując wolne godziny na robienie tego, co spra-
wia mu przyjemność. 

Są wśród nas lekarze, którzy na tyle cenią sobie własne zdro-
wie, że krócej niż osiem godzin nie sypiają. Każdy z nas ma rów-
nież wśród znajomych lekarzy, którzy dokładnie znając wartość 
swojej pracy tak ją wyceniają, że w zupełności do zaspokojenia 
wszystkich potrzeb finansowych wystarcza im praca w wymia-
rze ośmiu godzin na dobę. Jak do tego doszli? Po prostu w odpo-
wiednim czasie zdali sobie sprawę, że mając odwagę i silną wolę 
są w stanie własne plany zamienić w rzeczywistość. 

Pamiętajmy, że każdy nowy dzień jest nowym rozdziałem, któ-
ry pozwala nam stworzyć odpowiedni plan. Jeżeli uda nam się 
kontrolować nasze nastawienie każdego dnia, wówczas staniemy 
się prawdziwymi panami własnego przeznaczenia. 

Marek Derkacz 
marekderkacz@interia.pl 
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•	Co należy wiedzieć o miejscu kształcenia przyszłych le-
karzy dentystów?

– Wydział Lekarsko‑Dentystyczny UM w Lublinie kształci 
studentów na kierunkach: lekarsko‑dentystycznym, technikach 
dentystycznych, higienie stomatologicznej, elektroradiologii, 
a także prowadzimy studia jednolite magisterskie na kierunku 
lekarsko‑dentystycznym w języku angielskim 
dla obcokrajowców. W tym roku na studentów 
czeka 200 miejsc. 

• Jakie są kierunki rozwoju wydziału?
– W celu realizacji głównych założeń misji 

wydziału, wprowadzony został program usta‑
wicznego rozwoju kadry akademickiej (URSA) 
oraz ustawiczne doskonalenie programów dy‑
daktycznych i jakości kształcenia zgodnie z naj‑
lepszymi i najbardziej aktualnymi standarda‑
mi edukacji dla zawodów medycznych, jak np. 
Psychospołeczne Aspekty Stomatologii (PAS). 
Prowadzimy też innowacyjne badania nauko‑
we służące rozwojowi wiedzy medycznej, a za‑
razem odpowiadające potrzebom zdrowotnym 
mieszkańców regionu m.in. w zakresie dia‑
gnostyki, profilaktyki i nowoczesnych metod leczenia choroby 
próchnicowej wśród dzieci i dorosłych, chorób przyzębia, wad 
zgryzu i chorób nowotworowych.

• Jakimi osiągnięciami może pochwalić się wydział?
– Do ostatnich sukcesów możemy zaliczyć m.in.: wynik Le‑

karsko‑Dentystycznego Egzaminu Końcowego tzw. LDEK w se‑
sji wiosennej 2022 roku, gdzie nasz wydział uplasował się ja‑
ko lider (I miejsce) wśród wszystkich uniwersytetów w Polsce, 
kształcących studentów na kierunku lekarsko‑dentystycznym, 
a tym samym uzyskaliśmy najwyższy wynik w sesji osiągnięty 
przez naszego studenta Huberta	Nieściora. Posiadamy też cer‑
tyfikat „Uczelnia Liderów 2022” w konkursie wyróżniającym 
najlepsze polskie uczelnie, które kształcą absolwentów wypo‑
sażonych w kompetencje liderskie i umiejętności przydatne na 
rynku pracy. Do sukcesów studentów zaliczamy m.in.: wygra‑
ną absolwenta Piotra	Górki w Międzynarodowym Konkursie 
„Jules Allemand Trophy”, w którym studenci rywalizują w dzie‑
dzinie stomatologii estetycznej z zastosowaniem anatomicz‑
nej techniki warstwowej Lorenzo Vaniniego i sukces studentki 

Mileny	Ostrowskiej z IV roku kierunku lekarsko‑dentystycz‑
nego w VII Edycji Międzyuczelnianych Zawodów Stomatolo‑
gicznych Studentów Kierunku Lekarsko‑Dentystycznego, któ‑
re odbyły się w PUM w Szczecinie, czy wyróżnienie w Ogól‑
nopolskim Konkursie Fotograficznym Lekarzy i Studentów 
Medycyny dla studentki Pauliny	Grabowy z kierunku lekar‑
sko‑dentystycznego. 

• Czy wydział jest otwarty i gotowy na wyzwania między-
narodowe?

– W naszej codziennej pracy budowana jest międzynaro‑
dowa wspólnota akademicka w ramach Rady	Akademickiej	
Innowacyjności	Dentystycznej	 (RAID). Do międzynarodo‑

wych osiągnięć w tym obszarze zaliczamy 
m.in.: członkostwo Wydziału Lekarsko‑Den‑
tystycznego UM w Lublinie w prestiżowym 
towarzystwie edukacyjnym Association for 
Dental Education in Europe (ADEE) czy or‑
ganizację Międzynarodowego Sympozjum 
„Advances in Dental Education during CO‑
VID‑19”, która odbyła się 14 grudnia 2021 ro‑
ku. Do ostatnich sukcesów zaliczamy ukazanie 
się monografii „Essentials of Dental Medici‑
ne” pod red. prof. Marina Vodanovica i Kur‑
ta W. Alta, w której dwa rozdziały współtwo‑
rzyły prof.	Renata	Chałas i prof.	Ingrid	Ró-
żyło-Kalinowska. Jednocześnie w tym roku 
akademickim staż na naszym wydziale odbyło 
dwoje lekarzy z Uniwersytetu de Chile w San‑
tiago de Chile. Na naszym wydziale gościł jako 

Visiting Professor prof.	Kaan	Orhan, dziekan Wydziału Sto‑
matologii Uniwersytetu w Ankarze, który jest światowej sławy 
radiologiem stomatologicznym i szczękowo‑twarzowym, co za‑
owocowało pogłębieniem stałej współpracy. Również w maju 
2022 roku gościliśmy prof.	Om	Prakash	Kharbanda, kierow‑
nika Katedry Ortodoncji i Deformacji Zębowo‑Twarzowej All 
India Institute of Medical Sciences w New Delhi, który wziął 
udział w wielu wydarzeniach edukacyjnych w ramach progra‑
mu Visiting Professors in Lublin. Corocznie gościmy studen‑
tów zagranicznych na wymiany w ramach programu Erasmus 
Plus, a w tym roku po raz pierwszy po dłuższej przerwie udało 
nam się wypracować nowe umowy i możliwości wyjazdu na‑
szych studentów na studia i praktyki do Hiszpanii, Włoch i na 
Litwę dla 10 osób.

• Jakie są możliwości dodatkowego rozwoju na wydziale?
– Przy naszym wydziale działa prężnie wiele kół naukowych 

i organizacji studenckich. Obecnie realizowanych jest wiele 
projektów, w których aktywnie uczestniczą oprócz nauczycie‑
li, nasi studenci. To m.in. międzynarodowy projekt edukacyjny 

Nowocześnie i innowacyjnie 
z prof. dr hab. n. med. Renatą Chałas,  
dziekan Wydziału Lekarsko‑Dentystycznego 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,  
rozmawia Anna Augustowska

Największe wydarzenie neurologiczne 2022 roku
Jakie nowe metody diagnostyki i terapii chorób neurologicz-

nych warto wdrożyć w praktyce? Jak najskuteczniej prowadzić 
neurorehabilitację pacjentów? Jaką strategię rozwoju neurologii 
w Polsce należy przyjąć? 

W dniach 14‑17 września w Lublinie odbędzie się siódma edy‑
cja Konferencji Naukowo‑Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa 
Neurologicznego, której uczestnicy postarają się odpowiedzieć 
na powyższe i wiele innych pytań. Kierownikiem naukowym kon-
ferencji jest prof. Konrad Rejdak, prezes Polskiego Towarzystwa 
Neurologicznego.

W programie wydarzenia najważniejsze problemy i wyzwa‑
nia współczesnej neurologii. Zaplanowano również prezenta-
cję doświadczeń młodych neurologów, w tym forum przypad-
ków klinicznych. 

Patronat honorowy nad konferencją objął prezydent Lublina, 
prezes Naczelnej Rady Lekarskiej oraz rzecznik praw pacjenta. 

Strona wydarzenia: https://www.termedia.pl/Konferencja-
VII-KONFERENCJA-NAUKOWO-SZKOLENIOWA-POLSKIEGO-
TOWARZYSTWA-Intro,1706,18668.html 



Czwartek

Dzień z pracy lekarza POZ

Wakacje już za nami, ale w pracy zupełnie 
ich nie poczułam. Pacjentów dużo, czasami 
chorych, czasami chcących się tylko upew‑
nić, że są zdrowi. 

Ogromnym problemem stają się ludzie 
starsi i przewlekle chorzy mieszkający sa‑
motnie. Mam czasami wrażenie, że organi‑
zatorzy systemu pomocy społecznej i ochro‑
ny zdrowia nie chcą tego widzieć. Powstają 
ZOL‑e, DPS‑y, opieka paliatywna i długoterminowa, ale po‑
trzeby w tym zakresie są niewspółmierne większe!

Dzisiaj kolejna awantura. O godz. 15 dzwoni była żona 
naszego pacjenta z żądaniem natychmiastowej wizyty domo‑
wej – pacjent przeprowadził się blisko 15 km od nas. Infor‑
muję, że dzisiaj nie ma szans na taką wizytę, bo mamy pa‑
cjentów porejestrowanych co 10 minut i jeżeli stan pacjenta 
jest tak ciężki, jak mówi, to należy wezwać pogotowie. Pani 
na to daje mi „pogotowie” do telefonu. Ratownik informuje, 
że mamy przyjść natychmiast, bo oni są u chorego już trze‑
ci dzień z kolei, pacjent ma cukier 500, jest słaby, zaniedba‑
ny (lat 61) i wymaga pomocy. Po mojej informacji, że wizy‑
ta może być dopiero jutro padło pytanie, czy go przyjmiemy 
jak przyjedzie do przychodni. Przyjęliśmy. Chory odwodnio‑
ny (widać po nim, że ostatnio dużo pił, ale nie to, co trzeba), 
cukier powyżej 400, niemiarowy, nie jest w stanie ustać na 
nogach i mieszka sam. Pat zupełny. Wezwaliśmy transport 
i napisałam skierowanie do szpitala na oddział wewnętrzny. 
Awantura z sanitariuszem, bo nieustalone miejsce w szpita‑
lu. Próbowaliśmy, ale bezskutecznie – albo nikt nie odbie‑
rał, albo nie było miejsc. SKIEROWAŁAM DO NAJBLIŻ‑
SZEGO SZITALA. Była godzina 17.30. 

pod moim kierownictwem „Oral Health Education Program for 
Visually Impaired Children”, finansowany przez Fundusz Wy‑
szehradzki czy też „Aplikacja mobilna Dent‑X – nowoczesna 
nauka radiologii stomatologicznej i szczękowo‑twarzowej”, 
projekt Studenckiego Koła Naukowego pod opieką prof.	In-
grid	Różyło-Kalinowskiej	i	dr	n.	med.	Magdaleny	Piskórz, 
współfinansowany przez MEiN. Opinie studentów są ważne na 
tyle, że posłużyły dr	n.	med.	Dorocie	Wójcik do oceny środo‑
wiska edukacyjnego w ramach realizacji projektu Narodowego 
Centrum Nauki (NCN) Miniatura pt. „Walidacja ankiet DRE‑
EM oraz JHLES – kwestionariuszy służących do oceny środo‑
wiska edukacyjnego na kierunkach medycznych. Studenci mo‑
gą korzystać z m.in. programu wymiany Erasmus Plus. Dodam, 
że wydział jest miejscem, gdzie najnowsze technologie są już 
obecne w naszym programie: Akademickie Centrum Egzami‑
nów Medycznych, technologie 3D, symulatory haptyczne Si‑
modont, nowoczesne programy komputerowe do analizy orto‑
dontycznej, kamery 4K i wiele innych. 

• Czy wydział jest obecny w mediach społecznościowych 
i działa aktywnie na rzecz innych środowisk?

– Oczywiście, mamy m.in.: wydziałowy profil na Facebooku 
i aktualności dedykowane studentom wydziału na stronie in‑
ternetowej uniwersytetu. Prowadzimy regularnie Dziekańskie 
Okienka ze Studentami; cyklicznie organizowane są Wirtual‑
ne i stacjonarne Dni Otwarte, gdzie studenci mogą zapoznać 
się ze specyfiką oferowanych kierunków tzw. pigułka na start. 
Uruchomiliśmy aplikację FrontDesk. Uczestniczymy w akcjach 
charytatywnych: licytacja kadra UMLub wspiera WOŚP, mecz 
piłki siatkowej na rzecz uchodźców z Ukrainy, czy zbiórka ar‑
tykułów dla mieszkańców Ukrainy zorganizowana przy Cen‑
trum Symulacji Medycznej UM. 

• A jak wygląda baza lokalowa do realizacji tak ambitnych 
zamierzeń?

– Dysponujemy nowoczesnym Uniwersyteckim Centrum 
Stomatologii w Lublinie przy ul. Chodźki 6. Bazą dla przed‑
miotów przedklinicznych jest Centrum Symulacji Medycznej. 
W tej dziedzinie nastąpił niesamowity rozwój, wspomnę tylko 
o nowoczesnych technikach nauczania z wykorzystaniem wier‑
nej symulacji, symulowanego pacjenta oraz rozwiązań haptycz‑
nych z zastosowaniem Simodontów. Myślę, że sukcesywnie re‑
alizujemy plan zgodny ze strategią i misją uczelni. Zwracamy 
uwagę nie tylko na wiedzę i umiejętności, ale kładziemy rów‑
nież nacisk na postawy. Umożliwia nam to nowoczesny pro‑
gram tutoringowy wsparcia studenta oraz zmiana w standar‑
dach dotycząca rozwoju komunikacji medycznej. 

Pełna	wersja	tekstu	na	stronie	www.medicus.lublin.pl

Co miałam zrobić? Ratownik z pogotowia stwierdził, że 
to mój problem, lekarz w szpitalu, z którym rozmawiam 
o przyjęciu, to samo. Ja się z tym nie zgadzam. TO NIE JEST 
MÓJ PROBLEM! To problem niewydolnego systemu ochro‑
ny zdrowia, który ciągle rykoszetem bije w nas. Zobaczy‑
my, co będzie dalej.

