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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.

SUBARU
NIE MA ZŁEJ POGODY

Plener fotograficzny 
Po raz dziewiąty lekarze, pasjonaci fotografii, spotkali się w Kazimierzu 

Dolnym nad Wisłą. 
IX  Ogólnopolski  Plener  Fotograficzny  Lekarzy  odbył  się  w  dniach 

6‑11 września 2022 r. Impreza zorganizowana była przez Lubelską Izbę Lekarską 
przy wsparciu Naczelnej Rady Lekarskiej. 

W plenerze wzięło udział dwudziestu lekarzy m.in. z Warszawy, Gdyni, Koła, 
Sopotu, Tomaszowa Mazowieckiego, Lublina i Białej Podlaskiej. Zajęcia odby-
wały się w kazimierskim Domu Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Polskich, a mentorem tegorocznego pleneru był w tym roku członek Związku 
Polskich Artystów Fotografików Zbigniew Furman z Warszawy. W trakcie ple-
neru uczestnicy otrzymali zaproszenie na pokaz fotografii z Ukrainy od dyrek-
tora kazimierskiego ośrodka kultury Maksa Skrzeczkowskiego. Był spacer po 
wystawach  fotograficznych,  w  tym  samego mistrz Chrisa Niedenthala.  Nie 
obyło się też bez pokazu sprzętu fotograficznego i akcesoriów partnera techno-
logicznego pleneru firmy „KDM Photo” z Lublina. Wisienką na torcie było spo-
tkanie z fotografią mistrza Tadeusza Rolke, dzięki pracom wystawianym aktu-
alnie we wnętrzach domu‑muzeum „Pod Wiewiórką”. No a poza tym po prostu 
spacery i fotografowanie, ale i omawianie własnych prac wieczorami z udziałem 
i niejednokrotnie krytyczną oceną „szefa pleneru” Darka Hankiewicza. 

Zapraszamy wszystkich do obejrzenia efektów prac warsztatowych na wer-
nisażu wystawy poplenerowej, który odbędzie się 19 listopada 2022 r. o 12.00 
w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy” w Lublinie w Klubie Lekarza 
przy ul. Chmielnej 4.   dh

Fotorelacja na stronie  
Komisji Kultury LIL

https://kultura.oil.lublin.pl
https://kultura.oil.lublin.pl/raz-dziewiaty-spotkali-sie-w-kazimierzu-dolnym-nad-wisla-lekarze-pasjonaci-fotografii/
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Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy 
nowi członkowie samorządu lekarskiego

W imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Lublinie mam zaszczyt i wielką przyjem-
ność powitać Koleżanki i Kolegów w gronie 
członków Lubelskiej Izby Lekarskiej wyraża-
jąc równocześnie nadzieję na współpracę przy 
realizacji ustawowych zadań w ramach struk-
tury naszego samorządu. 

Przypominam, że samorząd zawodowy, do którego należycie 
z mocy prawa, to nie tylko zadania i obowiązki z nimi związa-
ne, ale także możliwość korzystania z dostępnych form w zakre-
sie edukacji, pomocy socjalnej czy też pomocy prawnej. To tak-
że możliwość rozwijania i prezentowania swoich różnorodnych 
pasji i zainteresowań, np. w szeroko pojętej dziedzinie kultury, 
sportu czy rekreacji – do czego serdecznie zachęcamy.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Leszek	Buk

prezes	Okręgowej	Rady	Lekarskiej	w	Lublinie	
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ORL – 14 września 2022
Pierwsze po wakacjach posiedzenie Okręgowej Rady Lekar-

skiej w Lublinie odbyło się w środę, 14 września br.
Poza sprawozdaniami z działalności delegatur i poszczegól-

nych komisji problemowych – których praca odbywa się w ra-
mach pełnej działalności statutowej, obrady zdominowała dys-
kusja nad projektem podniesienia składki. W tej sprawie mają 
się wypowiedzieć wszystkie działające w 25 izbach lekarskich 
rady okręgowe m.in. poprzez głosowanie nad projektem pod-
wyższenia stawek do 90 zł; 100 zł lub 120 zł. Lubelska ORL 
przegłosowała stawkę w wysokości 100 zł.

O ważnych sprawach trzeba 
wiedzieć

W środę, 14 września, odbyło się pierwsze z cyklu zapla-
nowanych spotkań Komisji ds. Lecznictwa Otwartego w Lu-
belskiej Izbie Lekarskiej. Było poświęcone elektronicznej 
dokumentacji medycznej i wymianie danych między przy-
chodniami POZ‑AOS i szpitalami. Mówiono też o praktycz-
nych aspektach wymiany danych i o raportowaniu zdarzeń 
medycznych. Wykład	na ten temat wygłosiły	Marlena	Woś,	
radca prawna LIL	i	Agnieszka	Rudnicka‑Szymczak	z	De-
partamentu Wdrożeń Systemu e‑Zdrowie z Warszawy.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 50 osób. Można było 
wybrać formę uczestnictwa: on‑line lub na sali w siedzi-
bie LIL.

Kolejne spotkania odbędą się w środy – 12 października: 
COVID	–	to,	co	było,	to,	co	jest	i	co	nas	czeka i 16 listopa-
da: Psychiatria	środowiskowa	a	lekarz	rodzinny.

Spotkania odbywają się o godz. 18.30 w sali konferencyj-
nej Izby Lekarskiej na parterze przy ul. Chmielnej 4. 

Z innych spraw należy poinformować, że do Rady Lekar-
skiej dołączył nowy członek – kardiolog ze szpitala wojsko-
wego Wojciech	Kula. Zmienił się też skład osobowy zespo-
łu ds. szczepień – Jakuba	Kosikowskiego zastąpił Krzysztof	
Domański, a w Komisji Stomatologicznej Elżbietę	Hołubo‑
wicz zastąpił Zbigniew	Flis. 

Na wniosek Rzecznika Praw Lekarza Marka	Urbana 
do współpracy na zasadzie porozumienia dołączono kancela-
rię adwokacką Magdaleny	Hasiec.

W czasie posiedzenia przegłosowano – odrzucając – ofertę 
kupna budynku przy ul. Spółdzielczości Pracy w Lublinie, w któ-
rym miałaby się ewentualnie mieścić nowa siedziba LIL.

Przed posiedzeniem ORL, po raz pierwszy w nowym skła-
dzie, spotkała się Rada Programowa Medicusa. Jej przewodni-
czącym po raz kolejny został Dariusz	Hankiewicz.

Następne posiedzenie ORL będzie spotkaniem wyjazdowym 
i odbędzie się w dniach 14‑16 października w Sandomierzu.

Z prawem do zawodu ruszyli 
na staż podyplomowy 

Ponad 300 osób, które złożyły w LIL wniosek W‑1 o przy-
znanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu po-
dyplomowego, mogło odebrać uchwały potwierdzające przy-
znanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty 
w celu odbycia stażu podyplomowego.

Wydawanie dokumentów zaczęło się w poniedziałek 
19 września 2022 r. w siedzibie Lubelskiej Izby Lekarskiej, 
ul. Chmielna 4, w Lublinie. 

Młodzi medycy otrzymali też imienne pieczątki, Kodeks 
etyki lekarskiej i jeden z dwóch tytułów: „Historię współcze-
snej medycyny” Davida Schneidera lub „Nieśmiertelność” 
Andrzeja Szczeklika.



MEDICUS 10/2022 3

Wydarzenia www.oil.lublin.pl

Maszerować na badania
Marsz Różowej Wstążki przeszedł przez centrum Lublina 

w piątek, 9 września br. 
To akcja, która ma na celu zachęcanie kobiet do regular-

nego korzystania z badań profilaktycznych, a także jest wy-
razem wsparcia i solidarności z chorymi na raka piersi. War-
to podkreślić, że w Polsce co roku na ten nowotwór zapada 
kilkanaście tysięcy kobiet. 

Marsz, w którym uczestniczył wiceprezes LIL Grzegorz	
Pietras, zorganizowało Lubelskie Stowarzyszenie Amazonek 
i miasto Lublin, uczestniczyły w nim również zawodniczki 
z Lubelskiego Klubu Sportowego Amazonki Budowlani Lu-
blin. Na placu Litewskim wszystkie chętne kobiety mogły za-
pisać się na badanie mammograficzne.

III Piknik Motoryzacyjny 
Ponad 100 osób uczestniczyło w zorganizowanym przez Ko-

misję Młodych Lekarzy Lubelskiej Izby Lekarskiej III Pikniku 
Motoryzacyjnym LIL.

Zimna i deszczowa niedziela nie zniechęciła chętnych 
do uczestnictwa w zajęciach przygotowanych w Ośrodku Do-
skonalenia Techniki Jazdy WORD przy ul. Grygowej 32 w Lu-
blinie. 

Różnorodna oferta – m.in. symulator dachowania, zderzeń, 
wystrzału poduszki powietrznej; auto na trolleyach czy symu-
lator egzaminu teoretycznego na prawo jazdy – zapewniła mnó-
stwo emocji i dała szanse na doskonalenie techniki jazdy. 

Dodajmy, że dzięki uprzejmości firmy Scandinavia Auto 
w Konopnicy uczestnicy pikniku mogli wypróbować samo-
chody marki Volvo.
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•	Jak wygląda sytuacja finansowa Lu-
belskiej Izby Lekarskiej? Szaleje infla-
cja… rosną koszty, zapewne trzeba my-
śleć o oszczędnościach?

– Sytuacja finansowa Lubelskiej Izby 
Lekarskiej przedstawia się w miarę do-
brze. Realizujemy na bieżąco budżet 
zgodnie z planem, zatwierdzonym przez 
Zjazd Lekarzy, który odbył się w tym ro-
ku na wiosnę. Jednak należy pamiętać, że 
budżet musi się zbilansować w ramach ro-
ku, biorąc pod uwagę przychody i kosz-
ty. Nie możemy oglądać się na nadwyż-
ki z poprzednich lat. Dopiero pod koniec 
roku widać, jak naprawdę wygląda sy-
tuacja finansowa, ponieważ wtedy ma-
my w większości zebrane składki człon-
kowskie, nasze główne źródło przychodu, 
do tego wpływają dotacje z Ministerstwa 
Zdrowia i Urzędu Marszałkowskiego czę-
ściowo pokrywające działalność statuto-
wą. Za pierwsze półrocze wynik finanso-
wy działalności był ujemny. Zobaczymy, 
jak wykonanie budżetu i sytuacja finan-
sowa będą się przedstawiały w kolejnych 
kwartałach. Równocześnie nie jesteśmy 
odizolowani od świata i ogólna sytuacja 
ekonomiczna, również u nas jest odczu-
walna. Już musieliśmy ograniczyć pew-
ne formy aktywności.

•	Mówi się o konieczności podniesie-
nia składki – aby zapewnić dobre funk-
cjonowanie Izb. A składki przekładają się 
na konkretne działania – jakie?

– Osiem lat temu na podstawie uchwa-
ły NRL z 2014 roku ustalono wysokość 
składki obowiązującej lekarza w wyso-
kości 60 zł miesięcznie. Od tego czasu 
składka nie była podwyższana. Zwolnieni 

Wszyscy zdecydujemy o naszych finansach 
z Barbarą Hasiec,  

skarbnikiem Okręgowej Rady Lekarskiej w LIL,  
rozmawia Anna Augustowska

z obowiązku opłacania składki są lekarze, 
którzy ukończyli 75 lat, lekarze skreśle-
ni z rejestru członków Okręgowej Izby 
Lekarskiej oraz lekarze, którzy złożyli 
oświadczenie, że nie osiągają przycho-
dów z tytułu wykonywania zawodu oraz 
ze źródeł przychodów wymienionych 
w przepisach o podatku 
dochodowym od osób 
fizycznych z wyłącze-
niem emerytury lub ren-
ty. Zwolnienie to ma cha-
rakter czasowy i przy-
sługuje na okres nie-
osiągania przychodów 
z wyłączeniem emery-
tury lub renty i następuje 
w pierwszym dniu mie-
siąca następującego po 
miesiącu, w którym za-
szły powyższe okolicz-
ności lub lekarz złożył 
oświadczenie.