Zadzwoniła koleżanka z przychodni w Zamościu, że or‑
dynator jednego z oddziałów szpitalnych w Lublinie odsyła 
pacjentów do lekarza rodzinnego po skierowanie do szpita‑
la. Nie wiedziała co robić, pisać czy zadzwonić do doktora 
i poinformować, że sam może skierować z prywatnego ga‑
binetu. DO SZPITALA MOŻE SKIEROWAĆ KAŻDY LE‑
KARZ, NIE MUSI MIEĆ KONTRAKU Z NFZ. Może za‑
dzwoni. Czas najwyższy, żebyśmy zaczęli ze sobą normal‑
nie rozmawiać, bez pośrednictwa pacjentów.

Wioletta	Szafrańska-Kocuń
(rozmowa z rzeczniczką NFZ Lublin na str. 15) 
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•	Z	jakimi problemami najczęściej zgłaszają się do Poradni 
Okulistycznej Dziecięcej 1. WSzK w Lublinie mali pacjenci? 
–	Poradnia	Okulistyczna	Dziecięca	1.	Wojskowego	Szpita-

la	w	Lublinie	obchodziła w marcu bieżącego roku swoje pierw‑
sze urodziny (została wyodrębniona z działającej od wielu lat 
Poradni Okulistycznej Ogólnej) i od sa‑
mego początku działalności prowadzimy	
akcję bezpłatnych	okulistycznych	ba-
dań	przesiewowych	„Wszystko	z	myślą	
o	naszych	dzieciach”	dla	osób	w	wieku	
od	0	do	18	lat. Przez ten rok przebada‑
liśmy ponad 1 tys. dzieci, z czego u bli‑
sko połowy z nich stwierdziliśmy wadę 
wzroku w różnym stopniu zaawansowa‑
nia. Istotną grupą pacjentów były dzieci 
w wieku 7–18 lat (70%), kolejną w wie‑
ku od 2 do 6 lat (26%), najmniejszą gru‑
pę stanowiły dzieci w wieku od 0 do 2 lat 
(4%). Dla około 70%	dzieci	w	przedzia-
le	wiekowym	12–16	lat	były	to	pierw-
sze	w	 ich	życiu	badania	okulistyczne,	
co	gorsza,	u	części	z	nich	wykryto	wa-
dę	wzroku	zbyt	późno. To bardzo źle, bo 
można było jej uniknąć lub zmniejszyć po‑
stęp a nawet doprowadzić do całkowitego wyleczenia, gdyby 
dzieci trafiły wcześniej do okulisty. U	blisko	3%	dzieci	w	wie-
ku	powyżej	12	roku	życia	wykryto	w	różnym	stopniu	niedo-
widzenie	jednego	oka. Skuteczne leczenie niedowidzenia we‑
dług większości okulistów kończy się w wieku 12 lat, my prze‑
suwamy lekko tę granicę, jednak wiąże się to często już z du‑
żym ryzykiem konsekwencji w przyszłości. Obowiązuje tu zło‑
ta zasada: „im wcześniej, tym lepiej”. U części dzieci po 16 ro‑
ku życia wykryliśmy ukrytą	nadwzroczność	z	małą szansą na 
wyrośnięcie z wady wzroku. Bardzo niepokojąco rośnie licz‑
ba dzieci z krótkowzrocznością w wieku od	12	do	16	roku	ży-
cia,	stanowiły	one	nawet	40%	dzieci	przebadanych,	z	czego	
około	15%	z	nich	wykazywało	tendencje	szybko	postępują-
cej	krótkowzroczności. Ta wada dotyka coraz młodsze dzie‑
ci, już nawet w wieku 5‑6 lat. U dużej części pacjentów – na‑
wet u około 15% dzieci – zaobserwowaliśmy cechy zaburzeń 
w różnym stopniu akomodacji przy braku lub współistniejącej 
krótkowzroczności, wynikające z długiej pracy wzrokowej do 
bliży – telefon komórkowy, tablet, książki. Pozytywne jest to, 
że prawie 40% rodziców zgłosiło się na badania okulistyczne, 
żeby się upewnić, że wszystko jest w porządku, a część z nich 
pomimo braku niepokojących objawów skierowana była na ta‑
kie badania przez lekarza pediatrę. Przy współpracy z optome‑
trystami (tj. ćwiczenia ortoptyczne, pleoptyczne) prowadzili‑
śmy i prowadzimy z sukcesem pacjentów z zezem, niedowidze‑
niem i różnym stopniem zaburzeń akomodacji. 

•	Jaka jest różnica między przesiewowym badaniem oku-
listycznym prowadzonym w poradni, a badaniami prowadzo-
nymi np. w placówkach oświaty?

– Badania okulistyczne przeprowadzone w poradni po pora‑
żeniu akomodacji wykazują zdecydowanie większą skuteczność 

i dokładność diagnostyczną. Te prowadzone poza poradnią są 
mocno przesiewowe, nie wykonuje ich często lekarz okulista 
i zwykle bez porażenia akomodacji. Wobec czego niosą za so‑
bą duże ryzyko przeoczenia wad wzroku ukrytych oraz prze‑
szacowania w kierunku krótkowzroczności lub niedoszacowa‑
nia w kierunku nadwzroczności. Ryzyko popełnienia błędu się‑
ga nawet do kilku dioptrii. Jednak dzięki nim możemy udzielić 
szybkiej pomocy najpilniejszym przypadkom poprzez natych‑
miastowe skierowanie ich do specjalisty. W ten sposób uspraw‑
niamy drogę działań profilaktyczno‑leczniczych. Złotą	zasadą	
badania	dziecka	pod	kątem	wad	wzroku	powinno	być	bada-
nie	refrakcji/skiaskopia	po	pełnej	mydriazie	i	każde	dziec-
ko	powinno	przejść	takie	badanie	przynajmniej	raz	w	ży-

ciu.	Dziecko nawet z dużą nadwzroczno‑
ścią i znaczącym astygmatyzmem może 
przeczytać/rozpoznać wszystkie obrazki 
na tablicach do badania wzroku i nie wy‑
kazywać żadnych niepokojących obja‑
wów. Badanie	zaburzeń	refrakcji	po	po-
rażeniu	akomodacji	stanowi	standard	
w	diagnostyce	wad	wzroku	„jawnych	
i	ukrytych”	u	dzieci.	Badanie	przesie-
wowe	przeprowadzone	w	szkole	wykry-
wa	jedynie	wadę	wzroku	„jawną”. 

•	Jak długo działają krople poraża-
jące akomodację i czy dziecko widzi po 
nich?

– U małych dzieci najczęściej do 
6‑7 roku życia konieczne było zapusz‑
czenie do niedawna atropiny przez kilka 
dni przed badaniem, która rozszerzała źre‑

nice – 7 dni, a nawet do 2 tygodni. Od kwietnia bieżącego ro‑
ku dopuszczono w Polsce krople cyklopentolat, które wykazu‑
ją zbliżone działanie do atropiny, jeżeli chodzi o porażenie ako‑
modacji, jednak działają krócej (producent podaje czas działania 
do 24 godzin). U starszych dzieci, od około 7 roku życia, moż‑
na porazić akomodację krótko działającym tropicamidem, cał‑
kowite ustąpienie objawów występuje po 3‑5 godzinach. Dzie‑
ci charakteryzują się bardzo dużymi możliwościami przystoso‑
wawczymi, w porównaniu z osobami dorosłymi i szybko oraz 
dobrze radzą sobie nawet po atropinie.

•	W	 jakim wieku dziecko powinno trafić po raz pierwszy 
do okulisty?

– Pierwsza standardowa wizyta dziecka u okulisty zaleca‑
na jest przez specjalistów w wieku 2‑3‑4 lat przy braku niepo‑
kojących objawów i/lub pilnych wskazań oraz braku choroby 
oczu u rodziców dziecka. Pilnej wizyty u okulisty wymagają 
dzieci, u których zaobserwujemy objawy w postaci: mrużenia 
oczu, częstego pocierania oczu, podchodzenia do oglądanych 
przedmiotów z bliskiej odległości, przybliżania głowy do ksią‑
żek i zeszytów, trudności w czytaniu i pisaniu. 

•	Czy możemy mówić o epidemii krótkowzroczności u dzie-
ci?

– Ten problem dotyczy coraz większej i coraz młodszej gru‑
py dzieci. Krótkowzroczności	nie	można	cofnąć,	a	jedynie	
spowolnić	tempo	jej	narastania. Dlatego tak ważne jest szyb‑
kie podjęcie odpowiednich działań. Z wysoką krótkowzrocz‑
nością wiąże się ryzyko wystąpienia innych patologii narządu 
wzroku: jaskry, zwyrodnienia czy odwarstwienia siatkówki. Na 
pojawienie się i progresję krótkowzroczności ma wpływ kilka 
czynników: środowiskowe, genetyczne oraz zbyt późno wykryta 

Od dziecka pod okiem okulisty
z dr n. med. Małgorzatą Kowal,  

specjalistą okulistyki z Poradni  
Okulistycznej Dziecięcej  

1. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie,  
rozmawia Anna Augustowska
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i skorygowana wada wzroku. W obecnych czasach 
„prym” wiodą czynniki środowiskowe związane 
z nieprawidłową higieną narządu wzroku. To wie‑
logodzinna praca przy monitorach z małej odległo‑
ści (smartfon, tablet, komputer) i ograniczone spę‑
dzanie czasu na świeżym powietrzu, a wpływ pro‑
mieni słonecznych na spowolnienie postępu krót‑
kowzroczności jest istotny. Także pandemia, która 
m.in. wymusiła na dzieciach wielogodzinne korzy‑
stanie z komputerów (lekcje zdalne).

•	Jak można pomóc dzieciom z wadami wzro-
ku?

– Najważniejszą	rolę	pełni	tutaj	wszechobec-
na	profilaktyka	pod	postacią	wczesnej	diagno-
styki. Ważne jest także uświadomienie rodziców, 
aby wykazywali dużą czujność wobec wszelkich 
objawów mogących świadczyć o patologii narzą‑
du wzroku u ich pociech. Wczesna diagnoza, sys‑
tematyczne kontrole i szybkie korygowanie zmie‑
niającej się wady wzroku to podstawa prowadzenia 
dziecka z wadą wzroku. Krótkowzroczność może‑
my powstrzymać stosując szeroki wachlarz dostęp‑
nych metod. W Poradni Okulistycznej Dziecięcej 
w 1. WSzK opracowaliśmy i wdrożyliśmy innowa‑
cyjny pogram walki z postępującą krótkowzrocz‑
nością u dzieci i młodzieży, wykazujący dużą sku‑
teczność w działaniu. Nie bez znaczenia dla rozwo‑
ju wad wzroku jest prawidłowa higiena i ergonomia 
narządu wzroku. Pamiętajmy, w miarę możliwo‑
ści, o ograniczeniu i przerwach podczas wytężania 
wzroku do bliży. Proponujemy na każde 20‑30 mi‑
nut bliży, 1‑2 minuty wytchnienia do dali dla oczu. 
Nie zapominajmy o tym, że dla prawidłowego roz‑
woju widzenia dziecka potrzebne jest światło dzien‑
ne, najlepiej w postaci aktywności dziecka na świe‑
żym powietrzu.

Pełna	wersja	rozmowy		
na	naszej	stronie	www.medicus.lublin.pl

Od dziecka pod okiem okulisty

•	Wielu lekarzy POZ skarży się, że zgłaszają się do nich pacjenci po 
wystawienie skierowania do szpitala, odesłani przez lekarzy specjali-
stów. Czy słusznie? 

– Niesłusznie – skierowanie do szpitala mo‑
że wystawić każdy lekarz, także niebędący	leka-
rzem	ubezpieczenia	zdrowotnego; zarówno le‑
karz podstawowej opieki zdrowotnej, jak i spe‑
cjalista. Pacjent może wtedy wybrać dowolną pla‑
cówkę na terenie Polski, pod warunkiem, że ma 
ona umowę z NFZ. Dodam też, że niezasadne jest 
odsyłanie pacjentów, którzy mają już skierowa‑
nie do szpitala – wystawione przez lekarza POZ 
lub z poradni specjalistycznej, by zarejestrowali 

się ponownie, tym razem w „poradni przyszpitalnej” i tam uzyskali ko‑
lejne skierowanie do szpitala. Żaden przepis nie uzależnia zakwalifiko‑
wania do leczenia szpitalnego/wpisania na listę oczekujących lub przy‑
jęcia do szpitala od dostarczenia przez pacjenta skierowania z „porad‑
ni przyszpitalnej”. 

•	Jakie jeszcze sytuacje z odsyłaniem pacjentów nie mają podstaw 
prawnych?

– Odsyłanie pacjenta, który otrzymał skierowanie do szpitala od le‑
karza specjalisty, do lekarza rodzinnego w celu wystawienia skierowa‑
nia na badania. Wystawienie skierowania na wykonanie badań diagno‑
stycznych należy do lekarza wystawiającego skierowanie do szpitala. 
Zgodnie z przepisami ogólnych warunków umów o udzielanie świad‑
czeń opieki zdrowotnej [2] cyt. „§ 12. ust.1. Lekarz ubezpieczenia zdro‑
wotnego, kierując świadczeniobiorcę do dalszego leczenia, dołącza do 
skierowania:

– kopie wyników badań diagnostycznych i przeprowadzonych kon‑
sultacji, będące w jego posiadaniu, umożliwiające lekarzowi ubezpie‑
czenia zdrowotnego lub felczerowi ubezpieczenia zdrowotnego kieru‑
jącemu postawienie wstępnego rozpoznania stanowiącego o przyczy‑
nie skierowania;

– istotne informacje o dotychczasowym leczeniu specjalistycznym 
lub szpitalnym oraz zastosowanym leczeniu.

E‑skierowanie nie wymaga dostarczania przez pacjenta. Szpital zo‑
baczy je automatycznie.

•	Kiedy nie musi być wystawiane skierowanie?
– W stanach nagłych, gdy nieudzielenie pomocy medycznej może 

stanowić przyczynę utraty zdrowia lub życia, świadczenia zdrowotne 
udzielane są bez skierowania. To sytuacje po wypadku, zatruciu, z ura‑
zem, kiedy rozpoczął się poród, w sytuacji zagrożenia życia i w sytu‑
acji nagłego pogorszenia się zdrowia.

Przydatne linki:
https://pacjent.gov.pl/artykul/skierowanie‑do‑szpitala

Podstawa prawna
[1] Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdro‑

wotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. 
2021 poz.1285 z późn. zm.).

[2] Załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogól‑
nych warunków umów (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 787 z późn. 
zm.). 

Wystawia ten, kto leczy 
z Małgorzatą Bartoszek,  

rzecznik prasową i pełnomocnik ds. kontaktów zewnętrznych 
Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,  

rozmawia Anna Augustowska
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Piwonie zamiast podróży
– Praca w ogrodzie to dla mnie przede 

wszystkim wyciszenie, szansa na „po‑
zbieranie myśli”, oddech od miasta, ha‑
łasu i uspokojenie – mówi Maria Sawic‑
ka, która w pewnym momencie życia za‑
mieniła wakacje podróżniczki na spokój 
własnego ogrodu.

– Kiedyś niemal każdy urlop to by‑
ła daleka podróż. Intensywne zwiedza‑
nie, ciągła zmiana hoteli, lotniska, tłu‑
my ludzi itd. Nagle zdałam sobie spra‑
wę, że po takim wypoczynku wracałam 

czynnego odpoczynku, poprawia kon‑
dycję. To dobre miejsce do wyhodowa‑
nia swoich jarzyn i owoców. Planami, 
wrażeniami, wspomnieniami można się 
dzielić podczas spotkań z przyjaciółmi 
– przyjemnie spędzać czas… 

– Pierwszą działkę niestety musie‑
liśmy oddać – w jej miejscu stoi teraz 
Ikea… ale moja pasja ogrodnicza nie 
mogła przepaść i od 10 lat mam drugą 
działkę, która od wczesnej wiosny do 
jesiennych chłodów staje się moim dru‑
gim domem, chociaż nie oznacza to, że 
jestem tam codziennie – śmieje się doktor 

Największą dumą ogrodu doktor Sa‑
wickiej są piwonie. Dorodne i koloro‑
we tworzą pachnącą aleję przecinają‑
cą działkę. Ogromne głowy kwiatów od 
białych przez różowe, pąsowe do bordo‑
wych, zwracają uwagę swą urodą. – Nie 
stosuję żadnych nadzwyczajnych zabie‑
gów, nie znam się na tym. Używam po‑
wszechnie dostępnych w sklepach ogrod‑
niczych odżywek i nawozów. 

Efekt jest zachwycający – piwonie ku‑
szą urodą i zapachem. A pszczoły „murar‑
ki” mieszkające w specjalnym domku dla 
owadów zawieszonym na jednym z owo‑
cowych drzew, zapewne są bardzo zado‑
wolone z takiej piwoniowej stołówki.

Inne ulubione kwiaty doktor Marii Sa‑
wickiej to róże, a szczególnie odmiana 
o nazwie Fryderyk Chopin. To jest jedna 
z najpiękniejszych róż. Jej kwiaty są oka‑
załe, duże o delikatnym zapachu. Płatki 
mają kolor biały z lekkim kremowym od‑
cieniem. – Jest też inna cudowna róża – to 
Kleopatra… wg mnie pachnie w sposób 
niepowtarzalny, ładniej niż słynne perfu‑
my Chanel 5 – zachwala doktor Sawicka 
i zdradza sposób na zwielokrotnienie kwit‑
nienia róż: – Należy przyciąć łodygę pod 
drugim liściem, który rósł pod przekwi‑
tłym kwiatem. W ten sposób róża zakwit‑
nie dwa, a nawet trzy razy w sezonie.

Fasolka szparagowa 
w pomidorowym sosie

Rozległą działkę w podlubelskim Ma‑
ryninie doktor Elżbieta i Wojciech Ma‑
chowie odziedziczyli po rodzicach dok‑
tora. – Machówka, bo taką nazwę nosiła 
kiedyś ta działka, została podzielona i my 
od ponad 40 lat gospodarzymy na jej czę‑
ści – wyjaśniają państwo Machowie, któ‑
rzy przy wsparciu synów nadali swej po‑
sesji nowy kształt. 

– Na początku była tu… fasolka szpa‑
ragowa. Zielona, wielostrączkowa. Ro‑
sła na 25 arach! Całe lato ją zbierali‑
śmy, zbieraliśmy i zbieraliśmy. W pew‑
nym momencie tak bardzo miałam te‑
go dość, że chciałam całą tę plantację 
podpalić – wspomina doktor Elżbieta 
i chociaż dzisiaj fasolowa historia brzmi 

Zimą czekamy na wiosnę 
Ogrody,	praca	wśród	własnoręcznie	sadzonych	roślin,	doglądanie	grządek	

i	obserwacja	przyrody	zawsze	były	obecne	w	ich	życiu.	Co	prawda	na	różnych	
etapach	odbywało	się	to	w	innym	wymiarze,	ale	jak	zgodnie	dziś	mówią	leka-
rze	Maria	Sawicka	i	małżeństwo	Elżbieta	i	Wojciech	Machowie,	nie	potrafią	
już	sobie	wyobrazić	życia	bez	działki.	

tak zmęczona, że przed powrotem do 
pracy potrzebowałam jeszcze kilku dni, 
aby odzyskać siły – opowiada Maria 
Sawicka, która w lecznictwie otwartym 
jako pediatra przepracowała w Lubli‑
nie 34 lata. 

W pewnym momencie postanowiła 
razem z mężem to zmienić i pojawił się 
pomysł na kupno własnej działki. To był 
strzał w dziesiątkę. Działka okazała się 
azylem. – Ogród zapewnia możliwość 

Sawicka i podkreśla, że największą część 
działki zajmują kwiaty. – Staram się, aby 
od najwcześniejszej wiosny, kiedy jesz‑
cze naprawdę nic nie rośnie, na moich 
grządkach już kwitły kwiaty. I tak przez 
kolejne pory roku kolejne kwiaty, kolejne 
kolory, inne zapachy, inne kompozycje. 
Od pierwiosnków i przebiśniegów kwit‑
nących już w lutym, przez ciemierniki, 
żonkile, tulipany, irysy, goździki, cynie, 
hortensje, bzy, aż po jesienne astry. 
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anegdotycznie to nie było łatwo jej po‑
dołać i pracę na działce połączyć z pracą 
w szpitalach, prowadzeniem domu i wy‑
chowywaniem dwóch synów. 

Doktor Elżbieta, specjalista chorób 
zakaźnych, pracowała w Klinice Cho‑
rób Zakaźnych przeszło 40 lat, a doktor 

Zimą czekamy na wiosnę 
– Jednak trud się opłacił, bo sprzedaż 

fasolki dała nam niemały dochód i mogli‑
śmy za te pieniądze postawić tu drewnia‑
ny domek, zamówiony w firmie z Narola 
– dodaje doktor Wojciech. 

To na werandzie tego domku, przy sto‑
le wykonanym przez doktora, słucham 

Wojciech Mach pediatra, po kilkuna‑
stu latach pracy w Instytucie Pediatrii, 
był ordynatorem Oddziału Dziecięce‑
go w szpitalu w Świdniku przez kolej‑
ne 22 lata. 

opowieści o ogrodniczych pasjach pań‑
stwa Machów, którzy na działce znajdu‑
ją nie tylko wytchnienie i radość z pracy 
wśród roślin. – Ładujemy tu baterie, ko‑
rzystamy z każdego dnia, kiedy pogoda 

pozwala uciec z miasta i pobyć tu, gdzie 
świat wydaje się piękniejszy. Poza tym tu 
jesteśmy stale w ruchu – podkreśla dok‑
tor Elżbieta. – Bo zawsze jest coś do zro‑
bienia. To daje nam lepsze samopoczucie, 
siłę i zdrowie.

Kiedyś tej pracy było 
naprawdę dużo

– Wojtek tak kocha pomidory, że sa‑
dziliśmy tu nawet po 100 pomidorowych 
krzaków. Pracy było co niemiara przy 
samej uprawie a potem przy przerabia‑
niu dojrzałych pomidorów. Proszę sobie 
wyobrazić, ile przecieru można otrzy‑
mać z takiej ilości tego warzywa – mówi 
doktor Elżbieta. – Ale potem jak cudow‑
nie jest zimą, kiedy za oknem mróz, jeść 
przygotowaną z nich zupę… – uśmiecha 
się doktor Wojciech.

W pewnym momencie jednak warzy‑
wa przestały dominować a na grządkach 
pojawiły się kwiaty. – Nasze ukochane, 
sadzone od lat kwiaty, to dalie. Czeka‑
my z niecierpliwością na lipiec, kiedy 
zaczynają kwitnąć. Staramy się sadzić 
dalie w różnych kolorach i w ten sposób 
powstaje coś w rodzaju daliowego para‑
wanu – opowiadają państwo Machowie. 
Rzeczywiście trudno oprzeć się urodzie 
tych pochodzących aż z Meksyku kwia‑
tów, nazywanych też georginiami. Wśród 
wielu innych kwiatowych grządek uwa‑
gę zwracają m.in. hortensje, szałwie, na‑
gietki, niecierpki i juki. Z własnych na‑
sion wysiewane są wczesną wiosną cy‑
nie i dekoracyjne rabatowe aksamitki. 
Na werandzie pysznią się czerwone pe‑
largonie

Czy działka i ogrodnictwo to sposób 
na przyjaźń? – Z pewnością wspólne pa‑
sje łączą ludzi, ale nasza trójka zna się od 
kilkudziesięciu lat. I nie poznaliśmy się 
na działce tylko na studiach na Wydziale 
Lekarskim Akademii Medycznej w Lu‑
blinie. Od tego czasu się przyjaźnimy, 
wspieramy i pomagamy sobie. – Odwie‑
dzamy się też i podziwiamy nasze ogro‑
dy, wymieniamy się doświadczeniami 
i nowinkami ze świata roślin. 

A zimą?

– Zimą czekamy na wiosnę! Nadrabia‑
my zaległości z lektur, znajdujemy czas 
na kino, spotkania z rodziną, znajomymi 
ale tak naprawdę… tęsknimy za czasem 
w ogrodzie i kolejnym sezonem w ziele‑
ni i kwiatach…

Brytyjska lekarka Sue Stuart‑Smith (jest psychiatrą i psychoterapeutką) w książce 
pt. „Kwitnący umysł” napisała:

„Ogród daje bezpieczną fizyczną przestrzeń, która pozwala wzmocnić umysł i zapew-
nia ciszę, dzięki której możemy usłyszeć własne myśli. Im bardziej zagłębiamy się w pra-
cę fizyczną, tym bardziej czujemy się wewnętrznie wolni i zyskujemy przestrzeń, by upo-
rządkować i przepracować swoje emocje. Teraz traktuję uprawianie ogrodu jako sposób 
na wyciszenie i odciążenie umysłu. Jakimś sposobem ten szum sprzecznych myśli w mo-
jej głowie oczyszcza się i uspokaja, w miarę jak moje wiadro napełnia się chwastami. Po-
mysły znajdujące się w stanie uśpienia wychodzą na powierzchnię, a myśli, które nie by-
ły jeszcze uformowane, łączą się w całość i nieoczekiwanie nabierają kształtu. W takich 
chwilach mam poczucie, jakbym wykonując te wszystkie prace fizyczne, jednocześnie 
uprawiała ogród własnego umysłu”.
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Wyrzuć szalik, używaj mufki. 
Unikaj pierzyn i siedzenia przy pie‑
cu. Trzymaj się szczupło i dużo spa‑
ceruj. Te proste zalecenia, by uni‑
kać przeziębień, formułował stoma‑
tolog i znawca ziół, który wydał po‑
pularnonaukową publikację czerpiąc 
z wiedzy… radcy sanitarnego i hi‑
gienisty. U progu sezonów: na infek‑
cje i grzewczego, sięgamy po lekturę 
z czasów I wojny światowej

– Powszechna obawa zaziębie‑
nia bije czołem przed… modą. Naj‑
wychuchańsze panie i panny świecą 
obnażonymi piersiami tak, że i naj‑
twardszy wojak, gdyby się powa‑
żył pójść w ich ślady, mógłby paść 
ofiarą tej nadmęzkiej odwagi – iro‑
nizują autorzy publikacji, która uka‑
zała się w Berlinie w 1918 roku. To 
„Choroby	 z	 zaziębienia	 (reuma-
tyczne,	 kataralne),	 ich	 przyczy-
ny,	zapobieganie	i	leczenie.	Porad-
nik	dla	każdego	podług	dra	P.	Nie-
meyera	 opracował	A.	Czarnow-
ski,	redaktor	miesięcznika	»Prze-
wodnik	zdrowia«”.	

Co 104 lata temu znaczyło określenie „podług opracował” 
nie wiadomo. Możliwe, że August (Augustyn) Czarnowski prze‑
tłumaczył publikację Paula Niemeyera, albo po prostu wyko‑
rzystał jego poglądy i zalecenia. Raczej mało prawdopodobne, 
że panowie się znali, choć obaj przez wiele lat mieszkali i pra‑
cowali w Berlinie. Jednak minęli się w tym mieście, bo gdy 
Czarnowski zaczynał jeszcze jako berliński nauczyciel, Nie‑
meyer już nie żył.

Za katar wiń nogi

Jeśli komuś tytuł „Choroby z przeziębienia” brzmi jak Mo‑
lierowski „Chory z urojenia” – trop jest raczej słuszny. Autorzy 
rozprawiają się z mitem zapadania na przeziębienie, wskazu‑
ją, jakie dolegliwości są mylone z przeziębieniami i jakie błę‑
dy popełniają osoby, które chcąc uniknąć przeziębienia nara‑
żają się na znacznie gorsze przypadłości. 