Obecnie mówi się o konieczności pod-
niesienia składki członkowskiej, aby za-
pewnić sprawne funkcjonowanie Izb. Pra-
gnę przypomnieć, że Izba w pierwszym 
rzędzie realizuje zadania statutowe. Zaj-
muje się przyznawaniem PWZ absol-
wentom oraz, szczególnie w ostatnim 
czasie, lekarzom z zagranicy. Przecho-
wuje i aktualizuje informacje o wszyst-
kich praktykujących lekarzach i leka-
rzach dentystach. Sprawuje pieczę nad 
wykonywaniem zawodu poprzez powo-
łanego Okręgowego Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej, Sąd Lekarski 
oraz Rzecznika Praw Lekarzy i Komisję 
Etyki. ORL jest organem rejestrującym 
i nadzorującym wykonywanie zawodu 

w formach indywidualnych i grupowych 
praktyk lekarskich. Rejestr członków po-
siadających prawo wykonywania zawodu 
oraz rejestr praktyk prywatnych związa-
ny jest z prowadzeniem archiwum, które 
w ostatnich latach staje się także cyfro-
we, co wymaga dodatkowych nakładów 
finansowych. ORL zajmuje się kontakta-
mi z regionalnymi władzami, samorzą-
dem terytorialnym i instytucjami funk-
cjonującymi w ochronie zdrowia. Zajmu-
je się kontaktami między innymi z insty-
tucjami takimi jak NFZ, ZUS, Inspekcja 

Sanitarna. ORL dele-
guje przedstawicieli do 
Rad Społecznych szpi-
tali, Pogotowia Ratun-
kowego, zespołów i ko-
misji powoływanych 
przez wojewodę, mar-
szałka województwa, 
prezydenta miasta, rek-
tora UM 

Łatwo wyobrazić 
sobie, że wiąże się to 
wszystko z dużym wy-
siłkiem organizacyj-
nym i biurowym, a co-
raz nowsze zadania po-

wodują, że rosną wydatki. 
Należy zauważyć, że wzrosły koszty 

administracyjne funkcjonowania Izby, 
a czeka nas jeszcze podwyżka cen prądu, 
ogrzewania, wody itd. Propozycję pod-
wyżki składki członkowskiej wysunęła 
Naczelna Rada Lekarska, która przez spe-
cjalnie powołany zespół ds. analizy wy-
sokości składki członkowskiej zwróciła 
się do poszczególnych Izb z zapytaniem 
o kwotę, do jakiej powinna być podniesio-
na składka członkowska: do 90 zł, 100 zł, 
czy 120 zł? Tutaj nadmienię, że np. radcy 
prawni płacą miesięcznie składkę człon-
kowską w kwocie 120 zł.

Oczywiście zebrane składki przekła-
dają się na konkretne działania, zapew-
niamy kolegom pomoc prawną. Mamy 
podpisaną umowę z firmą Lex Secure 
w zakresie opieki prawnej dla wszystkich 
członków LIL oraz z firmą Wolters Klu-
wer w zakresie dostępu członków LIL do 
serwisu Lex Ochrona Zdrowia Optimum. 
Nawiązaliśmy współpracę z kancelaria-
mi adwokackimi, które służą lekarzom 
pomocą prawną i reprezentują ich w są-
dzie. Dofinansowujemy kolegom leka-
rzom szkolenia, konferencje i zjazdy or-
ganizowane przez towarzystwa naukowe. 
Komisja Kształcenia Medycznego orga-
nizuje szkolenia z zakresu umiejętności 
miękkich, prawa medycznego, orzecznic-
twa, ratownictwa medycznego.

Komisja Sportu współorganizuje im-
prezy dla lekarzy, niektóre rangi ogólno-
polskiej np. w tenisie stołowym, ziemnym, 
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kolarstwie, strzelectwie myśliwskim, sza-
chach. Organizujemy spływy kajakowe. 
Dofinansowujemy uczestnictwo człon-
ków LIL w imprezach sportowych: pły-
wanie, siatkówka, koszykówka, piłka 
nożna. W poprzednich latach lekarze ko-
rzystali z kart wstępu na obiekty sporto-
we i rekreacyjne dofinansowanych przez 
LIL. Co roku organizowane są pikniki 
dla lekarzy i ich rodzin. Aktywnie działa 
Komisja Kultury. W ramach Galerii Sztu-
ki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy” przy-
gotowuje wernisaże, wystawy fotografii 
i malarstwa naszych kolegów. Organizuje 
plenery fotografii, konkursy poetycko‑li-
terackie. Przy Izbie działa chór Continu-
um, który nagrał w ubiegłym roku tele-
dysk. Wydajemy biuletyn Medicus.

Młodzi lekarze organizują pikniki sa-
mochodowe, które poza integracją speł-
niają rolę edukacyjną. Dofinansowujemy 
szczepienia ochronne dla lekarzy i ich ro-
dzin. W ramach pomocy socjalnej udzie-
lamy jednorazowych zapomóg, świad-
czeń z tytułu urodzenia dziecka, nieopo-
datkowanych pożyczek oraz świadczeń 
losowych, które wspierają finansowo le-
karzy znajdujących się w trudnej sytu-
acji materialnej. 

Częściowo refundujemy lekarzom 
koszty ubezpieczenia obowiązkowego 
i dobrowolnego. Zmodernizowaliśmy 
infrastrukturę Izby oraz siedziby delega-
tur. Prowadzimy jeszcze inne aktywno-
ści na rzecz lekarzy. Działalność Lubel-
skiej Izby Lekarskiej oceniana jest bardzo 
wysoko na tle innych Izb, można powie-
dzieć, że plasujemy się w czołówce dzia-
łalności na rzecz lekarzy. Dzięki temu, że 
LIL jest jedną z większych oraz z powo-
du relatywnie oszczędnej polityki finan-
sowej, duża część składki wraca do na-
szych członków. 

•	Jeśli wzrośnie składka, co Izba za-
proponuje lekarzom?

– Podwyżkę składki zaproponowa-
ła Naczelna Rada Lekarska. Przypo-
minam, że wszystkie Izby przekazują 
15 proc. z uzyskanych składek na rzecz 
NIL, od stycznia ta kwota będzie wyno-
siła 10 proc. Na wrześniowym posiedze-
niu ORL dyskutowaliśmy na temat wy-
sokości składki, analizowaliśmy sytuację 
finansową. Z przedstawionych propozycji 
wybraliśmy kwotę składki w wysokości 
100 zł miesięcznie. Natomiast ostatecz-
na decyzja o wysokości składki zapad-
nie na posiedzeniu Naczelnej Rady Le-
karskiej, po zebraniu opinii z całego śro-
dowiska lekarskiego.

Jeśli zapadnie decyzja o wzroście 
składki, to zastanowimy się, jak najle-
piej wykorzystać to dla środowiska le-
karskiego.

Szkolenie i integracja to lepsza praca
Blisko 150 osób wzięło udział w zorganizowanym przez Lubelską Izbę Lekar-

ską spotkaniu szkoleniowo‑integracyjnym dla pracowników działających w Pol-
sce izb lekarskich. Wydarzenie odbyło się pod hasłem „Komfort	i	bezpieczeń‑
stwo	pracy	w	dobrym	stylu”, w dniach 9‑11 września w hotelu na Zamku w Ja-
nowie Podlaskim.

– Gościliśmy koleżanki i kolegów z niemal wszystkich 
izb lekarskich – informowała odpowiedzialna za organiza-
cję spotkania Monika	Macyra z LIL.

Program spotkania obejmował m.in. wykłady z komuni-
kacji, zasad postępowania z dokumentami, a także szkolenie 
z postępowania w stanach nagłych zagrożenia życia (ćwi-
czenia na fantomach) i kurs samoobrony. Wykład pt. „Ile 
można powiedzieć prasie? Czyli o dostępie do informacji 
publicznej w izbie lekarskiej” przygotowała radca prawna 
Aleksandra	Otawska‑Petkiewicz z LIL.

Jedną z atrak-
cji spotkania była 
przejażdżka za-
przęgami kon-
nymi i zwiedza-
nie najstarszej 
w Polsce stad-
niny koni arab-
skich w Jano-
wie Podlaskim 
(stadnina istnieje 
od 1817 roku). 

aa
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•	Wrzesień to od lat Miesiąc Świado-
mości Nowotworów Ginekologicznych 
i okazja do przypominania o programach 
profilaktycznych. Jak Pan ocenia efek-
tywność tych działań?

– Każdego roku no-
tujemy około 13 tysię-
cy zachorowań na nowo-
twory ginekologiczne, co 
stanowi około 15 procent 
wszystkich zachorowań 
na choroby nowotworo-
we wśród kobiet. W ciągu 
ostatnich 20 lat, liczba ta 
wzrosła o ponad 3 tysią-
ce. Mamy też około 7 ty-
sięcy zgonów, co również 
stanowi około 15 procent 
zgonów z powodu chorób 
nowotworowych u kobiet. Problem leży 
w zgłaszalności.

•	Czyli Polki się nie badają? 
– W ostatnich latach zgłaszalność pa-

cjentek na badanie profilaktyczne, jakim 
jest cytologia, uległa zdecydowanej po-
prawie. Także zachorowalność i liczba 
zgonów z powodu raka szyjki macicy 
zmniejszyły się w ciągu ostatnich 20 lat. 
Poprawa tych współczynników jest jed-
nak nadal niezadowalająca. Jeśli chodzi 
o raka jajnika i raka macicy to w ciągu 
ostatnich 20 lat obserwujemy wzrosty 

zarówno jeśli chodzi o zachorowalność, 
jak i zgony z powodu tych nowotworów. 
Należy więc kontynuować działania na 
rzecz zwiększenia świadomości onkolo-

gicznej kobiet. Bo na-
wet najlepsze progra-
my nie pomogą, jeśli 
kobiety nie będą regu-
larnie korzystały z ba-
dań profilaktycznych. 
Najgorzej jest wśród ko-
biet po 50. roku życia. 
Tu mamy najwięcej pa-
cjentek, które u gineko-
loga nie były od 10 czy 
nawet 20 lat!

•	Dlaczego? To nadal 
wstydliwe badanie?

– W młodszych grupach wiekowych 
już nie, ale generalnie wciąż pokutuje 
takie podejście do profilaktyki ginekolo-
gicznej – „nie boli, to po co sprawdzać”. 
Co ciekawe, z badań dotyczących świa-
domości zdrowotnej wynika, że więk-
szość kobiet wie, że cytologia pozwa-
la wykrywać i leczyć stany przednowo-
tworowe, które są w pełni wyleczalne, 
że chroni przed zachorowaniem na raka 
szyjki macicy, ale to za mało – żeby chro-
nić zdrowie, trzeba się badać. Co	ważne,	
prawdopodobnie	od	2023	roku	klasycz‑
na	 cytologia	pobierana	w	programie	

profilaktycznym	 zostanie	 zastąpiona	
cytologią	płynną	(LBC)	i	testem	mole‑
kularnym	wirusa	brodawczaka	(HPV). 
Negatywny wynik na obecność wirusa 
HPV oraz negatywny wynik cytologii 
płynnej pozwolą wydłużyć interwały po-
między badaniami nawet do 5 lat. 