Tytułowa dolegliwość to ochłodzenie ciała w sposób szkodli‑
wy dla zdrowia. Najpospolitsze wskutek przeziębienia są cier‑
pienie miejscowe, czyli gościec (reumatyzm) i cierpienie ogól‑
ne – katar. Gościec, zdaniem poradnika, powstaje, gdy zazię‑
bimy oddzielne (cokolwiek to znaczy – red.) części ciała, katar 
zaś najczęściej z powodu zaziębienia nóg.

Do snu ulula

Sporo miejsca w publikacji zajmuje tłumaczenie czytelni‑
kom, że chłód nie jest zgubny i nie prowadzi do przeziębienia. 
Przeciwnie, to przegrzewanie ma fatalne skutki. Tak dla doro‑
słych, jak i dzieci. 

Z lektury wynika, że ciało wdrożone do zimna posiada naj‑
więcej siły odpornej przeciwko wszelkim chorobom. Kpią 
z osób, które na widok otwartej szafy czy komody z wysuniętą 
szufladą zastanawiają się, czy aby stamtąd nie wieje.

– Proszę zajrzeć do domów tych 
niewielu, gdzie w sypialniach okna 
otwarte dzień i noc, gdzie łóżka, łó‑
żeczka i kołyski są bez osłon, gdzie 
niczyje gardło nie jest obwiązywane 
najmniejszą chusteczką. Tam kaszle, 
nieżyty (katary), sapki, itp. są prawie 
nieznane. Nic tak słodko i krzepko do 
snu nie ulula, jak pełny tlenu, owego 
życiodajnego pierwiastku, powiew 
nocny i poranny – zapewniają. 

Cieplik żywotny

By jak najprzystępniej wyjaśnić 
czytelnikom zasadę działania organi‑
zmu, przedstawiają ustrój ludzki ja‑
ko doskonały piec‑samogrzej. Paleni‑
sko leży w żołądku, skąd rury, zwane 
kiszkami odbierają pokarmy i napoje 
dla dalszego przerabiania; miech cią‑
gowy, jakim są płuca, wsysające z po‑
wietrza wdechowego tlen potrzebny 
dla przepalania żywności, a wypycha‑
jące kwas węglowy, który w znacz‑
nej części powstaje z tegoż przepala‑

nia. Płucom pomagają potne gruczoły skórne, bo drugie oddy‑
chanie odbywa się przez skórne przeziewniki; cieplik żywot‑
ny, ciągle wyrabiany w ciele przepalaniem się pokarmów, zo‑
staje rozchwytywany przez wtłaczanie mięśniami sercowymi 
do naczyń krwionośnych.

Działanie naturalnego pieca‑samogrzeja psuje sam człowiek. 
A potem narzeka, że coś go boli.

Soki mieszają wadliwie

Ztężenie szyi dotyka przeważnie ludzi… przyzwyczajonych 
ją obwiązywać. Tymczasem szyję trzeba mieć wolną od ucisku 
i oswajać ją z zimnem. Duszące oszyjniki są szkodliwe. 

Ztężenie karku lub targanie w grzbiecie dolega zwykle zi‑
mą, kiedy ktoś znajdując się w zbyt ogrzanym pomieszczeniu 
siedzi w pobliżu nieszczelnego okna. Albo po intensywnych 
tańcach otworzy drzwi, pozwalając by owiało go bardzo zim‑
ne powietrze.

Dużo dolegliwości zwanych reumatycznymi, zdaniem auto‑
rów, bierze się ze zleniwienia ruchu krwi, wadliwego miesza‑
nia się soków z powodu błędnego odżywiania, nadmiaru kawy, 
piwa, wina, wódek i innych napojów wyskokowych. Zwraca‑
ją też uwagę na wdychanie zepsutego powietrza i zaniedbanie 
ruchu, przez co słabnie przeziewność płuc i skóry. 

Właściciele zakładów jadalnych i napojowych bywają prze‑
gośćcowani z powodu stania dzień i noc, wśród wyziewów. Ich 
nerwy są nieustannie obarczane krwią pełną kwasu węglowe‑
go. Nie lepiej jest z biuralistami i rękodzielnikami pozbawio‑
nymi świeżego powietrza. Szewcy zwykle cierpią na gościec 
w miejscach ugniatanych przez siedzenie na stołku.

Jakie zalecenia znajdzie czytelnik, który wydał na porad‑
nik 1 markę? Sposób życia odpowiadający prawom przyrody, 
umiarkowanie w pokarmach, dostateczny ruch, świeże powie‑
trze. Ciepłe kąpiele z krótkimi natryskami chłodnymi na cier‑
piące części ciała.

Kto tych szczerych rad usłucha/Wzmocni ciało, wzniesie d u c h a !
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Higiena międzynarodowa
Poradnik dotyczący chorób z przeziębienia został wydruko‑

wany w Toruniu, jak czytamy na okładce, w 5‑tym roku wojny 
światowej. Redakcja i wydawnictwo były w Berlinie. Ale je‑
go właściciel August (Augustyn) Czarnowski to Kaszub, uro‑
dzony w 1861 roku we wsi Małe Gliśno na terenie Borów Tu‑
cholskich.

Najpierw był nauczycielem w Lińsku i Berlinie, ale karierę 
przerwało zwolnienie z pracy za udzielanie prywatnych lekcji 
polskiego. Wówczas Czarnowski skończył szkołę dentystycz‑
ną i otworzył własną praktykę. Miał zacięcie wynalazcy, pra‑
cował nad środkiem usuwającym kamień nazębny. Równocze‑
śnie wydawał czasopisma: prawie trzydzieści lat „Przewod‑
nik Zdrowia” i „Jarskie Życie”. Jest też autorem zielnika, któ‑
ry był kilka razy wznawiany. Współcześnie ukazał się reprint 
jednego z wydań. 

Publikacja, jak ta przeziębieniowa, jest jedną z bardzo wielu, 
jakie Czarnowski napisał lub jedynie wydał w swojej oficynie. 
Głównie dotyczyły one różnych przypadłości chorobowych, ale 
w ofercie były też „Hypnotyzm i suggestja. Krótkie popularne 
wskazówki do hypnotyzowania, jako też do udzielenia podda‑
wek w celach leczniczych i wychowawczych”. Za 1 markę. Za 
kolejną sprzedawano część II – przepisy praktyczne. 

Na sto pozycji wydawniczych, nazwisko Niemca, doktora 
Paula Niemeyera pojawia się raz. 

Pochodzący z Magdeburga lekarz i higienista urodził się 
29 lat wcześniej niż polski stomatolog. Studiował medycy‑
nę w Halle, doktorat „Zesztywnienie żuchwy i jej nowe lecze‑
nie operacyjne” obronił w Berlinie. Habilitację robił w Lip‑
sku. Publikował w czterech językach, bibliografia wylicza bli‑
sko 250 jego prac. Zajmował się też popularyzacją nauki i hi‑
gieny. Pisał rady dla matek, przedstawiał doktryny zdrowia, 
wyjaśniał sens niedzielnego wypoczynku. Przeziębieniem też 
musiał się zajmować.

Apsik

Nieżyt nosowy, sapka czyli kichanka pospolita to nie powód, 
by siedzieć w domu, a tym bardziej leżeć w łóżku i się pocić. 
W 1918 roku osoby mające kichankę pospolitą były wysyłane 
na świeże powietrze po wcześniejszej kąpieli. Kąpiel miała być 
dobrze ciepła z trwającym kilka sekund zimnym natryskiem. 

A co autorzy zalecają na zapalenie gardła, czyli anginę? Ulgę 
sprawi i przyśpieszy przesilenie ciepły okład: 3 części tłuczo‑
nego nasienia lnianego, 1 część suszonego rumianku lub kru‑
pek owsianych, zaparzyć na kaszkę, owinąć chustą i obwiązy‑
wać tym gardło. Łykać drobne kawałki lodu. Jeść potrawy roz‑
cieńczone i chłodne jak surowe jajko, miękisz owocowy, wy‑
moczony w occie śledź.

Lekturę kończy sentencja: Kto tych szczerych rad usłucha/
Wzmocni ciało, wzniesie d u c h a !

Doktor Paul Niemeyer zmarł w wieku 57 lat w Berlinie. 
August (Augustyn) Czarnowski żył 74 lata, jego grób moż‑
na odwiedzić podczas wyprawy nad Bałtyk, bo jest pocho‑
wany na Helu, gdzie spędził ostatnie lata życia. Chciał tu bu‑
dować pensjonat dla chorych na płuca. Wdowa zrealizowała 
marzenie za pieniądze z tantiem za zielnik i z produkcji środ‑
ka przeciw kamieniowi nazębnemu. Budynek nie przetrwał II 
wojny światowej. 

Janka	Kowalska

Kto tych szczerych rad usłucha/Wzmocni ciało, wzniesie d u c h a !
LiTERaCKOW Pensjonacie dla Panów
Na tę książkę czekali chyba wszyscy. Apetyty czytelni‑

ków rosły z każdym rokiem, bo od ostatniej powieści Olgi 
Tokarczuk – „Ksiąg Jakubowach” – upłynęło 8 lat. I wresz‑
cie 1 czerwca br. mogliśmy wziąć do rąk pierwszą po Noblu 
powieść (pisarka nagrodę otrzymała za 2018 rok) pt. „Em‑
puzjon”. 

Powieść to, jak głosi podtytuł, horror przyrodoleczniczy. 
A także, co zauważymy od pierwszych stron, zabawa czy też 
gra z „Czarodziejską górą” Tomasza Manna.

To jednak nade wszystko książka o mizoginii. W powieści 
nie ma kobiet, ale jest bardzo dużo o kobietach, bo to o nich 
przeważnie dyskutują męscy kuracjusze – i co tu kryć, mimo 
że akcja powieści dzieje się ponad 100 lat temu, wydźwięk 
tych wywodów jest przygnębiająco… aktualny. 

„– U mężczyzn silna wola pomoże zwalczyć niektóre po‑
kusy szaleństwa, lecz kobiety są jej prawie zupełnie pozba‑
wione i nie mają żadnego oręża do walki” – to tylko delikat‑
na zapowiedź tego, co dalej.

O swej książce Tokarczuk 
w wywiadzie, jakiego udzie‑
liła Michałowi Nogasiowi, 
mówiła: 

– Bardzo mi zależało pod‑
czas pracy nad „Empuzjo‑
nem”, by pokazać, jak wszyst‑
ko to, co ma ścisły związek 
z mizoginią i trwa praktycznie 
od początku istnienia naszej 
cywilizacji, było i jest (…).

Akcja powieści rozgrywa 
się jesienią, rok przed wy‑
buchem I wojny światowej, 
w miasteczku uzdrowisko‑
wym Görbersdorf, obecnie 
Sokołowsku. Na leczenie kli‑
matyczno‑dietetyczne gruźli‑
cy przybywa tu ze Lwowa stu‑
dent inżynierii Mieczysław Wojnicz. Zamieszka w Pensjona‑
cie dla Panów, w którym spotka kilku zdziwaczałych współ‑
towarzyszy, z którymi będzie, snując się po okolicy, jedząc 
posiłki i popijając tajemniczą nalewkę Schwärmerei, halucy‑
nogenny trunek pędzony z grzybów i spożywany w uzdrowi‑
sku, prowadzić, a częściej przysłuchiwać się dysputom i pseu‑
donaukowym wywodom głównie o naturze świata, ale nade 
wszystko o miejscu, roli i znaczeniu kobiet.

A gdzie zapowiadany horror?
Już na początku swego pobytu Mieczysław natknie 

się w pensjonacie na kobiece zwłoki. Znajdzie je na sto‑
le w uzdrowiskowej jadalni, ale to tylko początek tajemni‑
cy… I ani słowa więcej, w końcu to horror, nawet jeśli przy‑
rodoleczniczy. 

Zainteresowanym znaczeniem słowa „empuzjon” wyja‑
śnijmy, że oznacza ono miejsce zamieszkane przez empuzy, 
jak nazywał czarownice Arystofanes w „Żabach”. Tokar‑
czuk przytacza w powieści podanie o miejscowych kobie‑
tach posądzanych o czary, które w czasach inkwizycji mia‑
ły ratować się ucieczką do otaczających Görbersdorf lasów, 
by uniknąć tortur.

Anna	Augustowska

„Empuzjon”,	Olga	Tokarczuk,		
Wydawnictwo	Literackie,	Kraków	2022.
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Nas czworo – wernisaż wystawy fotografii
W sobotę, 25 czerwca br., odbył się wernisaż wystawy fotografii „NAS CZWORO”. Autorami zdjęć są: Monika Borowiecka, 

Agnieszka Brzezińska, Tymoteusz Bukowski i Piotr Kornaś.
Na wystawę, która będzie czynna do 15.09.2022 r. w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy” (Klub Lekarza, Lublin, 

ul. Chmielna 4), zaprasza Komisja Kultury LIL. Na stronie komisji zamieszczona jest fotorelacja z wernisażu i informacje o au‑
torach.

https://kultura.oil.lublin.pl/ 
nas‑czworo‑fotorelacja‑z‑wernisazu/

Paletki poszły w ruch
II Drużynowe Mistrzostwa Polski Okręgowych Izb Lekar‑

skich w Tenisie Stołowym odbyły się w Zamościu w dniach 
24‑26 czerwca 2022 r. Zawody zostały zorganizowane przez 
Komisję Sportu Okręgowej Izby Lekarskiej w Lublinie, Klub 
AUKS „Trefl” Zamość oraz Akademię Zamojską w Zamo‑
ściu.

Zawody zostały przeprowadzone przez Komitet Organiza‑
cyjny w składzie Jacek Droździel, Andrzej Kleinrok, Zbigniew 
Kosior, a ze strony AUKS „Trefl” Piotr Kostrubiec.

Turniej odbył się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Po‑
nadpodstawowych nr 3 w Zamościu na 6 stołach.

Bezpośredni nadzór nad prawidłowym przebiegiem zawo‑
dów pełnił Piotr Kostrubiec, który był również sędzią głów‑
nym zawodów. 

Turniej drużynowy przeprowadzono systemem każdy z każ‑
dym w dwóch grupach wiekowych – do 65 lat i powyżej 65 lat, 
a następnie rozegrano turniej indywidualny (open). W sumie 
każdy zawodnik rozegrał od 40 do nawet 60 setów. 

Wstępne zgłoszenia wpłynęły od 10 drużyn, jednak część 
odwołała przyjazd (nawet w dniu zawodów) ze względów oso‑
bistych, zdrowotnych i zdarzeń losowych.

Wyniki

Turniej drużynowy w kategorii do 65 lat wygrała repre‑
zentacja Okręgowej Izby Lekarskiej w Katowicach w skła‑
dzie: Mateusz Gałuszka, Andrzej Wnęk. Drugie miejsca za‑
jęła drużyna Okręgowej Izby Lekarskiej w Lublinie/we Wro‑
cławiu w składzie Jacek Droździel, Sławomir Wołk, a trzecie 

drużyna Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie w składzie 
Krzysztof Klocek, Wojciech Szymański. 

Turniej drużynowy w kategorii powyżej 65 lat wygrała re‑
prezentacja Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku/w Kiel‑
cach w składzie: Antoni Poznalski, Zygmunt Szatko, drugie 
miejsce zajęła drużyna Okręgowej Izby Lekarskiej w Lubli‑
nie w składzie: Andrzej Kleinrok, Zbigniew Kosior.

Turniej open wygrał Andrzej Wnęk, drugie miejsce zajął 
Mateusz Gałuszka, a trzecie Jacek Droździel.

Za zajęcie I, II i III miejsca zawodnicy otrzymali puchary 
w turnieju drużynowym i indywidualnym. 

Klasyfikacja	Okręgowych	Izb	Lekarskich:
Lubelska OIL w Lublinie,
Śląska OIL w Katowicach,
Podlaska OIL w Białymstoku,
Świętokrzyska OIL w Kielcach,
Podkarpacka OIL w Rzeszowie,
Mazowiecka OIL w Warszawie,
Dolnośląska OIL we Wrocławiu,
Łódzka OIL w Łodzi.
Koszt zorganizowania i przeprowadzenia zawodów wy‑

niósł 3010 PLN. 
W opinii uczestników zawody zostały bardzo dobrze zorga‑

nizowane, przeprowadzone w koleżeńskiej, sportowej atmos‑
ferze. Wszyscy uczestnicy zapowiedzieli udział w kolejnych 
Drużynowych Mistrzostwach Polski Okręgowych Izb Lekar‑
skich w następnym roku.

Jacek	Droździel

https://kultura.oil.lublin.pl/nas-czworo-fotorelacja-z-wernisazu/
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Komisja	Kultury	LIL	po	raz	6.	organizuje	

Ogólnopolski Konkurs Poetycko‑Literacki  
„Lekarze Dzieciom”

Konkurs odbywa się w dwóch kate‑
goriach: poezja – konkurs na najlepszy 
wiersz i proza – konkurs na najlepszą 
bajkę lub opowiadanie.

W konkursie mogą wziąć udział leka‑
rze posiadający ważne prawo wykonywa‑

nia zawodu oraz opłacone aktualnie skład‑
ki. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Uczestnik może przesłać maksymalnie 6 utworów, w tym 
3 wiersze i/lub 3 utwory literackie o długości do 3 stron ma‑
szynopisu każdy.
Prace	należy	nadesłać	do	10	października	br.;	rozstrzy‑

gnięcie konkursu nastąpi 25 listopada 2022 r., a uroczyste 
wręczenie nagród 10 grudnia 2022 r. w Galerii Sztuki Nie‑
profesjonalnej „U Lekarzy”.

Szczegóły na stronie Komisji Kultury –  
www.kultura.oil.lublin.pl

Konkurs 
fotograficzny
Lubelska Izba Lekarska 
i Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie we współpracy 
z Lubelskim Towarzystwem 
Fotograficznym i Związkiem 
Polskich Artystów 
Fotografików Okręg Lubelski 
ogłasza 

XI Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny  
Lekarzy i Studentów Medycyny.

Honorowy patronat nad konkursem objęli: Prezes Naczel‑
nej Izby Lekarskiej, Prezes Lubelskiej Izby Lekarskiej i JM 
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
•	Nadsyłanie	prac	do	31	października	2022	r.	•	Rozstrzy‑

gnięcie konkursu do 19 listopada 2022 r. •	Wernisaż z wrę‑
czeniem nagród 10 grudnia 2022 r.

Szczegóły na stronie Komisji Kultury –  
www.kultura.oil.lublin.pl

Komisja Kultury LIL zaprasza
•	 17.09.2022	 r.	 godz.12.00	–	wernisaż	wystawy	 foto-

grafii	 i	obrazów	„Obrazy	 świata”	–	dr	Anna	Serafino-
wicz-Kuszneruk.

Pamiętajcie o ogrodach
Z koncertem pod takim tytułem Chór Continuum wystąpił 

26 czerwca 2022 r. na Nałęczowskim Festiwalu Otwartych Ogro‑
dów. Mieliśmy przyjemność zaprezentować nasze umiejętno‑
ści wokalne w pięknym historycznym miejscu – w willi „Sta‑
rówka”. Ten zabytkowy budynek wzniesiony został w 1909 r. 
w stylu wczesnomodernistycznym. Położony jest w głębokim, 
lessowym wąwozie. W latach 60. XX wieku odbywały się tu 
spotkania autorskie m.in. Mirona Białoszewskiego i Juliana 
Przybosia.

Już samo miejsce zobowiązuje do stworzenia odpowiedniej 
atmosfery. „Niech no tylko zakwitną jabłonie” z repertuaru Ha‑
liny Kunickiej, „Będziesz moją Panią” z repertuaru Marka Gre‑
chuty, „Pamiętajcie o ogrodach” Jonasza Kofty, „Laura i Filon”, 
„Głęboka studzienka” i inne piosenki z muzyki rozrywkowej 
i ludowej śpiewaliśmy wspólnie z publicznością. Wykonywa‑
liśmy również utwory chóralne, aby pokazać nasze możliwo‑
ści i warsztat wokalny: renesansowe madrygały – „El Grillo”, 
„Dindirin”, niezapomniane piosenki filmowe: „Over the Rain‑
bow” z filmu „Czarnoksiężnik z Krainy Oz” i „Moon River” 
z filmu „Śniadanie u Tiffany’go” oraz bardzo lubiany przez pu‑
bliczność utwór „Dwa serduszka” w opracowaniu naszego dyry‑
genta Tadeusza Tuszowskiego. Nastrój podkreślały nasze stro‑
je, już nie oficjalne suknie i garnitury, ale białe ubiory oraz let‑
nie, słomkowe kapelusze, u pań bogato zdobione kwiatami 
i wstążkami. Na zakończenie pani dr Ewa Kiszczak‑Bochyń‑
ska zaśpiewała utwór pt. „Złota rybka” Stanisława Moniuszki 
przy akompaniamencie skrzypiec i pianina. Fotoreportaż z na‑
szych występów można oglądać na stronie internetowej Komi‑
sji Kultury LIL.

Hanna	Lekan
https://kultura.oil.lublin.pl/
pamietajcie‑o‑ogrodach‑koncert‑choru‑continuum/

Chór Continuum zaprasza 
• 7.10.2022 r. godz. 18.00 Muzyczny Piątek  
„U Lekarzy” – piosenki międzywojenne.

https://kultura.oil.lublin.pl/pamietajcie-o-ogrodach-koncert-choru-continuum/
https://kultura.oil.lublin.pl/category/konkurs-poetycko-literacki/konkurs-poetycko-literacki-2022/
https://kultura.oil.lublin.pl/category/konkurs-fotograficzny/konkurs-2022/
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Sałatka po lekarsku

Filowane niespodzianki 
Witajcie po wakacjach. No właśnie, a cóż to za tytuł? Wakacje to czas 

podróży. Niektórzy z Was na pewno byli w Grecji lub w Turcji. Stąd po‑
mysł na coś lekkiego na deser lub przekąskę. Naszym bohaterem będzie cia‑
sto… filo. Nazwa ciasta filo (phyllo pastry) pochodzi z języka greckiego, 
w którym phyllo oznacza „liść”. To bardzo cienkie ciasto zrobione z mąki, 
wody i odrobiny oleju. Nazwa jest grecka, lecz sama technika jego wyko‑
nania pochodzi z… Turcji. To ciasto jest często mylone z ciastem francu‑
skim. W przeciwieństwie do ciasta francuskiego, w którym głównym tłusz‑
czem jest masło, tu wykorzystywana jest oliwa i ciepła woda, które nadają 

ciastu elastyczność. No właśnie Turcja już wspomniana, to kraj, który wielu z Was ko‑
jarzy z baklavą, bardzo słodkim deserem, który właśnie robi się na bazie ciasta filo. To 
ciasto jest przyrządzane z białej mąki pszennej, więc jest z węglowodanami obciążają‑
cymi system insulinowy, ale ma za to umiarkowaną ilość białka, cukrów, błonnika spo‑
żywczego. Ma w sobie witaminy z grupy B: B1, B2, B3, B6 i B9 oraz minerały takie jak 
mangan, selen, sód i żelazo. Ciasto filo można zrobić w domu, ale jest to nieco skompli‑
kowane. Chętnych odsyłam więc do Internetu bądź książek kucharskich. Ja posłużyłem 
się gotowcem z marketu. Więc dość gadania, do roboty. 

Produkty: 
Klasyczna forma do muffinek  
(taka na 12 babeczek).
Pędzel do smarowania  
(najlepiej silikonowy). 
• 4‑5 arkuszy ciasta filo.
• ¼ kostki masła.
• ½ szklanki ciepłej wody.

• 300 ml mleka. 
• 4 żółtka.
• 150 g mąki pszennej. 
• 150 g mąki ziemniaczanej. 
• ½ szklanki cukru.
• 1 łyżeczka sosu waniliowego lub laska 

wanilii (wg uznania). 
• Owoce sezonowe (ja wykorzystałem 

czereśnie i agrest).

Wykonanie: 
Arkusze filo składamy na stole/blacie 

i tniemy ostrym nożem (lub nożyczkami) 
na pasy i te pasy na 3 części. Tak, by po‑
wstały „kwadraty” o boku ok. 10–12 cm. 
Smarujemy foremki pędzlem – rozpusz‑
czonym masłem połączonym z ciepłą wo‑
dą. A następnie to samo robimy z każdym 
kawałkiem ciasta. Układając jeden na dru‑
gim po przekątnej (po 3 lub 4 sztuki). I od 
razu wkładamy taki pakiecik do foremki 
lekko go przyciskając. Podgrzewamy mle‑
ko. Do żółtek dodajemy cukier i ucieramy 
do białości. Mieszając dodajemy mąkę. Do‑
dajemy aromat, a następnie mocno ciepłe, 
ale nie wrzące mleko i po wymieszaniu po‑
nownie przelewamy do garnka i zagotowu‑
jemy mieszając do zgęstnienia. Można na 

koniec dodać łyżeczkę masła. Krem powinien mieć konsystencję budyniu (oczywiście 
można ten krem zastąpić każdym innym, np. serek mascarpone połączony z klasycznym 
budyniem i odrobiną mleka /wariantowo z mlekiem kokosowym i szczyptą kardamonu). 
Nakładamy łyżką do wyłożonych ciastem filo foremek po ok. 1,5 łyżki kremu. Piekarnik 
rozgrzany do temperatury ok. 170 st. C. Czas pieczenia od 10 do 15 minut (góra dół, bez 
termoobiegu). Obserwujemy, kiedy ciasto zacznie się mocno złocić. Po lekkim ostudze‑
niu dekorujemy na wierzchu owocami (może być cukier puder lub bita śmietana extra). 
Serwujemy z niesłodzonym espresso. 

Smacznego! 
PS Dla tych, co nie lubią „na słodko”: proponuję upiec nasze „foremki z ciasta” i po 

ostudzeniu nafaszerować pastą z mascarpone, koperku, chrzanu i białego pieprzu oraz 
trawy cytrynowej lub rozmarynu i na wierzch położyć kawałeczek wędzonego łososia. 
Superprzekąska, przystawka. Też pycha!

Dariusz	Hankiewicz

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

(serial prawie codzienny)

Wtorek

Od ponad dwóch miesięcy 
leczyłem się w domu, bowiem 
o miejscu w szpitalu nie było co 
marzyć. Ale od wczoraj już jest ina‑
czej – jestem pacjentem szpitalnym 
na oddziale gastroenterologii. Do‑
czekałem się miejsca i jest dobrze. 
Salę mam bardzo przytulną, tylko 
sześć łóżek i dwie dostawki. Mnie 
na szczęście przypadło łóżko. Na 
wstępie miałem zrobioną gastro‑
skopię i nie było to miłe, bo oka‑
zało się, że wrzód mam dwa razy 
większy. Tak to czułem, ale mam 
nadzieję, że w szpitalu coś na to 
poradzą. Mam nadzieję. 

Środa

Rzeczywiście sala jest bardzo 
przytulna. Między łóżkami swo‑
bodnie przejść trudno, ale za to jest 
z kim pogadać i kogo posłuchać. 

Czwartek

Martwię się tym swoim wrzo‑
dem, zwłaszcza że lekarz mi wspo‑
mniał coś o konsultacji chirurgicz‑
nej a być może nawet o operacji. 
Pozytywne to nie jest, ale jak bę‑
dzie trzeba to trudno. Na razie do‑
staję furę leków i specjalną die‑
tę z tej okazji. Marzę, żeby wresz‑
cie coś konkretnego zjeść, ale mi 
nie wolno. Czuję, że chudnę i to 
wyraźnie. 

Piątek

Pacjentów w oddziale maksi‑
mum, ale personelu jakby coraz 
mniej, co widać na każdym kro‑
ku. Ciekawe, jakie następne kro‑
ki podejmą decydenci, żeby się ta 
służba zdrowia do reszty nie roz‑
kraczyła. 

Sobota

Niedawno Pan Prezydent w te‑
lewizji odkrywczo powiedział, że 
człowiek ma bardzo ograniczony 
wpływ na środowisko. No, biorąc 
pod uwagę środowisko Prezyden‑
ta to tak może być. 
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Pamiętnik znaleziony w szpitalnej szafce
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(serial prawie codzienny)

licznych rządowych KOTERII, ale 
przecież nikt nie będzie świadomie wła‑
snego gniazda kalał. 