W aktualnych programach profilak-
tycznych pacjentce przysługuje refundo-
wana cytologia między 25. a 59. rokiem 
życia raz na trzy lata, a mammografię mię-
dzy 50. (wg najnowszych rekomendacji 
od 40.) a 69. rokiem życia raz na dwa la-
ta. Na te badania można się zgłaszać bez 
skierowania i czekania w kolejce. Nie-
stety, w Polsce występują pewne rozbież-
ności między tym, co jest rekomendowa-
ne przez lekarzy ginekologów, a tym, co 
refundowane przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia. Idealne by było wykonywanie 
cytologii na podłożu płynnym, która ce-
chuje się większą czułością w wykrywa-
niu nieprawidłowości w porównaniu z tra-
dycyjną cytologią szkiełkową, nie wspo-
minając nawet o genotypowaniu wiru-
sa HPV odpowiedzialnego za rozwój ra-
ka szyjki macicy, natomiast jak do tej po-
ry cytologię płynną pacjentka może wy-
konać jedynie odpłatnie.

I wciąż trzeba przypominać, że bada-
nie cytologiczne ma zapobiec nie tylko 
rozwinięciu się nowotworu, ale i zgonom 
z powodu raka szyjki macicy. W przypad-
ku raka szyjki macicy mamy też dostęp-
ną szczepionkę przeciwko wirusowi HPV, 
zapobiegającą zakażeniom tym wirusem 
i tym samym zachorowaniom na raka 
szyjki macicy. Idealne by było, aby po-
wszechnymi i bezpłatnymi szczepienia-
mi objęto dziewczęta i chłopców przed 

ich inicjacją seksualną. Co 
jakiś czas w programach sa-
morządowych pojawiają się 
bezpłatne cykle szczepień, 
ale nadal tylko dla dziew-
czynek, chłopcy są pomi-
jani, a pamiętać trzeba, że 
mężczyźni też mogą cho-
rować na nowotwory HPV
‑zależne (m.in. rak prącia, 
krtani, jamy ustnej, odby-
tu). Zaszczepić się prze-
ciwko wirusowi HPV moż-
na w każdym wieku, bez 
względu na status wiruso-
logiczny, a przez to zmniej-
szyć ryzyko zachorowania 
na raka szyjki macicy.

•	A inne nowotwory, czy 
można im zapobiegać? 

– Rak	jajnika jest trud-
ny do wczesnego wykry-
cia. Zwykle manifestuje się 

Wciąż stawiajmy na profilaktykę
z prof. Rafałem Tarkowskim,  

kierownikiem I Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii  
PSK 1 w Lublinie,  

rozmawia Anna Augustowska
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dopiero w zaawansowanym stadium, dla-
tego w przypadku tego nowotworu nale-
ży zwracać uwagę na różne, niestety nie-
specyficzne dolegliwości ze strony ja-
my brzusznej. W przypadku raka jajni-
ka mamy grupę kobiet z obciążeniem ro-
dzinnym rakiem piersi i rakiem jajnika. 
Dlatego kobiety, które miały w rodzinie 
przypadki zachorowania na raka piersi i/
lub raka jajnika powinny być skierowa-
ne na konsultację genetyczną celem oce-
ny ryzyka rodzinnego i wykonane bada-
nie mutacji genów związanych z tymi no-
wotworami. 

Kwalifikacja pacjentki do programów 
lekowych jest uzależniona od wyników 
badań genetycznych np. mutacji BRCA, 
nie tylko tych wrodzonych, ale także 

Wciąż stawiajmy na profilaktykę
terapia spersonalizowana. W 2021 r. Eu-
ropejska Agencja Leków zaakceptowała 
do leczenia dostarlimab – pierwsze prze-
ciwciało anty‑PD‑1 dopuszczone do sto-
sowania w leczeniu nawrotowego lub za-
awansowanego raka endometrium. 

Prawdopodobnie także w przypad-
ku raka trzonu macicy będziemy mieli 
w Polsce program opieki dla kobiet z ry-
zykiem rodzinnym. W grupie tej znaj-
dują się pacjenci z mutacjami w syste-
mie naprawczym DNA (MMR‑ hMLH1, 
hMSH2, hMSH6).

•	Od dwóch miesięcy w Pańskiej kli-
nice – dodajmy ośrodku III stopnia re-
ferencyjności – w leczeniu pacjentek po-
maga nowoczesny robot.

stwierdzanych mutacji somatycznych 
w guzie. Mam tutaj na myśli inhibitory 
PARP, które poprawiają wyniki leczenia 
w tej konkretnej grupie pacjentów.

Najczęściej występującym nowotwo-
rem narządu płciowego jest rak	 trzo‑
nu	macicy – około 6 tysięcy zachoro-
wań rocznie. Dotyka głównie kobiety po 
menopauzie. Niestety, zachorowalność 
i śmiertelność z powodu raka trzonu ma-
cicy wciąż rośnie. Jednym z czynników 
ryzyka raka trzonu macicy jest otyłość. 
W przypadku tego nowotworu w naj-
nowszych rekomendacjach podkreśla się 
znaczenie markerów genetycznych, które 
mają znaczenie rokownicze. Na ich pod-
stawie, a nie tylko badaniu histopatolo-
gicznym, możemy dobierać odpowied-
nie leczenie dla danej pacjentki – to tzw. 

– Zacznę od tego, że aż 80 proc. wy-
konywanych w klinice operacji brzusz-
nych (rocznie w klinice wykonujemy 
ok. 2600 zabiegów) wykonujemy metoda-
mi małoinwazyjnymi. VERSIUS, którym 
od kilku tygodni dysponujemy, to system 
robotyczny konkurencyjny dla systemu 
Da Vinci. Nasza	klinika	była	pierwszym	
ośrodkiem	klinicznym	w	Polsce,	który	
wykonał	operacje	ginekologiczne	sys‑
temem	robotycznym	VERSIUS	 i	 do‑
tychczas	 ośrodkiem,	 który	 tych	 ope‑
racji	wykonał	najwięcej. Jest to dużym 
udogodnieniem dla nas, chirurgów, móc 
wykonywać kilkugodzinne operacje on-
kologiczne robotem. Poprawia to ergo-
nomię naszej pracy, umożliwia bardziej 
precyzyjną wizualizację podczas prepara-
tyki w porównaniu do laparoskopii (ob-
raz 3D), co przekłada się na wymierne ko-
rzyści dla naszych pacjentek. W tym ro-
ku rozpoczynamy również cykl szkoleń 
i pokazowych operacji dla lekarzy z ca-
łej Europy. 

Jesteśmy otwarci na współpracę z in-
nymi ośrodkami w Polsce, zarówno pod 
względem chęci zapoznania się z nowym 
systemem robotycznym, jak i kierowa-
nia i kwalifikacji pacjentek onkologicz-
nych do operacji VERSIUSEM. Lekarz 
każdej specjalności może do nas skiero-
wać pacjentkę z podejrzeniem lub roz-
poznaniem nowotworu złośliwego na-
rządu płciowego bez konieczności wcze-
śniejszego umawiania terminu przyję-
cia, bez zbędnych formularzy skierowań 
i co najważniejsze, bez kolejki. Taką pa-
cjentkę można skierować w każdy czwar-
tek do naszej Poradni Przyklinicznej przy 
ul. Staszica 14, gdzie zostanie danego dnia 
przyjęta przez ginekologa onkologa, zo-
staną zlecone w razie konieczności do-
datkowe badania i ustalony plan leczenia 
operacyjnego oraz uzupełniającego.
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Bez alkoholu 

•	Chyba trudno wyobrazić sobie świat 
bez alkoholu? Dlaczego?

– Nie wiem, czy trudno, natomiast fak-
tem jest, że alkohol towarzyszy w zasa-
dzie wszystkim sytuacjom naszego ży-
cia. Jest legalną i łatwo dostępną substan-
cją psychoaktywną, niemal w zasięgu rę-
ki. A w naszej kulturze i obyczajowości 
wszystkie ważne wydarzenia, imprezy 
okolicznościowe, sukcesy i porażki, itd. 
wiążą się ze spożywaniem alkoholu. 

Nawet kiedy urządzamy tzw. kinder 
party dla dzieci, podkreślamy ważność tej 
okoliczności kupując napój Piccolo i pla-
stikowe lampki… Jest to napój bezalkoho-
lowy, ale chodzi bardziej o przekaz, jaki 
dajemy dziecku. Zdziwienie budzi rów-
nież wesele bez alkoholu…

•	Mówimy, że alkohol jest dla ludzi 
– ale nie wszyscy piją bezpiecznie. Kiedy 
powinna zapalić się czerwona lampka?

– Alkohol jest dla ludzi, spożywa-
my go, bo coś nam daje, coś zmienia, 
być może każdemu coś innego. Pacjen-
ci często mówią, że ich relaksuje, obni-
ża napięcie, pomaga zasnąć, zapomnieć. 
Alkohol wpływa na naszą sferę poznaw-
czą, zmienia sposób widzenia danej sytu-
acji, nas samych i coś, co na trzeźwo jest 
dużym problemem, po alkoholu wydaje 
się proste i łatwe do rozwiązania. Alko-
hol wpływa również na nasze funkcjono-
wanie emocjonalne, zmniejsza napięcie, 
lęk, dodaje odwagi, odhamowuje, przez 
co pozwala przełamać na chwilę własne 
bariery i deficyty. Wszyscy lubimy czuć 
się dobrze… i alkohol i inne substancje 
psychoaktywne pozwalają to szybko, bez 
wysiłku osiągnąć. Dlatego lubimy po nie 
sięgać. Jeżeli jednak ten sposób regulo-
wania naszych stanów emocjonalnych za-
czyna dominować i zaczynają zdarzać się 
sytuacje, w których mamy poczucie, że 
tracimy zdolność do kierowania swoim 
życiem powinniśmy zastanowić się nad 

z dr Anetą Pyłypczuk,  
specjalistką psychiatrii, seksuologii i psychoterapii uzależnień, 

kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu 
i Współuzależnienia w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie,  

rozmawia Anna Augustowska 

tym. Wyraźnym sygnałem, który powi-
nien zwrócić nam uwagę, że coś jest nie 
tak jest sytuacja, kiedy rośnie ilość i czę-
stotliwość spożywanego alkoholu, poja-
wiają się incydenty upojenia i otocze-
nie zaczyna zwracać na to uwagę; gdy 

lekarza wiąże się z dużym obciążeniem 
psychicznym, fizycznym. Począwszy od 
studiów, które są wymagające, poprzez 
specjalizację, ciągłe doszkalanie się, pra-
cę zawodową, której często jest zdecy-
dowanie za dużo, ale tak pracujemy, bo 
takie są potrzeby placówki, bo chcemy 
godnie żyć. Praca lekarza wiąże się z co-
dziennym podejmowaniem trudnych de-
cyzji, które mają wpływ na życie pacjen-
ta. Spotykamy się z diagnozami bez do-
brych rokowań i to lekarzowi przypada 
przekazanie tego choremu i jego rodzi-
nie, spotykamy się ze śmiercią swojego 
pacjenta, musimy się skonfrontować ze 
swoimi porażkami terapeutycznymi. Te 
wszystkie czynniki wywołują duży ła-
dunek negatywnych stanów emocjonal-
nych, z którymi każdy lekarz musi sobie 
poradzić. Jeżeli nie wypracuje konstruk-
tywnych sposobów radzenia sobie z ta-
kimi stanami, to na szybko pomaga wła-
śnie picie alkoholu czy zażywanie innych 
substancji psychoaktywnych. Każdy czło-
wiek lubi czuć się dobrze, gdy jest nam 
źle, sięgamy po „znieczulacze”. Rzadko 
zdarza się, by lekarz sam szukał pomocy, 
najczęściej wymuszają to sytuacje, które 
zdarzą się np. w pracy. 