Czwartek

Nie mogę oglądać tej szpitalnej te‑
lewizji. Ciągle tylko jakieś przekrę‑
ty, afery, kłamstwa nadawane jak ja‑
kiś program rozrywkowy a prezento‑
wane przez uśmiechniętych sprawoz‑
dawców jakby się było z czego śmiać. 
A raczej nie ma. 

Niedziela

Była ciotka. Przynio‑
sła sernik. Zapropono‑
wałem, bo inaczej nie 
wypadało, udział w de‑
gustacji współlokato‑
rom. Wszyscy zgodzi‑
li się chętnie i okazało 
się, że dla części sernika 
zabrakło. Dla mnie też. 
Cóż, nadmierna uprzej‑
mość nie zawsze popła‑
ca, zwłaszcza przy ta‑
kim obłożeniu miejsc. 

Wtorek

Wczoraj sąsiad z lewej, le‑
żący też z wrzodem, miał operację. Po‑
łożyli go na to samo lóżko, bo na chi‑
rurgii nie było miejsc. Mówi, że czu‑
je się zupełnie dobrze i że w ogóle ta‑
ka operacja to nic strasznego. Podzię‑
kowałem mu za pocieszenie. 

Środa

Coraz większą popularnością, 
zwłaszcza w kręgach rządowych, cie‑
szy się określenie TŁUSTE KOTY. 
Bardziej by to pasowało do kręgów 

Piątek

A jednak najgorzej w szpitalu mają pa‑
lący. A do nich też należę. Żeby się oddać 
nałogowi trzeba każdorazowo pokonać 
dwa piętra w górę po schodach i wyjść 
na szpitalny taras. A mogliby wydzielić 
ze dwie izolatki dla pacjentów palących. 
Na pewno przyjęte to by było z wdzięcz‑
nością. I to dużą

Sobota

Podobno wszędzie dookoła coraz więk‑
sze podwyżki, nawet parlament się przed ni‑

mi nie uchronił. Tam też wprowadzono spore 
regulacje dla posłów, senatorów i członków 
rządu. No, jak wszędzie to wszędzie, jak de‑
mokracja to demokracja i to nasza. 

Poniedziałek

Dzisiaj wypisano dwóch, przyjęto trzech. 
I to by było na tyle, bo już żadna dostawka 
się nie zmieści. Chyba że będzie się kładło 
po dwóch, albo ktoś będzie leczony na sie‑
dząco. A to nie jest wykluczone, bo przyj‑
mując, że teraz nie ma rzeczy niemożliwych 
różne zaskakujące momenty jeszcze się mo‑
gą zdarzyć. Na co dzień jesteśmy przecież 
świadkami, że potrzeba jest matką koniecz‑
nych wynalazków. 

Wtorek

Czuję się znacznie lepiej. Miałem kon‑
sultację chirurgiczną i okazało się, że na ra‑
zie operacja nie jest potrzebna. Ulżyło mi, 
zwłaszcza że mam się szykować pojutrze do 
domu, bo kolejka chętnych na moje łóżko 
ciągle czeka. 

Irosław	Szymański

35 lat minęło jak jeden dzień!
Koleżanki i koledzy!!! Zapraszamy na jubileuszowy zjazd koleżeński, który odbędzie się 
8 października 2022 (sobota) o g. 19.00 w hotelu Focus, Lublin, al. Warszawska 109.

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu na hasło „Zjazd”,
recepcja hotelu tel. +48 81 466 70 66, kom.+48 512 686 313.
• Zgłoszenia prosimy kierować na adres mail:  

bogorek1@gmail.com tel. +48 605 690 295 (Basia Ogórek),  
+48 503 519 271 (Gosia Piłat), +48 606 880 211 (Maciek Kościelecki),  
+48 601 989 998 (Andrzej Szerej).
W zgłoszeniu prosimy podać:  
imię i nazwisko (również panieńskie), e-mail, nr telefonu, nr grupy studenckiej.

Koszt uczestnictwa: 400 PLN.
Zgłoszenia wraz z opłatą przyjmujemy do dnia 10 września 2022 r.
Nr konta do wpłat 92 1020 3147 0000 8102 0119 6880  
(w tytule przelewu: imię i nazwisko uczestnika).
Prosimy o przekazanie info o spotkaniu wszystkim znajomym.
Pobijmy rekord sprzed 5. lat, a było nas wtedy 150 osób!!!

Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia
Komitet organizacyjny:

Basia Ogórek, Gosia Piłat
Maciek Kościelecki, Andrzej Szerej

Zjazd Absolwentów AM w Lublinie lata 1981‑1987

Zjazd Koleżeński
Wydział Lekarski AM w Lublinie,  

rocznik 1984‑90
Spotkanie przeniesione z 2020 roku. 

Nowy termin zjazdu:  
22 października 2022 r. w hotelu agit, 
Lublin, ul. Wojciechowska 29. 

Zgłoszenia na adres: zjazd.am@gmail.com,  
lub do Edyty Rybak, tel. 508 074 969,  
Tomasza Brody, tel. 501 603 678.

Koszt uczestnictwa: 300 zł. 
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Jacek Nowicki (1942‑2022)
2 stycznia 2022 r. odszedł od 

nas dr n. med. Jacek Nowicki. 
Dr Jacek Nowicki urodził 

się w 1942 r. w Lublinie. Świa‑
dectwo dojrzałości uzyskał 
w 1960 r. w LO im. St. Staszi‑
ca w Lublinie. W latach 1960‑
1966 studiował na Wydziale 
Lekarskim Akademii Medycz‑
nej w Lublinie. W latach 1966‑
1968 odbywał staż podyplomo‑
wy w Szpitalu Miejskim w Lublinie.

W dniu 1.12.1968 r. został zatrud‑
niony na stanowisku asystenta technicz‑
no‑naukowego Kliniki Neurologii w Lu‑
blinie. W 1969 r. został powołany do peł‑
nienia obowiązków lekarza w jednostce 
wojskowej, gdzie pracował do 1971 r. 
Po zakończeniu zasadniczej służby 
wojskowej powrócił do pracy w Klini‑
ce Neurologii. Służbę wojskową wspo‑
minał z sentymentem i gdy do szpitala 
co roku przychodziła prośba o czasowe 

Odeszli

oddelegowanie neurologa 
do pracy w Komisji Pobo‑
rowej zawsze zgłaszał się 
na ochotnika.

W 1974 r. został specjali‑
stą I stopnia z zakresu neu‑
rologii. W 1979 r. uzyskał 
tytuł doktora nauk medycz‑
nych i został powołany na 
stanowiska adiunkta Kliniki 
Neurologii, a w 1986 uzy‑

skał II stopień specjalizacji.
Dr Jacek Nowicki był autorem lub 

współautorem 21 prac naukowych głów‑
nie z zakresu patochemii układu nerwo‑
wego.

W latach 1987‑1991 był specjalistą 
wojewódzkim ds. neurologii w woje‑
wództwie radomskim.

W 1991 r. zakończył pracę akademic‑
ką i na prośbę prof. dr. hab. Zbigniewa 
Stelmasiaka przeszedł do pracy w Wo‑
jewódzkim Szpitalu Specjalistycznym 

Rok temu 5.03.2021 roku w wieku 
88 lat odszedł od nas dr n. med. Józef Za‑
witkowski pozostawiając po sobie wiel‑
ki żal, pustkę i tęsknotę Żony oraz naj‑
bliższych. Urodził się 27.05.1932 roku 
w Oleszycach Starych, we wsi położo‑
nej w powiecie lubaczowskim. Przyszedł 
na świat w rodzinie chłopskiej, katolic‑
kiej i patriotycznej. Zawsze mówił, jak 
wiele zawdzięcza Rodzicom, którzy na‑
uczyli Go odpowiedzialności, wytrwa‑
łości, pracowitości oraz tego, jak czynić 
dobro i pomagać innym ludziom. To Ro‑
dzice byli dla Niego autorytetem i drogo‑
wskazem. Studia na Wydziale Lekarskim 
AM w Lublinie ukończył w 1962 roku 
i po otrzymaniu dyplomu lekarza medy‑
cyny rozpoczął pracę w III Klinice Cho‑
rób Wewnętrznych w Lublinie. Pracując 
w klinice uzyskał specjalizację I i II stop‑
nia w dziedzinie chorób wewnętrznych, 
a po obronie w 1971 roku pracy doktor‑
skiej na temat „Zachowanie się poziomu 
żelaza, miedzi i cynku w surowicy krwi 
w niektórych chorobach alergicznych”, 
otrzymał stopień doktora nauk medycz‑
nych i mianowanie na adiunkta. 

W czasie wieloletniej pracy w klinice 
opublikował ponad 20 prac naukowych, 
pod Jego kierunkiem 17 lekarzy uzy‑
skało specjalizację z chorób wewnętrz‑
nych. Uczestniczył też w obozach nauko‑
wo‑społecznych, w czasie których badano 

w Lublinie. Był współorganizatorem Po‑
radni Neurologicznej, a następnie Od‑
działu Neurologicznego, w którym od 
dnia 20.12.1995 r. pełnił funkcję zastęp‑
cy ordynatora. Od października 1996 r. do 
marca 1997 r. był p.o. ordynatora oddzia‑
łu, a następnie ponownie zastępcy ordy‑
natora do chwili przejścia na emeryturę 
w 2008 r. Pracę w oddziale łączył przez 
wiele lat z pracą w Przychodni Przyszpi‑
talnej PSK‑ 4, a następnie w Wojewódz‑
kim Szpitalu Specjalistycznym. Pracował 
też w Konsultacyjnej Poradni Stwardnie‑
nia Rozsianego. Właśnie temu schorze‑
niu poświęcił swoją szczególną uwagę 
w okresie pracy w szpitalu przy al. Kra‑
śnickiej. Wraz z prof. Zbigniewem Stel‑
masiakiem brał udział w pionierskich pra‑
cach nad zastosowaniem kladrybiny w le‑
czeniu SM – w tym czasie nie było żad‑
nego leku mającego wpływ na przebieg 
tej choroby. Prace te początkowo niedoce‑
niane przyczyniły się do zarejestrowania 

Józef Zawitkowski (1932‑2021)
stan zdrowia i udzielano porad 
ludności wiejskiej. Był tak‑
że powoływany na ćwicze‑
nia wojskowe i awansowany 
na kolejne stopnie w korpusie 
oficerów medycznych od pod‑
porucznika do stopnia majo‑
ra. W latach 1962‑1992 pra‑
cował w charakterze lekarza 
szkolnego, a także przez 15 lat 
prowadził wykłady z geronto‑
logii w Studium Medycznym w Lublinie. 
Po zakończeniu pracy w klinice, w latach 
1975‑1994 był ordynatorem Oddziału Ge‑
riatrycznego Okręgowego Szpitala Kolei 
Państwowych w Lublinie, który stworzył 
i zorganizował od podstaw. W 1982 roku 
został również Dyrektorem Obwodu Lecz‑
nictwa Kolejowego obejmującego woje‑
wództwa lubelskie, chełmskie i zamojskie. 
Za swoją niezwykle oddaną pracę zawodo‑
wą, naukową i społeczną był wielokrotnie 
honorowany odznaczeniami regionalnymi, 
resortowymi i państwowymi, w tym Zło‑
tym Krzyżem Zasługi nadanym przez Ra‑
dę Państwa w 1986 roku. Po 34 latach pra‑
cy w Lublinie, w 1994 roku objął stanowi‑
sko Naczelnego Lekarza i Ordynatora Od‑
działu Wewnętrznego w Tarnogrodzie, któ‑
re pełnił do 2000 roku. Był to dobry czas 
dla tego szpitala, gdyż zorganizował no‑
we oddziały wyposażone w nowoczesną 
aparaturę, dzięki czemu nastąpiła poprawa 

warunków leczenia pacjentów. 
W latach 2000‑2020 dr Józef 
Zawitkowski pracował w ro‑
dzinnym powiecie lubaczow‑
skim w gminach: Horyniec 
Zdrój, Cieszanów i Oleszyce 
niosąc pomoc swoim rodakom. 
Zawsze powtarzał, że wrócił do 
swojej małej Ojczyzny, gdzie 
się urodził, spędził dzieciństwo 
i młodość. Szczególnie trakto‑

wał pracę w Sanatorium Uzdrowiskowym 
„Bajka” w Horyńcu Zdroju, gdzie zakoń‑
czył swoją karierę zawodową. 

W ciągu długoletniej pracy na różnych 
stanowiskach słynął z niezwykłej życzli‑
wości, wielkiego serca i nigdy nikomu nie 
odmawiał pomocy. Był zawsze wrażliwy 
na cierpienie każdego człowieka. Pacjen‑
ci mówili, że z dr. Zawitkowskim można 
było porozmawiać jak z ojcem o wszyst‑
kich swoich problemach. Uważał, że mia‑
rą wartości naszego życia jest szacunek 
dla innych. Kierował się więc szlachet‑
ną dewizą, że „nie ma nic świętszego od 
ludzkiego życia”. Zawód lekarza uwa‑
żał za najpiękniejszy i dlatego wkładał 
w niego całe swoje serce, dzięki czemu 
na trwale zapisał się w zbiorowej pamię‑
ci kolejnych pokoleń jako wzorowy le‑
karz i człowiek.

Żona,	córki,	zięciowie,		
wnuki	i	prawnuk
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Włodzimierz Szynal (1939‑2022)

doświadczeniu, ale i solidnych podsta‑
wach anatomicznych i fizjologicznych.

Ze względu na swoje cechy osobo‑
wościowe był szanowany, ale też bardzo 
lubiany przez kolegów zarówno w Kli‑
nice Neurologii, jak i później pełniąc 
funkcję przełożonego młodszych kole‑
gów w szpitalu przy al. Kraśnickiej. Bar‑
dzo życzliwy i pomocny, zawsze można 
było na Niego liczyć w przypadku ko‑
nieczności nagłego zastępstwa dyżuro‑
wego. Był człowiekiem wysokiej kultu‑
ry osobistej zarówno w stosunku do in‑
nych lekarzy, pielęgniarek jak i perso‑
nelu pomocniczego.

Drogowskazem w Jego pracy za‑
wodowej i życiu zawsze były pierwsze 
słowa przysięgi Hipokratesa „Primum 
non nocere”. 