•	Dlaczego? 
– Jak wspomniałam, alkohol wpły-

wa na nasze postrzeganie świata i siebie. 
Osoba pijąca nie dostrzega strat wynika-
jących z picia, dostrzega tylko zyski, któ-
re daje jej alkohol, czyli poprawę samo-
poczucia. Środowisko, w którym lekarz 
funkcjonuje, często wie o problemie, ale 
ma dużą trudność z podjęciem jakichkol-
wiek kroków. Kolejnym problemem jest 
fakt, że lekarze mogą sobie sami wypisy-
wać recepty i korzystają z tego. Lecząc 
się samemu często sięgają po leki uspo-
kajające i nasenne, które łagodzą objawy 
odstawienne po alkoholu, ale szybko uza-
leżniają. W efekcie do uzależnienia od al-
koholu często dochodzi również uzależ-
nienie od leków. Lekarze mają też dużą 
trudność, by wejść w rolę pacjenta, czę-
sto mają własny pomysł na leczenie i trud-
no im się dostosować do zasad i zaleceń 
terapeutycznych np. w ośrodkach leczą-
cych uzależnienia.

•	Jakie obecnie mamy metody po-
mocy? 

– Podstawową formą leczenia uzależ-
nień jest psychoterapia. Na początek war-
to zrealizować podstawowy program te-
rapii, optymalnie w warunkach całodo-
bowych lub w oddziale dziennym. Le-
czenie w obu oddziałach trwa osiem ty-
godni. Program taki można również zre-
alizować w poradni leczenia uzależnień 

zmienia się rola alkoholu w naszym ży-
ciu, tzn. picie nie jest już elementem na-
szych obyczajów a staje się lekarstwem 
na stres, lęk, samotność, złość, napięcie; 
gdy używanie alkoholu staje się sposo-
bem na usunięcie przykrych skutków pi-
cia alkoholu dnia poprzedniego.

•	Czy można poznać, że ktoś pije szko-
dliwie, ale jeszcze nie jest uzależniony? 

– Uzależnienie jest chorobą, według 
klasyfikacji ICD‑10, w praktyce nadal 
u nas stosowaną, ta choroba ma 6 obja-
wów, o uzależnieniu świadczy występo-
wanie łącznie trzech z nich przez pewien 
czas w ciągu ostatniego roku. U osób pi-
jących szkodliwie występują problemy 
w różnych obszarach życia, ale nie speł-
niają one kryteriów uzależnienia, tzn. nie 
mają minimum trzech z sześciu objawów 
uzależnienia.

•	Czy lekarze piją inaczej? Szukają po-
mocy, czy zgodnie z zasadą „lekarz leczy 
się sam” – nie podejmują terapii?

– Są dane, które mówią, że około 
10‑12 proc. lekarzy jest uzależnionych. 
Odsetek ten jest zbliżony do odsetka 
właściwego dla całej populacji. Zawód 

Justyna Morylowska‑Topolska
pełnomocnik do spraw  
zdrowia lekarzy LIL
Kontakt: 
tel. 782 782 581
e‑mail:  
jmorylowska@oil.lublin.pl
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Bez alkoholu 
w systemie popołudniowym: raz w ty-
godniu kontakt indywidualny z terapeu-
tą i dwa razy w tygodniu po dwie godzi-
ny po południu w grupie terapeutycznej. 
W takim systemie realizacja programu 
trwa pół roku. Po ukończeniu podstawo-
wego programu terapii, leczenie konty-
nuuje się w ramach programu dalszego 
zdrowienia: raz w tygodniu kontakt in-
dywidualny z terapeutą i raz w tygodniu 
grupa terapeutyczna. 

•	Celem zawsze jest abstynencja? Bo 
chyba program ograniczania picia bu-
dzi wiele kontrowersji?

– Celem leczenia uzależnień nie jest 
abstynencja, jest nim wprowadzenie 
zmian w codziennym funkcjonowaniu, 
które sprawią, że alkohol nie będzie po-
trzebny. Pacjenci zgłaszają się z różnym 
poziomem motywacji i gotowości do 
zmiany. Jedni są zdecydowani na zupeł-
ne zaprzestanie picia, inni mają poczucie, 
że to im przeszkadza, ale nie mają jeszcze 
gotowości do zupełnego zaprzestania pi-
cia. Rodzaj pracy trzeba dostosować do 
pacjenta, ważne, że pacjent przyszedł, że 
dopuszcza do siebie myśl, że ma problem. 
To już stwarza dobrą przestrzeń do pracy. 
Każda zmiana w sposobie kontaktowania 
się z alkoholem jest ważna. Małe zmiany 
czynią w efekcie dużą zmianę.

•	Wiktor Osiatyński mówił, że al-
koholizm należy postrzegać jako brak 
pewnych ważnych umiejętności życio-
wych, dotyczących samopoznania, kon-
troli zachowań, kształtowania i wyraża-
nia uczuć, nawiązywania więzi między-
ludzkich. Może należy uczyć tego już 
w szkole?

– Wspomniałam już wcześniej, że al-
kohol wpływa na nasz stan emocjonalny, 
ale regulowanie emocji alkoholem nie jest 
sposobem konstruktywnym. Warto roz-
mawiać już w szkole i w domu z dzieć-
mi na temat emocji, czym są, jak je roz-
poznawać, jak sobie z nimi radzić kon-
struktywnie. W codziennej rzeczywisto-
ści obserwujemy dzieci i młodzież, któ-
ra funkcjonuje wyłącznie w mediach spo-
łecznościowych, porozumiewa się za po-
mocą komunikatorów, która spotkania to-
warzyskie zamienia na rozmowę przez 
kamerkę. Zadajmy sobie pytanie, czy te 
dzieciaki będą potrafiły w kontakcie bez-
pośrednim poznać kogoś, pokazać swój 
rzeczywisty wizerunek, stworzyć trwałe 
i głębokie więzi jako dorośli? Pamiętaj-
my również, że nasz sposób funkcjono-
wania, zachowania, w tym również uży-
wania alkoholu czy innych substancji 
psychoaktywnych stanowi wzorzec dla 
naszych dzieci.

W Lublinie obradowali neurolodzy 
W dniach 14‑17 września w Lublinie odbywała się VII Konferencja nauko‑

wo‑szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Spotkanie rozpoczął 
prof. Konrad Rejdak, kierownik naukowy konferencji i prezes Polskiego Towarzystwa 
Neurologicznego.

Swoje wystąpienia mieli też prof. Wojciech Załuska, rektor Uniwersytetu Medycz‑
nego w Lublinie, który zapowiedział powstanie Wschodniego Centrum Chorób Ukła‑
du Nerwowego w Lublinie i prof. Alina Kułakowska, prezes‑elekt Polskiego Towarzy‑
stwa Neurologicznego.

Rozpoczęciu obrad towarzyszyła ceremonia wręczenia odznaczeń i dyplomów. Statu‑
etkę AMICUS Uniwersytetu Medycznego w Lublinie otrzymał wiceminister zdrowia Ma‑
ciej Miłkowski, zaś medal Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wręczono prof. Teofa‑
nowi Domżałowi, który jest członkiem honorowym PTN.

Odbył się też panel dyskusyjny „Stan opieki zdrowotnej w województwie lubelskim 
na tle kraju i Europy”.

Główną tematyką kongresu były najważniejsze problemy z dziedziny neurologii, no‑
we metody diagnostyki i terapii chorób neurologicznych i ich dostępność dla polskich 
pacjentów, skuteczne procedury rehabilitacji neurologicznej, oraz reforma i kierunki roz‑
woju neurologii w Polsce. aa

Chirurgia robotowa i chemioterapia w jednym
We wrześniu w Lublinie po raz pierwszy w Polsce i drugi raz na świecie lekarze przepro‑

wadzili innowacyjną operację onkologiczną z zastosowaniem chirurgii robotowej, w cza‑
sie której połączono dwie zaawansowane metody: chemioterapię dootrzewnową w hiper‑
termii (tzw. HIPEC) z chirurgią robotową (zastosowano robota chirurgicznego Versius).

– Do tej pory w literaturze fachowej opisano tylko jeden taki zabieg – w 2019 r. prze‑
prowadzono go w Klinice Mayo w Rochester w USA – poinformował prof. Wojciech Po‑
lkowski, kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej SPSK1 w Lublinie.

Operację przeprowadzili dr Karol Rawicz‑Pruszyński w asyście dr. Michała Mi‑
reckiego. Tę operację przeprowadzono u 69‑letniej pacjentki z rzadkim nowotworem 
otrzewnej. 

Kolejne operacje tego typu zostały przeprowadzone we wrześniu, mówi prof. Po‑
lkowski.

Na zdjęciu operacja z 20 września br. aa
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Endoskopia i jej fascynujące możliwości
z Martą Łukasik,  

kierownik Zespołu Pracowni Endoskopowych  
WSzS w Białej Podlaskiej,  

rozmawia Anna Augustowska

•	Techniki miniinwazyjne w medycy-
nie są kierunkiem przyszłości i zapewne 
z tego powodu odbyło się I Bialskie Je-
sienne Spotkanie Endoskopowe?

– To prawda, spotkanie 
zorganizowaliśmy z oka-
zji pierwszej rocznicy 
działalności nowej Pra-
cowni Endoskopii, któ-
ra działa przy Bialskiej 
Onkologii. Mamy nowy 
sprzęt, fantastyczne wa-
runki lokalowe, wprowa-
dzamy nowe procedury 
– jednym słowem – no-
we możliwości. Jest się 
czym pochwalić.

Mamy nadzieję, że te 
spotkania staną się cy-
kliczne. Jeśli wszystko 
pójdzie pomyślnie, niech 
impreza wejdzie do stałego jesiennego ka-
lendarza. Wtedy będą „kolejne”…

W czasie naszego spotkania, które od-
było się we wrześniu, chcieliśmy pokazać 
nową pracownię i jej możliwości, a także 
zintegrować społeczność endoskopistów 
z regionu. Udział wzięło kilkunastu en-
doskopistów m.in. z Warszawy, Lublina, 
Siemiatycz, Łosic, Parczewa, byli też le-
karze POZ.

•	W	 takim razie przedstawmy zespół 
i możliwości pracowni.

– Pracownia dysponuje pięcioma gabi-
netami do badań. Są wyposażone w naj-
nowszy sprzęt z górnej półki, w całości fir-
my Olympus. Jest również jedna sala wy-
budzeń z ośmioma stanowiskami, w pełni 
zamonitorowanymi. Mamy sze-
roki wachlarz możliwości. Pra-
cują cztery gabinety, piąty cze-
ka na pozyskanie endoultrasono-
grafisty. Sprzęt do EUS jest, ale 
nie jest niestety wykorzystywany 
więc cały czas szukamy specja-
listy. EUS jest bardzo potrzebny 
w takim szpitalu jak nasz. Kilku 
kolegów było w trakcie szkole-
nia. Niestety, przerwała je nagła 
śmierć lekarza, który przyjeżdżał 
do nas zarówno wykonywać ba-
dania, jak i kontynuować szko-
lenie kolegów z EUS. 

Pracownia dysponuje nastę-
pującym sprzętem: 8 gastrosko-
pów w tym 1 z funkcją waterjet, 

2 gastroskopy cienkie – przeznosowe, 
14 kolonoskopów z regulowaną sztyw-
nością w tym: 8 krótkich 130 cm i 6 dłu-
gich 160 cm, w tym jeden długi z funkcją 

obrazowania Dual Focus, 
wszystkie z możliwością 
podświetlania w świe-
tle NBJ. Są też 3 szafy, 
w których endoskopy go-
towe są do użycia przez 
14 dni i 3 w pełni zauto-
matyzowane myjnie.

Zespół endoskopo-
wy to czterech gastro-
enterologów endoskopi-
stów (dwóch przyjezd-
nych lekarzy kontrakto-
wych z Warszawy i Lu-
blina), dwóch chirurgów 
oraz sześć pielęgniarek, 
sekretarka medyczna i re-

jestratorka, oraz technik sterylizacji. Przez 
kilka miesięcy pracował również inży-
nier sprzętu endoskopowego, ale niestety 
zmienił miejsce pracy. Jedna z pielęgnia-
rek odpowiada za salę wybudzeń. 

•	Podsumujmy rok działalności Pra-
cowni‑Bialska Onkologia. 

– To był pracowity rok – ponad 4 ty-
siące zabiegów: do końca lipca wykona-
liśmy blisko 1900 gastroskopii i prawie 
2200 kolonoskopii oraz 35 procedur za-
biegowych. 

Zaczęliśmy opaskowanie żylaków 
przełyku (do tej pory te zabiegi wyko-
nywane były najbliżej w Lublinie i War-
szawie) oraz ostrzykiwanie żylaków dna 
żołądka. 

Do pracowni przenieśliśmy zakładanie 
PEG‑ów, które do tej pory zakładane były 
wyłącznie na bloku operacyjnym. Jest to 
korzystne dla ekonomii pracy bloku ope-
racyjnego i Oddziału Chirurgii. Zgroma-
dziliśmy też sprzęt do protezowania prze-
łyków oraz ich poszerzania, z tą procedu-
rą jesteśmy już gotowi. Bardzo dobrze 
układa się współpraca z „pionem onko-
logicznym”. Szybka ścieżka terapii i dia-
gnostyki onkologicznej wymaga ścisłego 
współdziałania z koordynatorami onko-
logicznymi, członkami konsylium onko-
logicznego oraz Zakładem Patomorfolo-
gii i docelowo z Pododdziałem Chirurgii 
Onkologicznej, lub onkologii. Ten sys-
tem działa, bo wszyscy umiemy ze sobą 
współpracować. 

Przyjeżdżają do nas pacjenci z całego 
regionu, ostatnio również z dalekich re-
jonów Polski (Śląsk, Kujawsko‑pomor-
skie, Mazowieckie, Podlaskie). Wyko-
nujemy badania i zabiegi wszystkim pa-
cjentom, którzy tego potrzebują. 

Wykonujemy też badania i zabiegi 
w znieczuleniu, współpracujemy na stałe 
z dwoma anestezjologami, w razie potrze-
by wspomagają nas również anestezjolo-
dzy z Oddziału Anestezjologii i Intensyw-
nej Terapii. Mamy też możliwość znieczu-
lenia ogólnego dotchawiczego. 

•	Czy współczesna medycyna jest moż-
liwa bez zabiegów małoinwazyjnych? 

– Techniki miniinwazyjne, do których 
należy przecież endoskopia, stale się roz-
wijają. Dają lekarzowi możliwość wglądu 
w organizm pacjenta przy minimalnej in-
wazyjności. A ten wgląd jest tym dokład-
niejszy i precyzyjniejszy, im doskonalsza 
jest technika urządzeń, która również sta-
le idzie do przodu. 

Ja jestem lekarzem „starej daty”. Za-
czynałam jako chirurg bez USG i bez to-
mografii komputerowej. Nadal uważam, 
że najważniejsze są „ręce”, badanie, pal-

pacja, dotyk. 
Ale choć nadal czytam wyłącz-

nie „papierowe” książki i nie daję 
się namówić na „czytnik” i oględnie 
rzecz ujmując „nie kocham” kom-
puterów, to jednak to, co dzieje się 
w medycynie miniinwazyjnej, mi-
mo że czasem mnie przeraża, to jed-
nak też fascynuje. Widok tego, cze-
go nie jest w stanie uchwycić sam 
wzrok, oglądanie tej samej zmia-
ny w kilku „barwach, ostrościach 
i projekcjach”, możliwość zajrze-
nia tam, gdzie bez pomocy „przy-
rządów” i kamery nie można było-
by zajrzeć, powoduje że zastana-
wiam się czasem, gdzie leży grani-
ca ingerencji w organizm… 
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•	Pod koniec sierpnia z Ministerstwa 
Zdrowia przyszła od dawna wyczekiwa-
na wiadomość?

– Czekali na nią zarówno rodzice 
dzieci chorych na rdzeniowy zanik mię-
śni (SMA), jak również my, lekarze. Od 
1 września kolejne dwa leki stosowane 
w leczeniu SMA, w tym lek zolgensma 
jest refundowany w Polsce dla dzieci do 
6 m‑ca życia, objętych badaniami prze-
siewowymi. To lek oparty na technologii 
terapii genowej. Najdroższy lek na świe-
cie, jego dawka kosztuje 2,1 mln dol. (po-
nad 9 mln zł).

Chcę tu bardzo mocno podkreślić, że 
obecnie jesteśmy wśród czterech krajów 
świata, w którym mamy zarówno prze-
siew noworodkowy w kierunku wcze-
snego rozpoznania SMA oraz trzy do-
stępne, refundowane terapie. Przesiew 
noworodkowy to niebywały sukces, bo 
pozwala wychwycić tę chorobę jeszcze 
przed stadium objawowym i od razu po-
dać jeden z trzech refundowanych leków 
(nusinersen, risdiplam – oba nie są leka-
mi genowymi i zolgensma – lek geno-
wy), co sprawia, że choroba się nie rozwi-
nie lub znacznie spowolni się jej rozwój. 
Na Lubelszczyźnie badania przesiewo-
we wprowadzono w czerwcu 2021 roku 
i byliśmy wśród pierwszych województw 
objętych przesiewem. Obecnie obejmu-
je on wszystkie województwa. Ale do-
piero od 1 września br. zolgensma – je-
dyny lek oparty na terapii genowej – jest 
refundowany. 

•	A	wcześniej dzieci z SMA, jak by-
ły leczone? 

– Zacznijmy od tego, że bez progra-
mu badań przesiewowych choroba była 
często rozpoznawana dość późno, kiedy 
poczyniła już poważne zmiany w organi-
zmie, a SMA to bardzo poważna, postępu-
jąca choroba nerwowo‑mięśniowa, która 
nieleczona prowadzi do ciężkiej niepełno-
sprawności i śmierci. W 2019 roku wszedł 
program leczenia dzieci i dorosłych nu-
sinersenem. Dziś mamy też doustny, re-
fundowany lek w postaci syropu – risdi-
plam o mechanizmie działania podobnym 
do nusinersenu. Zolgensma była dostępna 
tylko dla osób, które mogły ten lek kupić. 
Ruszyły więc zbiórki i dzięki nim 34 dzie-
ci otrzymało w Klinice Neurologii Dzie-
cięcej ten nowoczesny, podawany tylko 
raz w życiu lek (to wlew dożylny, który 

Jesteśmy liderem w Europie

trwa ok. 60 min, podczas gdy terapia nu-
sinersenem to powtarzające się do końca 
życia co 4 miesiące podania bezpośred-
nio do płynu mózgowo‑rdzeniowego po-
przez nakłucie lędźwiowe). 

poprawę oceniając pacjentów w skalach 
funkcjonalnych. Lek działa, terapie geno-
we to zdecydowanie przełom w leczeniu 
SMA. Od 1 września br. zdiagnozowano 
już 4 dzieci z SMA, które są przygotowy-
wane do podania terapii genowej.

•	Czy są pacjenci, którzy nie kwalifi-
kują się do leczenia zolgensmą? 

– Nie wszystkie dzieci mogą otrzy-
mać terapię genową, ponieważ jej zasto-
sowanie wiąże się z wystąpieniem dzia-

łań niepożądanych, to np. wzrost 
enzymów wątrobowych czy spa-
dek płytek krwi. Jeśli u pacjentów 
obserwujemy jakiekolwiek niepra-
widłowości w funkcji wątroby, ne-
rek czy zaburzenia układu krzep-
nięcia dyskwalifikuje to pacjen-
ta od podania leku. W dniu poda-
nia leku dziecko nie może również 
prezentować cech infekcji. Dlate-
go każde z dzieci przed podaniem 
terapii genowej przechodzi szcze-
gółowe badania.	

•	Niestety kryteria, które przy-
jęło Ministerstwo Zdrowia wyklu-
czają dzieci z SMA, które zachoro-
wały przed 1 września…

– Te dzieci leczymy pozostały-
mi lekami, które są refundowane, 
przede wszystkim nusinersenem. 
Chociaż producent oraz dane lite-
raturowe podają, że zolgensma naj-
lepsze efekty daje, gdy pacjent nie 

przekroczy 13,5 kg masy ciała, a szcze-
gólnie dobre efekty są widoczne u pacjen-
tów skąpo‑ i przedobjawowych. W UE lek 
został zarejestrowany dla dzieci nawet do 
wagi 21 kg, jednak u cięższych dzieci ist-
nieje większe ryzyko wystąpienia działań 
niepożądanych w związku z ilością wpro-
wadzonego leku (pamiętajmy, że nośni-
kiem prawidłowego genu jest wektor wi-
rusowy). Mamy nadzieję, że z czasem uda 
się i nasz program rozszerzyć o te kryte-
ria, które zawarte są w charakterystyce 
produktu leczniczego. W Polsce rodzi się 
rocznie ok. 30‑40 dzieci z SMA. Wiem, że 
obecnie w kraju trwa 28 zbiórek na zakup 
terapii genowej. Dzieci czekające na zol-
gensmę są leczone nusinersenem. 

•	Czy Lublin jest nadal jedynym ośrod-
kiem podającym ten lek? 

– Podania terapii genowej dotych-
czas realizowane były przede wszystkim 
w Lublinie. Kilka podań miało miejsce 
w Centrum Zdrowia Dziecka. Po wej-
ściu w życie refundacji terapii genowej, 
program lekowy będzie również reali-
zowany w innych ośrodkach neurologii 
dziecięcej.

z prof. Magdaleną Chrościńską‑Krawczyk  
z Kliniki Neurologii Dziecięcej USzD w Lublinie,  

konsultantką wojewódzką w dziedzinie neurologii dziecięcej,  
rozmawia Anna Augustowska

•	Pani Profesor była pierwszym leka-
rzem w kraju, który podał zolgensmę. To 
wymagało odwagi?

– Ponad 2 lata temu podjęliśmy taką 
decyzję wspólnie z dyrekcją Uniwersytec-
kiego Szpitala Dziecięcego, przy dużym 
wsparciu dr. Mirosława Jasińskiego oraz 
za zgodą prof. Krystyny Mitosek‑Szew-
czyk, kierującą Kliniką Neurologii Dzie-
cięcej w Lublinie. Przeszliśmy wraz z ze-
społem specjalne szkolenie i 29 kwietnia 
2020 roku podaliśmy lek Kacperkowi, 
który miał 18 m‑cy, a jego rodzice zdołali 
uzbierać 9 mln zł (konto Fundacji Siepo-
maga). Były emocje! W końcu zolgensma 
została dopuszczona do użytku na świecie 
zaledwie w maju 2019 roku. Doświadcze-
nia nie były więc zbyt duże. 

•	Ale udało się i…?
– I lubelska klinika stała się liderem, 

jeśli chodzi o liczbę podań terapii geno-
wej w Europie. Do tej pory wykonaliśmy 
34 podania leku i z radością muszę pod-
kreślić, że wszystkim tym dzieciom (po-
za jednym chłopcem, który tuż po terapii 
zachorował na COVID) ten lek odmienił 
życie, już po 4‑5 tygodniach widzieliśmy 
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O „ryzykownej wol-
ności e‑słowa” pisali-
śmy na łamach Medicu-
sa (nr 8‑9/2020) w kon-
tekście oceny interneto-
wych wypowiedzi leka-
rzy przez pryzmat prze-
pisów Kodeksu etyki le-
karskiej. Dziś jeszcze 

bardziej widoczna staje się druga stro-
na medalu: nieprawdziwe, szkalujące le-
karzy opinie oraz hejt, wylewający się 
na medyków na forach internetowych 
i w mediach społecznościowych. Po jakie 
narzędzia prawne możemy sięgnąć, gdy 
staniemy się obiektem takiego ataku?