Taki obraz Pana Doktora pozostanie 
na zawsze w naszej pamięci.

Koleżanki	i	Koledzy	z	Oddziału	
Neurologii	przy	alei	Kraśnickiej

tego leku, co nastąpiło ponad 20 lat póź‑
niej. Przez wiele lat prowadził pacjentów 
w ramach programu lekowego NFZ dla 
chorych z postacią rzutową SM, brał też 
udział w badaniach klinicznych, rejestra‑
cyjnych teriflunamidu.

Dr Nowicki zawsze podkreślał, że ni‑
gdy nie należał do żadnej partii i nie otrzy‑
mywał też odznaczeń państwowych.

Jako wychowanek prof. Wiesława Ka‑
wiaka był przedstawicielem „starej szko‑
ły” neurologów skupionych na dokład‑
nym wywiadzie, bardzo starannym bada‑
niu fizykalnym oraz pogłębionej analizie 
różnicowej. Dopiero w dalszej części pro‑
ces diagnostyczno‑terapeutyczny uzupeł‑
niał o badania obrazowe, których gwał‑
towny rozwój mógł obserwować w trak‑
cie swojej kariery zawodowej. 

Dr Jacek Nowicki zawsze był nie‑
zwykle sumienny, spokojny i życzli‑
wy w stosunku do pacjentów. Dyspono‑
wał rozległą wiedzą kliniczną opartą na 

Pozostawiając po so‑
bie wielki smutek i żal, 
19.07.2022 r. w wieku 83 lat 
odszedł od nas lekarz Wło‑
dzimierz Szynal. Urodzony 
we Lwowie, absolwent Aka‑
demii Medycznej w Lubli‑
nie, był wieloletnim kierow‑
nikiem przychodni rejono‑
wej w Ostrowie Lubelskim. 
Z ogromnym poświęceniem 
i zaangażowaniem leczył i ratował swo‑
ich pacjentów. Nikomu nigdy nie odmó‑
wił pomocy. Nierzadko przyjmował po‑
nad stu pacjentów dziennie. Ciągle po‑
szerzał swoją wiedzę, starając się szukać 

rozwiązań nawet wtedy, gdy 
wydawało się, że już nie ma 
nadziei na wyzdrowienie.

Po przejściu na emerytu‑
rę kontynuował misję rato‑
wania zdrowia i życia ludz‑
kiego m.in. w przychodni 
lekarskiej przy ulicy Młyń‑
skiej w Lublinie.

Zawsze ciekawy ludzi 
i głodny nowych wyzwań 

zawodowych, głęboko wierzył w to, że 
w jego zawodzie nie wystarczy być do‑
brym lekarzem, ale zawsze trzeba być 
dobrym człowiekiem. 

Pogrążona	w	smutku	rodzina

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,  
w Chełmie – 82 564 35 99 
w Zamościu – 84 638 46 58. 

Informujemy, że w Medicusie 
nie zamieszczamy kondolen‑
cji. Zawsze publikujemy nato-
miast wspomnienia o zmar‑
łych lekarzach i lekarzach 
dentystach. Tekst wspomnie-
nia (do 3 tysięcy znaków ze spa-
cjami) należy przesłać na adres 
redakcji do 10 dnia każdego 
miesiąca i dołączyć zdjęcie. 
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Praca

Lekarze
•	 Alergologa,	dermatologa	i	endokrynologa	zatrud-

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

- Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim zatrudni le-
karzy specjalistów. Nowoczesna przychodnia, wy-
sokiej klasy sprzęt, USG, korzystne warunki wy-
nagrodzenia, forma współpracy do uzgodnienia. 
Tel. 501 203 088, lub 501 063 325.

•	 Zatrudnię	lekarza	rodzinnego	na	pełny	etat	w	przy-
chodni poz w Lublinie. Tel. 505 088 019.

•	 SP	Zakład	Opieki	Zdrowotnej	w	Nałęczowie	zatrud-
ni lekarza rodzinnego lub pediatrę, ze specjaliza-
cją lub w trakcie, do pracy w POZ. Oferujemy atrak-
cyjne warunki pracy i płacy. Tel. 512 234 693; 81 50 
14 740. 

•	 Szpital	Wojskowy	z	Przychodnią	SPZOZ	w	Dębli-
nie zatrudni od zaraz lekarzy następujących spe-
cjalizacji: anestezjolog; chirurg; internista. Zapew-
niamy przyjazne środowisko pracy, miłą atmosfe-
rę, wysokiej jakości sprzęt diagnostyczny. Warun-
ki pracy tj. forma zatrudnienia i wynagrodzenie do 
uzgodnienia. Tel. 81 551 85 03. 

•	 SP	Zespół	Opieki	Zdrowotnej	w	Krasnymstawie	za-
trudni lekarzy: anestezjologów, chirurgów, gineko-
logów, internistów, lekarzy medycyny rodzinnej 
i ratunkowej, pediatrów i pulmonologów. Oferu-
jemy elastyczne warunki pracy, atrakcyjne wyna-
grodzenie oraz pracę w zgranym i dynamicznym 
zespole. Kontakt: e-mail: sekretariat@spzozkrasny-
staw.pl; tel. 512 438 099 lub 82 543 15 22.

•	 ZOZ	„Medical”	Sp.	z	o.o.	w	Puławach	zatrudni	le-
karza medycyny pracy w medycynie pracy. Oferu-
jemy: atrakcyjne warunki wynagrodzenia, dowol-
ną formę zatrudnienia i przyjazną atmosferę pra-
cy oraz wsparcie doświadczonego zespołu lekar-
skiego i pielęgniarskiego. Tel. 81 473 13 42 lub ema-
il: biuro@zozmedical.com.pl

•	 SP	ZOZ	w	Hrubieszowie	(woj.	lubelskie)	poszukuje	
kandydatów do zatrudnienia na stanowiska leka-
rzy kierujących oddziałami: pulmonologii i chirur-
gii ogólnej i urazowo-ortopedycznej. Szpital oferu-
je wysokie zarobki, możliwość dodatkowych, do-
brze płatnych dyżurów, zatrudnienie w dogodnej 
formie oraz gwarantuje mieszkanie w pobliżu miej-
sca pracy. Kontakt: e-mail: sekretariat@spzozhru-
bieszow.pl, tel. 84 535 32 19.

•	 SP	ZOZ	w	Hrubieszowie	(woj.	lubelskie)	zaprasza	
lekarzy do odbywania specjalizacji w ramach re-
zydentury w dziedzinach: pediatrii, chorób we-
wnętrznych, chirurgii ogólnej, medycyny rodzin-
nej, rehabilitacji medycznej. Szpital oferuje wyso-
kie zarobki (oprócz wynagrodzenia „rezydenckie-
go” – stałe atrakcyjne kwotowo dodatki) oraz moż-
liwość wykonywania dobrze płatnych dyżurów. 
Kontakt: e-mail: sekretariat@spzozhrubieszow.pl, 
i z Edytą Miścior, e-mail: kadry@spzozhrubieszow.
pl, tel. 84 696 22 06.

•	 Instytut	Medycyny	Wsi	w	Lublinie	zatrudni	do	pra-
cy w przychodni w ramach umowy kontraktowej 
lekarza specjalistę II ST. z psychiatrii. Informacje na 
stronie internetowej IMW w zakładce Zamówienia/
BIP i u kierownika przychodni, tel. 500 732 515.

•	 SP	Szpital	Wojewódzki	 im.	Papieża	Jana	Pawła	 II	
w Zamościu zatrudni lekarzy do pracy w SOR oraz 
specjalistów pediatrii, kardiologii, neurochirurgii, 
położnictwa i ginekologii, otolaryngologii, aneste-
zjologii i intensywnej terapii. Oferujemy elastycz-
ne formy zatrudnienia, możliwość ustalenia czasu 
pracy według preferencji i dostępności oraz duże 
możliwości rozwoju. Kontakt 84 677 33 00; 677 32 
55, szpital@szpital.zam.pl, kadry@szpital.zam.pl

•	 Poszukujemy	 lekarzy:	UROLOGA,	KARDIOLOGA,	
LARYNGOLOGA, NEUROLOGA – specjalisty lub 
w trakcie specjalizacji po ukończeniu drugiego ro-
ku. Praca w Ośrodku Zdrowia w Stróży – 3 godzi-
ny raz w miesiącu. Posiadamy wolne 2-3 gabinety 
o powierzchni 20-30 mkw., osobny wjazd i parking. 
Godziny otwarcia przychodni od 8.00 do 18.00 – ist-
nieje możliwość indywidualnego dopasowania go-
dzin otwarcia gabinetów prywatnych. CM Zdrowa 
Rodzina – Ośrodek Zdrowia w Stróży, ul. Kraśnicka 
213, 23-206 Stróża, tel. 698 663 705.

•	 SP	Zakład	Opieki	Zdrowotnej	nr	1	w	Bełżycach	po-
szukuje lekarza specjalisty w dziedzinie otolaryn-
gologii, do pracy w poradni. Forma współpracy, 
warunki pracy i wynagrodzenia do uzgodnienia 
Tel. 609 474 246.

•	 Centrum	Medyczne	Luxmed	w	Lublinie	zatrudni	le-
karzy ze specjalizacją w zakresie: ginekologii, or-
topedii; radiologii – pracownika USG. Osoby ubie-
gające się o ww. stanowiska będą współpracować 
z placówkami znajdującymi się na terenie Lublina 
oraz w filiach pozalubelskich. Dowolna forma za-
trudnienia (umowa o pracę, umowa kontraktowa), 
stabilną pracę na ¾ etatu w miłej atmosferze, moż-
liwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, abo-
namentową opiekę medyczną. Tel. 31 752 827, 668 
960 191.

•	 Fresenius	Nephrocare	Polska	Sp.	z	o.o.	poszukuje	
do współpracy lekarza w Ośrodku Dializ w Kraśni-
ku. Opis stanowiska: opieka lekarska nad pacjen-
tami stacji dializ. Oczekujemy: wykształcenia me-
dycznego (specjalista chorób wewnętrznych II st./
nefrolog/w trakcie specjalizacji z nefrologii). Ofe-
rujemy:	•	formę	zatrudnienia	wg	preferencji:	umo-
wę	o	pracę,	kontrakt	lub	zlecenie,	•	stabilne	warun-
ki zatrudnienia i atrakcyjne wynagrodzenie. Zain-
teresowane osoby prosimy o nadsyłanie aplikacji 
(CV) z zamieszczeniem klauzuli o ochronie danych 
osobowych na adres e-mail: daniel.nalborczyk@
fmc-ag.com Więcej informacji o firmie na naszej 
stronie www.nephrocare.pl 

•	 SP	ZOZ	w	Hrubieszowie	(woj.	lubelskie)	poszuku-
je kandydata do zatrudnienia na stanowisko leka-
rza kierującego Oddziałem Wewnętrznym I. Szpital 
oferuje wysokie zarobki, możliwość dodatkowych, 
dobrze płatnych dyżurów, zatrudnienie w dogod-
nej formie oraz gwarantuje mieszkanie w pobliżu 
miejsca pracy z możliwością zamieszkania z rodzi-
ną. Kontakt: e-mail: sekretariat@spzozhrubieszow.
pl, tel. 84 53 532 19.

•	 Prywatne	Specjalistyczne	Gabinety	Lekarskie	CEN-
TRUM	MEDYCZNE	CHODŹKI	w	Lublinie	nawiąże	
współpracę z lekarzem specjalistą lub w trakcie 
specjalizacji w zakresie m.in. dermatologii, gine-
kologii, nefrologii, radiologii, reumatologii oraz 
kardiologii także neurologii dziecięcej, kardiolo-
gii dziecięcej, hematologii, endokrynologii oraz 
ortopedii. www.cmchodzki.pl, Tel. 604 710 463.

•	 Samodzielny	Publiczny	Szpital	Wojewódzki	im.	Pa-
pieża Jana Pawła II w Zamościu zatrudni lekarza 
kierującego Oddziałem Pediatrii oraz specjalistów 
pediatrii. Oferujemy elastyczne formy zatrudnie-
nia, możliwość ustalenia czasu pracy według pre-
ferencji i dostępności oraz duże możliwości rozwo-
ju. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt tele-
foniczny 84 677 33 00; 677 32 55, szpital@szpital.
zam.pl, kadry@szpital.zam.pl 

•	 Samodzielny	Publiczny	Zakład	Opieki	Zdrowotnej	
w Lubartowie poszukuje lekarza do pracy w Od-
dziale Chorób Wewnętrznych; lekarza do pracy 
w POZ – Centrum Medycyny Rodzinnej w Ostro-
wie Lubelskim i lekarza do pracy w Izbie Przyjęć. 
Szczegółowe informacje d.ogrodowska@spzoz
-lubartow.pl Tel. 606 721 071 lub Działu Kadr i Płac 
– pokój nr 65, m.bogdanowicz@spzoz-lubartow.pl 
tel. 81 855 20 41 wew. 312.

•	 Zamojski	Szpital	Niepubliczny	Spółka	z	o.o.	w	Za-
mościu pilnie zatrudni lekarzy do pracy w Od-
dziale	Chorób	Wewnętrznych,	Oddziale	Hemato-
logii oraz w Dziale Anestezjologii. Forma zatrud-
nienia do ustalenia (umowa o pracę lub cywilno-
prawna). Oferujemy korzystne warunki wynagro-
dzenia. Tel. 84 677 5021, e-mail:jchodara@szpital.
com.pl 

•	 Centrum	Medyczne	Przychodnia	„DOKTOR”	w	Kra-
śniku nawiąże współpracę z lekarzem kardiolo-
giem, laryngologiem, pulmonologiem, neurolo-
giem, urologiem, reumatologiem i pediatrii lub 
w trakcie specjalizacji – usługi tylko komercyjne. 
Działamy na rynku od 1997 roku i posiadamy do-
świadczenie oraz umowy z NFZ w zakresie POZ, re-
habilitacji i stomatologii, co pozwoli szybciej po-
zyskać potencjalnych prywatnych pacjentów. Pra-
ca w poradni kilka godzin dziennie raz w miesiącu. 
Tel. 502 365 615.