Wyobraźmy sobie, że na poczytnym 
forum anonimowy internauta opowiedział 
o doktorze Janie Kowalskim sensacyjną 
historię, okraszając ją stwierdzeniem, że 
ten jest „łapownikiem, mordercą, a po-
za tym chodzi na smyczy firm farmaceu-
tycznych”. Pod wpisem rozgorzała gorą-
ca dyskusja. Wkrótce cała wirtualna Pol-
ska może w ten sposób mówić o medyku. 
Doktor Kowalski ma dwa wyjścia: zapaść 
się pod ziemię albo postarać się o usunię-
cie szkalującego wpisu. 

Pomocą są przepisy ustawy z 18 lipca 
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektro-
niczną1. Co prawda podmioty świadczące 
te usługi (czyli np. dostawcy stron inter-
netowych) nie są zobowiązane do stałe-
go kontrolowania treści zamieszczanych 
przez użytkowników, ale w sytuacji, kie-
dy wpis narusza czyjeś dobra osobiste, do-
stawca strony ma obowiązek go usunąć 
– w przeciwnym razie naraża się na od-
powiedzialność odszkodowawczą. Dok-
tor Kowalski powinien zażądać usunięcia 
obraźliwego komentarza u administrato-
ra strony internetowej.

Zakładamy, że właściciel portalu lub 
administrator forum usunął wpis. Nadal 
jednak nie wiemy, kto był jego autorem 
i od kogo możemy żądać satysfakcji. Je-
dyne, co mamy, to adres IP – ciąg liczb 
składający się na numer identyfikujący 
komputery lub inne urządzenia łączące 
się z siecią. 

Aby uzyskać dane anonimowego hejte-
ra możemy skorzystać z trzech dróg. 

Zwrócić się do portalu, na którym wid-
niał szkalujący komentarz, o udostępnie-
nie danych osobowych osoby, która dopu-
ściła się naruszenia naszych dóbr osobi-
stych. Niestety właściciele portali obawia-
ją się udostępnienia danych osobowych, 
które związane są z adresem IP.

Można wnieść skargę do prezesa Urzę-
du Ochrony Danych Osobowych. Kiedy 
spotkamy się z bezpodstawną odmową 

odtajnienia danych z adresu IP, możemy 
zwrócić się do prezesa UODO, który mo-
że zobowiązać podmiot świadczący usłu-
gi drogą elektroniczną do udostępnienia 
żądanych przez nas informacji (przykła-
dowa decyzja prezesa UODO nr ZKE
.440.51.2019).

Trzecia możliwość to policja, sąd/pro-
kuratura. Tu możemy skorzystać z dwóch 
instrumentów prawa karnego. Albo zło-
żyć prywatny akt oskarżenia zawierają-
cy wniosek o nakazanie przez sąd admi-
nistratorowi strony internetowej poda-
nia danych osobowych kryjących się za 
IP. Albo skorzystać z art. 488 §1 k.p.k., 
zgodnie z którym policja otrzymawszy 
ustną lub pisemną skargę pokrzywdzo-
nego zabezpiecza dowody popełnienia 
przestępstwa na poczet przyszłego po-
stępowania karnego.

Trochę to trwało, ale w końcu wiemy, 
kim jest i gdzie mieszka nasz hejter. Te-
raz mamy do dyspozycji postępowanie 
karne, w którym w trybie prywatnoskar-
gowym (oznacza to, że sami/przez peł-
nomocnika wnosimy do sądu akt oskar-
żenia) możemy oskarżyć sprawcę o znie-
sławienie (art. 212 k.k.) lub znieważenie 
(art. 216 k.k.).

Zniesławienie wiąże się z pomówie-
niem pokrzywdzonego o takie postę-
powanie lub właściwości (cechy), któ-
re mogą poniżyć go w opinii publicznej 
lub narazić na utratę zaufania potrzeb-
nego dla wykonywania danego zawodu 
(np. stwierdzenie, że dentysta nie umie 

Hejt w sieci? Brońmy się!
Prawo na co dzień 

wyleczyć zwykłego bólu zęba, ordyna-
tor przyjmuje łapówki, lekarz kupił dy-
plom za jajka).

Zniewaga zaś to ciężka obraza, ubliże-
nie komuś czynem lub słowem, które ma 
na celu poniżenie godności pokrzywdzo-
nego. Zniewagą może być stwierdzenie, 
że Kowalski to dr Mengele, a Nowak to 
pijak, złodziej i łapownik.

Możemy też sięgnąć po instrumenty 
ochrony cywilnoprawnej: żądanie zapła-
ty zadośćuczynienia lub określonej su-
my pieniężnej na wskazany cel społecz-
ny, usunięcia wpisu z forum, nakaz pu-
blikacji przeprosin lub sprostowania. Je-
śli wskutek szkalujących wpisów lekarz 
ucierpiał finansowo (np. stracił pacjen-
tów, zmalały jego przychody), ma prawo 
domagać się odszkodowania za doznany 
uszczerbek majątkowy (tu jednak nale-
ży ściśle wykazać rozmiar szkody i jego 
związek z wpisem).

Na koniec odsyłam do casusu Roman 
Giertych vs „Fakt”. Wydawca portalu 
Fakt.pl został zobowiązany do publika-
cji przeprosin za to, że nie moderował 
hejterskich komentarzy. Czyli brak reak-
cji administratora strony internetowej na 
wpisy naruszające dobra osobiste naraża 
świadczącego usługi elektroniczne na od-
powiedzialność cywilną.

Aleksandra	Otawska‑Petkiewicz
radca	prawny	LIL

1  T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344.

D r n.  med.  G abriel  Surdack i 
i dr n. med. Ewa Niezabitowska, urolo‑
dzy z Wojewódzkiego Szpitala Specja‑
listycznego im. Stefana Kardy‑
nała Wyszyńskiego, to pierw‑
si wyszkoleni w województwie 
lubelskim specjaliści robotyki 
operacyjnej. Właśnie zdali eg‑
zamin certyfikujący w ośrod‑
ku w Berlinie i mogą już opero‑
wać pacjentów z użyciem robo‑
ta da Vinci. 

Robot da Vinci to najnowocze‑
śniejsze narzędzie w rękach chi‑
rurgów. W tym roku szpital przy 
al. Kraśnickiej dołączył do grona 
kilkunastu placówek medycznych 
w Polsce, które wykorzystują robo‑
ta w swojej pracy. Jednocześnie 
dyrekcji szpitala udało się pozy‑
skać do współpracy znakomitych 
lekarzy, którzy nie tylko posiada‑
ją uprawnienia do wykonywania 

operacji z użyciem robota, ale mają również 
status proktorów, czyli specjalistów mogą‑
cych szkolić przyszłych operatorów. To urolog 

Z certyfikatem do robota 
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Po całym tygodniu pracy, dzisiej-
szy dzień rozbawił mnie do łez i spra-
wił, że zaczęłam się zastanawiać po raz 
nie wiem który, czy można stworzyć 
naprawdę dobry system opieki zdro-
wotnej. 

Rząd i minister zdrowia od jakiegoś 
czasu chwalą się opieką koordynowa-
ną w POZ, którą to obiecują wprowa-
dzić „za chwilę”. Na razie były pilotaże 
i jak twierdzą, wypadły dobrze. Jak ro-
zumieją tę reformę pacjenci miałam oka-
zję przekonać się dzisiaj. Przyszedł pan 
i zapytał, od kiedy będzie ta koordynacja 
i czy rachunki ma brać na siebie, czy na 
przychodnię. Na moje pytanie, jakie ra-
chunki, pacjent powołując się na wypo-
wiedź ministra, twierdzi, że przecież le-
karz POZ ma płacić za kardiologa, dia-
betologa, pulmonologa i endokrynologa 
– a on chodzi do kardiologa i endokry-
nologa, lekarzy nie zamierza zmieniać, 
ale bardzo chętnie otrzyma ode mnie 
zwrot pieniędzy za porady specjalistów. 
Na początek popadłam w lekki stupor, 
ale po chwili postanowiłam pacjentowi 
wyjaśnić, na czym ma polegać koordy-
nacja według mojej wiedzy.

To my, jako przychodnia, podpisze-
my umowy z kolegami specjalistami 
(jeżeli jacyś zechcą pracować w tym 
systemie) i do tych lekarzy będziemy 
kierować pacjentów, jeżeli uznamy, że 
jest to konieczne lub konsultować wy-
niki badań telefonicznie, jeżeli nie bę-
dzie niezbędna wizyta osobista. Pacjent 

krokowego. Dlatego od począt‑
ku podeszliśmy z dużym entu‑
zjazmem do możliwości opero‑
wania z użyciem robota da Vinci. 
Narzędzie to umożliwi nam wyko‑
nywanie operacji z większą precy‑
zją i bezpieczeństwem dla pacjen‑
tów, oszczędzając zdrowe tkanki, 
co pozwala na szybszy powrót do 
zdrowia. W naszym szpitalu dłu‑
gość pobytu pacjentów po ope‑
racji z użyciem robota da Vinci 
to zaledwie 2‑3 dni, a po operacji 
metodą tradycyjną wynosi śred‑
nio tydzień – mówi dr n. med. 
Gabriel Surdacki.

W Pracowni Robotyki Opera‑
cyjnej szpitala przy al. Kraśnickiej 
trwają następne szkolenia lekarzy. 
Poza kolejnym zespołem urologów w ćwi‑
czeniach biorą udział chirurdzy i ginekolodzy. 
W planach lubelskiego szpitala jest budowa 
Ośrodka Edukacyjnego Chirurgii Robo‑
tycznej, w którym będą prowadzone szko‑
lenia dla lekarzy z innych placówek ochrony 
zdrowia województwa lubelskiego.

W Lublinie jest już drugi szpital, który bę‑
dzie posiadał robota da Vinci. Zdecydował 
się na to 1. Wojskowy Szpital Kliniczny 
w Lublinie, który pod koniec września ku‑
pił ten sprzęt od firmy Synektik. Urządzenie 
dotrze do Lublina już w październiku br.

aa 

dr n. med. Janusz Frey, chirurg dr n. med. 
Jerzy Draus i ginekolog dr hab. n. med. An‑
drzej Nowakowski.

Właśnie zakończyło się trwające trzy mie‑
siące szkolenie pierwszej pary lekarzy: ope‑
ratora i jego asystenta, a potwierdzeniem 
tego był certyfikat uzyskany na egzaminie 
w Niemczech.

– To były bardzo intensywne ćwiczenia. 
Najpierw przeprowadzaliśmy je na symula‑
torze, a potem asystowaliśmy przy 16 ope‑
racjach prostatektomii prowadzonych przez 
doktora Janusza Freya. Zakończeniem szko‑
lenia był wyjazd do Berlina, przeprowadze‑
nie szeregu zadań z wykorzystaniem robo‑
ta i zdanie egzaminu. W ostatnim tygodniu 
września czekają nas, już w Lublinie, pierw‑
sze operacje – mówi dr n. med. Ewa Nie‑
zabitowska.

W Pracowni Robotyki Operacyjnej lu‑
belskiego szpitala wykonywane są obecnie 
zabiegi w trzech zakresach: urologii, chirur‑
gii i ginekologii.

– Mamy duże doświadczenie w przepro‑
wadzaniu zabiegów otwartych i laparosko‑
powych, jeśli chodzi o leczenie raka gruczołu 

był bardzo niezadowolony z mojego tłu-
maczenia i upierał się, że minister mówił 
inaczej i już nie wie, komu wierzyć. Za-
proponowałam nieśmiało, że może jednak 
mnie, bo tak idealnie, żeby pacjent chodził 
do kogo chce, a my byśmy oddawali mu 
wszystkie w 100 proc. poniesione kosz-
ty to nie ma nigdzie na świecie. 

Wprowadzanie może i wspaniałych, 
ale źle przemyślanych reform to chyba 
nasza polska specjalność. Kolejni mini-
strowie mają doskonałe pomysły, ogła-
szają kolejne zmiany, tylko z tymi, któ-
rzy mają je realizować nikt tego nie kon-
sultuje a później szukamy winnych, bo 
przecież miało być tak dobrze. Lekarze 

POZ już tyle razy byli 
odpowiedzialni za różne 
katastrofy doskonałych 
pomysłów, że teraz też 
pewnie przeżyją i dadzą 
radę (chociaż na pewno 
część małych przychod-
ni zniknie). Może zanim 
przejdę na emeryturę 
(jeżeli kiedykolwiek to nastąpi) docze-
kam się dobrze przemyślanej reformy? 
Kto mi zabroni pomarzyć?

Na miłe zakończenie dnia i do prze-
myślenia przez weekend jeszcze roz-
mowa z dwiema paniami nauczyciel-
kami o szczepieniu na grypę. Padło py-
tanie, kiedy będą bezpłatne szczepion-
ki dla nauczycieli. Odpowiedziałam, 
zgodnie z posiadaną wiedzą, że nic mi 
o tym nie wiadomo. Panie stwierdziły, 
że rok temu bezpłatne szczepionki by-
ły i czy im zagwarantuję, że w tym ro-
ku nie będzie, bo nie chcą wydawać na 
darmo pieniędzy. Odpowiedziałam, że 
jeżeli chodzi o pana ministra nie podej-
mę się niczego obiecywać, bo niemoż-
liwe jest przewidzieć, co będzie jutro, 
a co dopiero za miesiąc czy dwa, gdy 
znowu się okaże, że może ktoś kupił za 
dużo szczepionek i żeby nie utylizować 
zacznie się rozdawanie. 

Czas chyba zakończyć dzisiejsze my-
ślenie i odpocząć, bo ciężko to wszyst-
ko ogarnąć. Ale nikt nie obiecywał, że 
będzie lekko.

Wioletta	Szafrańska‑Kocuń
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•	Zaczniemy od podróży, czy od spor-
tu?

– Zacznijmy od historii, którą inte-
resuję się od szkolnych lat. Szczególnie 
starożytnością, początkami naszej euro-
pejskiej cywilizacji. To właśnie z tych 
zainteresowań narodziła się moja ocho-
ta na podróże. Chciałem zobaczyć miej-
sca, gdzie żyli ludzie, którzy tworzy-
li podwaliny kultury na naszym konty-
nencie. Stąd moja pierwsza zagranicz-
na podróż – w 1985 roku – zaprowadzi-
ła mnie do Grecji. Pamiętam, jakie wra-
żenie zrobiły na mnie Meteory, wyso-
kie skały z klasztorami zawieszonymi 
w chmurach. Były też Delfy, Akropol, 
Mykeny, Epidauros i przede wszystkim 
Knossos na Krecie.

Mój apetyt podróżnika rósł i zacząłem 
– zwykle z najbliższą rodziną – zwiedzać 
kolejne kraje i miasta Europy: Włochy, 
Hiszpanię, Francję z Lazurowym Wybrze-
żem, Chorwację, Wiedeń, Berlin, Lon-
dyn i z dużym sentymentem wschodnie 
ziemie II Rzeczypospolitej: Lwów (wie-
lokrotnie), Krzemieniec (ten od Słowac-
kiego), Kamieniec Podolski, Wilno, Tro-
ki, aby później ruszyć dalej: zwiedziłem 
Egipt płynąc statkiem po Nilu, Izrael, 
Meksyk i Chiny. 

W 2010 r. w drodze na Krym prze-
jeżdżałem przez Zadwórze. Miejsco-
wość 33 km na wschód od Lwowa, gdzie 
20.08.1920 r. (dokładnie 90 lat wcześniej) 
była stoczona bitwa z oddziałami konnej 
armii Budionnego. Zginęli prawie wszy-
scy obrońcy (ok. 305 osób) i tę bitwę na-
zwano później polskimi Termopilami, 
a matka jednego z poległych, Jadwiga 

Zarugiewiczowa wybierała z tego miej-
sca prochy do złożenia w Grobie Niezna-
nego Żołnierza w Warszawie. 

Pandemia w oczywisty sposób zatrzy-
mała nas w Polsce, ale coraz bliższy reali-
zacji staje się mój plan podróży do Indii. 

Zamiast autem radzę chodzić piechotą
z Andrzejem Krawczykiem,  

specjalistą chorób wewnętrznych,  
pasjonatem historii, podróży i sportu,  

rozmawia Anna Augustowska

Być może jeszcze tej zimy, bo to jedyny 
okres, kiedy panująca tam pogoda pozwa-
la na spokojne zwiedzanie.

•	A	podróże po Polsce?
– Moim ulubionym miastem, które lu-

bię zwiedzać, jest Wrocław, a jeśli cho-
dzi o tereny bliższe Lublina to wyjątko-
wa jest trasa na wschodzie: Włodawa, Ko-
deń, Kostomłoty, Jabłeczna. Miasta łączą-
ce różne kultury i wyznania.

•	Rozmawiamy tuż po Pana powrocie 
z Zakopanego, gdzie zakończyły się tego-
roczne 19. Igrzyska Lekarskie. Przywiózł 
Pan aż sześć medali! Chociaż…

– Chociaż jechałem, jak zawsze, z my-
ślą o startowaniu tylko w jednej dyscypli-
nie – kolarstwie szosowym. I tak też się 
stało, w jeździe indywidualnej zająłem 
II miejsce, a w wyścigu wspólnym – III. 

Te zawody odbyły się na początku 
igrzysk i zostałem namówiony, aby wy-
startować też w innych dyscyplinach. 
Zaryzykowałem i okazuje się, że było 
warto, bo zająłem: II miejsce w rzucie 
oszczepem; II miejsce w biegu na 100 m 
a III miejsce w biegu na 400 m. W biegu 
przełajowym na dystansie 3 km zająłem 
I miejsce. Oczywiście startowałem w mo-
jej kategorii wiekowej, czyli 70 plus. 

Od lat biorę też udział w Mistrzo-
stwach Polski Lekarzy w Kolarstwie 
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Szosowym, których organizatorem jest 
Krzysztof Matras, lekarz z Łukowa.

•	Odnosząc takie sukcesy chyba nie 
przestaje Pan trenować? 

– Ostatnie lata rzeczywiście są wypeł-
nione przez sport – głównie jazdę na ro-
werze, bo to moja ulubiona dyscyplina. 
Systematycznie co 2‑3 dni ruszam na tra-
sę i pokonuję 30‑40 km, a w dni, kiedy 
nie jeżdżę ćwiczę na siłowni. Staram się 
do aktywności fizycznej zachęcać też mo-
ich pacjentów. Namawiam, aby nie rezy-
gnowali z wysiłku fizycznego, nawet te-
go najprostszego: zamiast windy – scho-
dy; zamiast autem radzę chodzić piechotą 
i uprawiać gimnastykę. Sam codziennie 
rano ćwiczę poruszając wszystkie partie 
mięśni i kładąc nacisk na rozciąganie.

Zamiast autem radzę chodzić piechotą
– Myślę, że tak. Mam za sobą 44 la-

ta pracy na pełnym etacie. Zaczyna-
łem w Klinice Chorób Wewnętrznych 
u prof. Janusza Hanzlika w szpitalu przy 
ul. Staszica, potem pracowałem w przy-
chodni należącej do kopalni „Bogdan-
ka” ale najdłużej, bo aż 19 lat, w szpi-
talu w Jaszczowie. Później był też szpi-
tal MSWiA w Lublinie, Szpital Powiato-
wy w Rykach. Ostatnim miejscem pra-
cy w pełnym wymiarze był Oddział We-
wnętrzny Szpitala Powiatowego w Kra-
snymstawie – gdy rezygnowałem ze sta-
nowiska ordynatora byłem prawdopo-
dobnie drugim najstarszym ordynatorem 
w województwie. Dodam, że przez sie-
dem kadencji samorządu lekarskiego by-
łem jednym z sędziów w Sądzie Lekar-
skim, co także wymagało wiedzy, czasu 

•	Zawsze był Pan taki aktywny?
– Tu mogę wiele osób zdziwić – spor-

tem zacząłem zajmować się na serio do-
piero około 40 roku życia. Kiedy bę-
dąc ordynatorem w szpitalu w Jaszczo-
wie wreszcie miałem trochę więcej cza-
su, a w Polsce zaczęły powstawać siłow-
nie. Kupiłem też sobie stacjonarny rower. 
Bardzo polecam wszystkim taką aktyw-
ność. Wcześniej bywało różnie – w szko-
le, wiadomo, grałem w piłkę nożną i jeź-
dziłem na rowerze; na studiach byłem 
w sekcji siatkówki, ale nauka a potem pra-
ca zabierały tyle czasu, że na sport było 
go zbyt mało. 

•	Taka kondycja pozwala Panu być też 
aktywnym zawodowo?

i sił. Teraz 2‑3 dni w tygodniu przyjmuję 
pacjentów w POZ w Rykach. I zdrowie, 
i kondycja bardzo się przydają. 

•	Historią pasjonuje się Pan od szkol-
nych lat, czy dzisiaj wybrałby Pan po-
nownie medycynę?

– Zdecydowanie tak. Mój ojciec co 
prawda nalegał, abym studiował che-
mię – to były czasy, kiedy rozbudowy-
wały się Zakłady Azotowe w Puławach, 
ale nie dałem się do tego przekonać. Za-
wsze chciałem pracować z ludźmi, poma-
gać im. Już w szkole czytałem sporo o za-
sadach zdrowego stylu życia, o tym, jak 
ważne jest zachowanie sprawności. I bę-
dąc lekarzem przekazuję tę wiedzę mo-
im pacjentom.

LITERACKO
Elżbieta,  

ostatnia taka 
królowa

Chociaż dzisiaj bardziej aktualne wy‑
dają się pytania czy król Karol będzie 
w stanie udźwignąć ciężar korony i czy 
Brytyjczycy zaakceptują jako swoją nową 
królową Kamilę, jego żonę, to jednak trud‑
no nie wracać do sylwetki zmarłej 8 wrze‑
śnia br. królowej Elżbiety II.

I nie jest to trudne, bo książek na jej 
temat jest bardzo dużo, ale Marek Rybar‑
czyk, publicysta „Newsweeka”, znawca 
kultury i historii Wielkiej Brytanii, wielo‑
letni dziennikarz radia BBC, korespondent  
„Gazety Wyborczej” 
w Londynie, komen‑
tator Radia TOK FM, 
r a d i o w e j  Tr ó j k i 
i TVN24 przedsta‑
wia jedną z najcie‑
kawszych. Autor 
zdradza pełne pi‑
kantnych szczegó‑
łów i kąśliwych uwag 
tajemnice Windso‑
rów, jednocześnie 
snując wartką opo‑
wieść o burzliwej hi‑
storii Europy.

Co istotne, książka ukazała się zaledwie 
3 miesiące przed śmiercią królowej.