•	 Pilnie	poszukujemy	do	pracy	lekarzy	specjalistów	
w dziedzinie: laryngologii dla dorosłych, dermato-
logii, reumatologii, chirurgii naczyniowej i lekarzy 
stomatologów. W przypadku stomatologii świad-
czenia na NFZ i prywatnie. Informacje w sekreta-
riacie przychodni (II piętro), tel. 81 532 61 80 lub 
drogą e-mailową: hipoteczna_4@wp.pl

•	 Przychodnia	Kolejowa	NZOZ	w	Dęblinie	zatrudni	
lekarzy specjalistów do pracy w poradni AOS: neu-
rologa, okulistę, chirurga. Praca na NFZ oraz komer-
cyjnie. Tel. 693 364 350.

•	 NZOZ	w	Świdniku	zatrudni	lekarza	specjalistę	me-
dycyny rodzinnej, internistę lub lekarza w trakcie 
specjalizacji z medycyny rodzinnej lub interny. 
Tel. 603 374 743.

•	 SP	ZOZ	w	Kurowie,	woj.	 lubelskie,	zatrudni	 leka-
rza (specjalistę medycyny rodzinnej, internistę lub 
w trakcie specjalizacji) do pracy w SP ZOZ w Kuro-
wie na pełny etat oraz na godziny w Filii w Klemen-
towicach. Korzystne warunki wynagrodzenia (do 
uzgodnienia), dowolna forma zatrudnienia. tel. 695 
949 281. 

•	 Zakład	Opiekuńczo‑Leczniczy	„Stara	Wieś”	w	Sta-
rej Wsi Pierwszej koło Bychawy, woj. lubelskie, za-
trudni lekarza medycyny: specjalistę medycyny ro-
dzinnej, i/lub chorób wewnętrznych, i/lub lekarza 
w trakcie specjalizacji. Forma i warunki zatrudnie-
nia do uzgodnienia. Tel. +48 692 881 411, 500 867 
770.

•	 NZOZ	Poradnia	Ginekologiczno‑Położnicza	w	Lu-
blinie zatrudni lekarza specjalistę ginekologa lub 
w trakcie specjalizacji, w ramach umowy z NFZ. 
Istnieje również możliwość prywatnych przyjęć. 
Tel. 602 402 597.

•	 Lekarz	specjalista	medycyny	rodzinnej	szuka	pracy	
w Lublinie i okolicy, doświadczenie w POZ – 10 lat, 
przyjmuje wyłącznie pacjentów dorosłych, własna 
działalność gospodarcza, biegła znajomość j. an-
gielskiego/systemu Kamsoft. Tel. 516 841 856.

•	 SP	Zakład	Opieki	Zdrowotnej	w	Świdniku	zatrud-
ni lekarzy ze specjalnością w dziedzinie alergolo-
gii, pulmonologii, chorób wewnętrznych do pracy 
w Poradniach Specjalistycznych. Atrakcyjne warun-
ki pracy. Tel. 81 751 42 15 email: sekretariat@spzoz-
swidnik.pl

Dentyści
•	 Do	sieci	gabinetów	Smile	Institute	(Opole	Lubel-

skie, Garwolin, Lubartów, Zwoleń, Janów Lubelski, 
Poniatowa, Chełm) szukamy lekarza zajmującego 
się IMPLANTOPROTETYKĄ. Oferujemy: wsparcie ze-
społu specjalistów (doświadczeni implantolodzy, 
endodonci, higienistki) zarówno w leczeniu (leczy-
my wg planów leczenia zatwierdzonych przez pa-
cjenta) jak i planowaniu (konsylia lekarskie); pro-
wadzenie pacjenta przez opiekuna pacjenta; do-
stęp do CBCT; stały dopływ pacjentów zaintereso-
wanych dużymi planami leczenia; superelastyczny 
grafik	(możemy	zacząć	od	pracy	2	h	w	tygodniu/1	x	
na 2 tygodnie) wysoki %. Oczekujemy: doświad-
czenia w leczeniu implantoprotetycznym: prote-
zy na lokatorach i teleskopach, mosty na implan-
tach, pełne rekonstrukcje; doświadczenia w pro-
wadzeniu konsultacji pierwszorazowych; otwar-
tości na współpracę z naszym zespołem lekarzy. 
Tel. 727 591 858.

•	 Nowoczesne	Centrum	Stomatologiczno‑lekarskie	
w Międzyrzecu Podlaskim, woj. lubelskie, nawią-
że współpracę z lekarzami dentystami. Dostęp do 
nowoczesnych technologii takich jak CBCT, ska-
ner wewnątrzustny, mikroskop; zgrany zespół spe-
cjalistów, którzy razem pracują nad uzębieniem 
pacjentów, pomoc i wsparcie kolegów specjali-
stów, nocleg na miejscu. Tylko pacjenci prywatni. 
Tel. 692 416 796 lub mailowy kontakt@nzozkaras.
pl https://www.nzozkaras.pl

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

•	 Przychodnia	EMPATIA	w	Międzyrzecu	Podlaskim	
zatrudni lekarza STOMATOLOGA. Nowoczesna 
przychodnia, elastyczne godziny pracy - pacjen-
ci 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. 

•	 Zatrudnię	ortodontę	w	Poradni	Stomatologicznej	
w Lublinie. Pacjenci w ramach NFZ oraz pacjenci 
prywatni. Tel. 512 234 727 e-mail: slawomir.rudz-
ki@umlub.pl

•	 Zatrudnię	lekarza	stomatologa	w	Poradni	Stoma-
tologicznej w Lublinie. Pacjenci w ramach NFZ 
oraz pacjenci prywatni. Współpraca z zatrudnio-
nym w poradni chirurgiem stomatologicznym 
i ortodontą. Nowoczesny sprzęt (radiowizjogra-
fia, pantomograf, laser diodowy, Beyond). Tel. 512 
234 727 e-mail: slawomir.rudzki@umlub.pl

•	 Atrakcyjna	 praca	 dla	 stomatologa	w	 Lublinie	
w szkole w ramach kontraktu z NFZ oraz prywat-
nie. Tel. 503 112 093.

•	 Lekarz	periodontolog	z	wieloletnim	doświadcze-
niem, podejmie współpracę na terenie Lublina 
z zakresu periodontologii - zabiegi chirurgiczne 
na przyzębiu, chirurgia śluzówkowa, zabiegi lase-
rem. Kontakt mailowy; annaperio@onet.eu

O
głoszenia drobne przyjm

ujem
y w
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oil.lublin.pl
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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 wykonywa-
nia zawodu oraz ze źródeł przychodów wy-
mienionych w przepisach o podatku do-
chodowym od osób fizycznych (https://
www.lexlege.pl/ustawa‑o‑podatku‑docho
dowym-od-osob-fizycznych/rozdzial-2-z-
rodla-przychodow/1478/), z wyłączeniem 
renty lub emerytury. Zwolnienie ma cha‑
rakter czasowy. Przysługuje tylko i wyłącz-
nie na bieżąco i na okres nieosiągania przy-
chodów (poza rentą 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.

•	 Prywatny	Gabinet	Stomatologiczny	Smile	 Insti-
tute w janowie Lubelskim podejmie współpracę 
z lekarzem endodontą. Zapewniamy: nowoczesny 
sprzęt (mikroskop, pantomograf, CBCT), dużą bazę 
wyłącznie prywatnych pacjentów, pracę na 4 ręce 
z wykwalifikowanym personelem, możliwość roz-
woju zawodowego, korzystne warunki współpra-
cy. Tel. 727 591 858, email: kontakt@smileinstitu-
te.pl 

•	 Prywatny	Gabinet	Stomatologiczny	Smile	 Insti-
tute w chełmie podejmie współpracę z lekarzem 
stomatologiem, mile widziane osoby po stażu. Za-
pewniamy: nowoczesny sprzęt (mikroskop, panto-
mograf, CBCT), dużą bazę wyłącznie prywatnych 
pacjentów, pracę na 4 ręce z wykwalifikowanym 
personelem, możliwość rozwoju zawodowego, 
korzystne warunki współpracy. Tel. 727 591 858, 
email: kontakt@smileinstitute.pl

•	 Zatrudnię	lekarza	stomatologa	w	ośrodkowym	ga-
binecie stomatologicznym w miejscowości Goraj 
– ok. 30 km od Biłgoraja. Praca w ramach kontrak-
tu z NFZ (pełny etat) i praca komercyjna 100% dla 
zatrudnionego. Gwarantowana duża liczba pacjen-
tów. Gabinet zapewnia doświadczoną asystentkę 
stomatologiczną i potrzebne wyposażenie między 
innymi aparat rtg. W przypadku trudności w zabie-
gach chirurgicznych oferujemy bardzo szybką i fa-
chową pomoc. Istnieje możliwość atrakcyjnego 
noclegu. Tel. 500 050 102 lub radent@autograf.pl

•	 Zatrudnię	ortodontę	w	Poradni	Stomatologicznej	
w Lublinie. Pacjenci w ramach NFZ oraz prywatni. 
Tel. 512 475 139 w godz. 16.30–19.30.

•	 NZOZ	w	Zamościu	zatrudni	lekarza	stomatologa,	
praca na umowę z NFZ i prywatnie. Zatrudni też 
stażystę. Zapewni samodzielne mieszkanie w blo-
ku. Tel 84 639 40 84, 696 487 438.

•	 CM	Przychodnia	DOKTOR	w	Kraśniku	nawiąże	
współpracę z lekarzem stomatologiem w ramach 
umowy z NFZ. Praca w gabinecie ogólnostoma-
tologicznym oraz dodatkowo w gabinecie szkol-
nym od września 2022 r. Pacjenci prywatni i na 
NFZ. Tel. 502 365 615. 

•	 Centrum	Stomatologii	w	Puławach	i	w	Rykach	na-
wiąże współpracę z lekarzem stomatologiem. Ofe-
rujemy: nowocześnie wyposażony gabinet: RTG 
stomatologiczne, kamera wewnątrzustna, system 
do znieczuleń komputerowych dostępne w pla-
cówce, skaner wewnątrzustny 3D. Pacjenci pry-
watni lub NFZ. TEL. 698 608 724.

•	 Zatrudnię	lekarza	stomatologa	w	gabinecie	w	Lu-
blinie, świadczącym usługi prywatnie i w ramach 
NFZ, tel. 604 455 557.

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

•	 Nawiążę	współpracę	z	chirurgiem	stomatologicz-
nym do pracy w przychodni w Lublinie. Pacjenci 
tylko komercyjni. Tel. 602 494 798.

Drobne

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

•	 Sprzedam	aparat	USG	Sonix	O	P	trzy	głowice	(li-
niowa,	convex,	endovaginalna),	producent	Kana-
da – pierwszy właściciel, rok nabycia XII 2011 - stan 
idealny. Aparat z certyfikatem, systematycznie ser-
wisowany przez firmę krakowską. Cena do uzgod-
nienia. Tel. 603 172 421. 

•	 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.

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

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

•	 Sprzedam	POZ	z	kontraktem	z	NFZ,	1	h	od	centrum	
Lublina, z własnym budynkiem, mail: mjharatym@
gmail.com, tel. 695 587 564.

•	 Sprzedam	pediatrze	lub	rodzinnemu	udziały	w	POZ	
(Lublin, Czechów). Tel. 602 589 549.

•	 Wynajmę	komfortowy	gabinet	lekarski,	atrakcyj-
na lokalizacja LSM. Dla lekarzy różnych specjalno-
ści np. psychologa, logopedy, Lublin, tel. 603 374 
053. 

•	 Sprzedam	aparat	USG	 ECHOSON	wyposażony	
w	3	głowice	(liniowa,	convex,	endovaginalna)	oraz	
videoprinter. Pierwszy właściciel, aparat serwiso-
wany przez producenta. Cena do uzgodnienia (ta-
nio likwidacja gabinetu), tel. 606 226 992.

•	 Do	wynajęcia	 lokal	o	pow.	108	mkw.	położony	
w pobliżu PSK 1 w Lublinie oraz rentgena stomato-
logicznego,	ul.	Świętoduska	12.	Tel.	:	605	341	578.

•	 Sprzedam	lub	wynajmę	Praktykę	Stomatologicz-
ną w Lublinie. Tel. 607 279 121.

•	 Nowoczesne,	dobrze	prosperujące	 z	dużą	bazą	
pacjentów Centrum Stomatologiczno-Lekarskie 
w Międzyrzecu Podlaskim, woj. lubelskie oferuje 
wynajem w pełni wyposażonych gabinetów lekar-
skich. Osoby chętne proszę o kontakt bezpośred-
ni 692 416 796 lub mailowy kontakt@nzozkaras.pl 
https://www.nzozkaras.pl

•	 Sprzedam	 piaskarkę	 NSK	 nieużywaną	 cena	
1700 złotych, kleszcze Bertena do zębów górnych 
i dolnych, dźwignie Beina proste i boczne. Tel. 535 
831 973.

•	 Sprzedam	unit	 stomatologiczny	STERN	WEBER	
S200P w stanie idealnym z bogatym wyposaże-
niem. Tel. 607 706. 

•	 Sprzedam	laser	diodowy	Smart	Pro	z	2016r.	firmy	
lasotronix.	laser	posiada	max	wyposażenie/świa-
tłowód do zab. chirurgicznych, końcówkę biosty-
mulacyjną i wybielającą. Laser sprawny, w bardzo 
dobrym stanie z samodzielnym stanowiskiem jezd-
nym. Dobra cena. Tel. 507 085 914.
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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
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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.



Lexus RX - zużycie paliwa i emisja CO2 w cyklu mieszanym odpowiednio 6,4 do 8,5 l/100 km oraz od 143 do 189 g/km. Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO2 zostały 
zmierzone zgodnie z metodą badawczą WLTP określoną w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO2 wpływa sposób prowadzenia pojazdu 
oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciąże4nie, liczba pasażerów itp.). Zestawienie 
zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów.
Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.lexus-polska.pl. Szczegóły u Autoryzowanych Dilerów Lexusa.

NOWY SALON LEXUS LUBLIN

NOWY LEXUS RX

OTWARCI NA PREMIERĘ

Kalinówka 18
Tel. 600 948 836
www.lexus-lublin.pl
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