Elżbieta II wstąpiła na tron w 1952 ro‑
ku. Dla niej zawsze przede wszystkim li‑
czył się jej naród, a życiową dewizą stały 
się słowa: „Nigdy się nie poddawaj!”. Książ‑
ka odpowiada na nurtujące pytanie, czyli 
jak naprawdę wygląda życie królowej i jej 
monarchii oraz co się dzieje za zamknię‑
tymi drzwiami Windsorów. Książka Mar‑
ka Rybarczyka szkicuje sylwetkę Elżbie‑
ty II, jakiej dotąd fani royalsów nie znali 
– fanki kryminałów o detektywie Herku‑
lesie Poirot, której gorąca miłość do Fili‑
pa szybko przerodziła się w chłodne ży‑
cie małżeńskie oraz matki, która nigdy 
nie rozumiała swojego własnego dziec‑
ka. Autor analizuje życiowe wybory kró‑
lowej, nie pisze o niej tylko w superlaty‑
wach, wręcz przeciwnie.

To próba pewnego rysopisu psycholo‑
gicznego i politycznego królowej, zmie‑
rzająca do ukazania choćby niektórych 
cech złożonego charakteru Elżbiety II na 
tle dziejów jej monarchii. To w końcu dą‑
żenie do zrozumienia tej postaci, symbolu 
historycznej ciągłości Zachodu, władczy‑
ni, która z żelazną wolą broniła monarchii 
i tradycyjnych wartości.

Opr. aa 

„Elżbieta II. Ostatnia taka królowa”, 
Marek Rybarczyk, Wydawnictwo 
Muza, czerwiec 2022 roku
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XIX‑wieczna warszawska księ-
garnia wypuściła na rynek wykład 
poglądowy, popularyzujący ana-
tomię. Anonimowy drzeworytnik 
opatrzył go przestrzennymi ilu-
stracjami. Pierwszy raz, przypo-
minając dawne publikacje lekarzy 
lub dla lekarzy, pokazujemy tytuł 
tak atrakcyjny edytorsko. 

„Anatomia ludzkiej głowy wraz 
z szyją. Wykład poglądowy z tek-
stem objaśniającym przez dokto-
ra medycyny Maksymiliana Flau-
ma i 5 drzeworytami” to tytuł nie-
wielkiej, zaledwie 40‑stronicowej 
książeczki. Wyszła w Warsza-
wie, z carskim przyzwoleniem, 
w 1897 roku. Tym samym, który 
dał światu aspirynę wprowadzo-
ną do handlu i rewelacyjny lek na 
kaszel – heroinę. 

– Mamy tu do czynienia z naj-
charakterystyczniejszą częścią 
ciała ludzkiego. Głowami najwię-
cej różnią się ludzie od ludzi – nie 
tylko, gdy uwzględnimy różnice 
rasowe, lecz i w zbiorowiskach 
mniejszych. Rysami twarzy, bar-
wą włosów, kształtem nosa, wy-
razem oczu różnią się między sobą ludzie w sposób tak dosko-
nały, że do cech tych przywykliśmy przywiązywać pewne zna-
miona głębsze, własności umysłowe i cechy moralne. Jest w tym 
wiele przesady co prawda, lecz nie mniej i dużo prawdy – za-
uważał Flaum, 33‑letni wówczas doktor, który tytuł doktora 
nauk medycznych uzyskał zaledwie kilka lat wcześniej. Przy-
znano mu go za pracę poświęconą wpływowi niskich tempera-
tur na funkcje żołądka.

Jak wyliczał w 1897 roku, 
podstawa głowy utworzona jest 
z 22 kości, z których osiem, tak 
zwanych kości czaszkowych łą-
czy się razem w jamę, mieszczą-
cą w sobie mózg, czternaście zaś 
składa na część twarzową.

Prezentując co miesiąc kolej-
ne historyczne publikacje, naj-
częściej mamy problemy ze zi-
lustrowaniem przypominanych 
XIX‑wiecznych i starszych po-
zycji. Nawet ówczesne okład-
ki miały bardzo skromną szatę 
graficzną. Ilustracje wewnątrz 
dawnych poradników, podręcz-
ników czy tytułów popularno-
naukowych praktycznie nie wy-
stępowały. 

Tym bardziej zwraca uwagę 
wydawnictwo, które ma 125 lat 
i zawiera barwne drzeworyty 
ciekawie pokazane edytorsko. 
Autor tekstu zwraca uwagę, że 
są one w naturalnym porząd-
ku, w jakim spotyka je anatom 
przy pracy i „przenikaniu od po-
wierzchni do miejsc coraz głęb-
szych”.

Niestety nie ma żadnej informacji czy choćby inicjału su-
gerującego, kim może być drzeworytnik, który wykonał kilku-
warstwowe ilustracje. Może był pracownikiem warszawskiej 
Drukarni Artystycznej Saturnina Sikorskiego, w której książka 
doktora Flauma powstała. 

Doktor był warszawiakiem. Studia zaczął od przyrody na 
Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim, potem wyjechał do 
Dorpatu (dziś Estonia), gdzie skończył chemię. Po powrocie 

Wielowarstwowa anatomia obrazkowa 
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do Warszawy pracował w fabrykach chemicznych, uczył che-
mii i był tłumaczem. 

Dopiero gdy miał 26 lat wyjechał do Berna, by studiować 
medycynę i pracować w tamtejszym Instytucie Fizjologicznym. 
Pracę o temperaturze i żołądku ogłosił w Monachium. Przez Do-
rpat wrócił ponownie do Warszawy, by pracować w poliklinice 
i żydowskim szpitalu. W mieście został już do śmierci.

Autor pięknie ilustrowanej publikacji prowadził prywatną 
praktykę, udzielał się w Towarzystwie Naukowym Warszaw-
skim i był współwłaścicielem „Gazety Lekarskiej”. Druko-
wał artykuły w czasopismach, był encyklopedystą. Wydawał 
też książki, między innymi tę popularyzującą anatomię głowy 
i szyi. Rok wcześniej ukazała się skromniej ilustrowana anato-
mia ogólna człowieka.

Wielowarstwowa anatomia obrazkowa 

Przez zupełny przypadek wiemy, że 13 sierpnia 1900 ro-
ku o godz. 10.40 Flaum odjechał pociągiem z warszawskiego 
dworca w stronę Galicji. Nie wiemy, gdzie chciał wysiąść, bo 
już we Włochach doszło do kolejowej katastrofy – zderzenia 
z pociągiem jadącym z Sosnowca do Warszawy. 5 osób zosta-
ło zabitych, a 17 rannych. 

Jednym z rannych był doktor, który na kilka miesięcy trafił 
do szpitala i do końca życia utykał na jedną nogę. 

Wypadek był szeroko opisywany w ówczesnych gazetach 
i wzbudził wielkie zainteresowanie, bo współpasażerem, który 
również został poszkodowany był Władysław Reymont. W ko-
respondencji znajomych pisarza i we wspomnieniach pojawia 
się wymieniana z nazwiska postać doktora, który musiał być 
znaną w XIX‑wiecznej Warszawie osobistością.

Zmarł w 1933 roku, jego nagrobek na kirkucie nie przetrwał 
II wojny światowej.

Egzemplarz „Anatomii ludzkiej głowy wraz z szyją. Wykład 
poglądowy z tekstem objaśniającym przez doktora medycyny 
M. Flauma i 5 drzeworytami”, który pokazujemy, trafił do Bi-
blioteki Narodowej w 1994 roku kupiony od kolekcjonera za 
120 tys. złotych. 

Janka	Kowalska

www. kultura.oil.lublin.pl

Świat łączony: malowany 
i fotografowany

W sobotę, 17 września, w Galerii Sztuki Nieprofesjonal-
nej „U Lekarzy” i siedzibie LIL, odbył się wernisaż wystawy 
fotografii i malarstwa pt. „Obrazy świata”, której autorką jest 
Anna	Serafinowicz‑Kuszneruk, specjalistka ortodoncji. 

Anna Serafinowicz‑Kuszneruk ukończyła nie tylko Wy-
dział Stomatologii na lubelskiej Akademii Medycznej, ale 
także na studiach podyplomowych malarstwo na Wydziale 
Artystycznym UMCS.

– Mieszkam i pracuję w Białej Podlaskiej. Interesuje mnie 
malarstwo, fotografia i podróże. Zawsze chciałam podró-
żować, utrwalać to, co zobaczyłam i zapamiętywać. Efek-
ty prezentuję na tej wystawie – mówiła pani doktor w cza-
sie wernisażu.

Wystawa będzie prezentowana przy ul. Chmielnej 4 do 
19 listopada br.  aa

Fotoreportaż na stronie 
Komisji Kultury LIL

https://kultura.oil.lublin.pl/obrazy-swiata-wystawa-anny-serafinowicz-kuszneruk-fotorelacja/
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Sałatka po lekarsku

Kaszanka… inaczej 
Jesień w pełni, a jak jesień, to coraz bardziej 

smakują nam potrawy pieczone i smażone. Tym 
razem naszym bohaterem, a właściwie bohater-
ką będzie poczciwa… kaszanka. Powiecie, aleś 
wymyślił smakołyk! Ano tak i sądzę, że po tym, 
co tu opowiem, kaszanka będzie smakowała wy-
jątkowo. Kaszanka należy do grupy wędlin po-
drobowych. Są to przetwory wyprodukowane 
z solonych lub peklowanych podrobów, mięsa 

i tłuszczu w osłonkach naturalnych, sztucznych lub formach 
z dodatkiem lub bez krwi spożywczej, surowców uzupełnia-
jących, przyprawione, parzone lub pieczone i ewentualnie wę-
dzone. Tyle reguła. 

Pokutuje przekonanie, że kaszanka to potrawa chłopska. 
Tymczasem najstarsze przepisy na kiszki pochodzą z książek 
kuchmistrzów dworskich. Trzeba wiedzieć, że w XVII wie-
ku kiszką nazywano po prostu jelito zwierzęce, jak i sam wy-
rób podobny do kiełbasy. Kiszkę nadziewano mięsem z kapło-
nów, jeleni czy danieli z ryżem. Przygotowywano kiszki na-
szpikowane wnętrznościami cielęcymi. Gotowano je w roso-
le, pieczono, smażono, czy też opiekano. Dopiero paręset lat 
później pojawiły się przepisy na kaszanki w dzisiejszym tego 
słowa znaczeniu. Sam Jan Chryzostom Pasek wybrawszy się 
na wyprawę ze Stefanem Czarnieckim do Danii w 1660 ro-
ku, tak pisał w swoich „Pamiętnikach”: …wołu, wieprza albo 

Składniki (na 4 osoby):

• Ok. 0,6 kg dobrej kaszanki (z kaszą 
gryczaną paloną). 

• Ok. 70 dag boczku dobrze przerośniętego, 
surowego, wędzonego, w kawałku.

• 1 średnia czerwona cebula.
• 3 łyżki octu winnego jabłkowego (lepszy 

byłby balsamiczny!).
• 2 łyżki masła klarowanego.
• 3 łyżeczki cukru trzcinowego.
• 2 łyżki marynowanych kaparów.
• 3 łyżki marynowanych kurek.
• 1 garść roszponki. 
• 1 łyżeczka oliwy z oliwek.
• Garść suszonych płatków czosnku. 

Wykonanie: 

Pas boczku szerokości 5 cm kroimy bez skóry na kwadraty 5 x 5 cm. Wkła-
damy do rękawa piekarniczego, dodajemy łyżkę wody, pieczemy w 180 stop-
niach przez 10 minut. W tym czasie na klarowanym maśle podsmażamy ka-
szankę. Układamy ją na talerzu w spłaszczone kule o śr. ok. 10 cm. Na wierz-
chu układamy kostki boczku i wszystko zapiekamy ok. 7‑8 minut w piekar-
niku w temp. ok. 180 stopni (góra‑dół). Po wyjęciu dekorujemy roszponką, 
kurkami, kaparami, konfitowaną cebulą i czosnkiem. Wszystko serwujemy 
najlepiej z grzankami i dobrym piwem. 

PS Jak zrobić konfitowaną cebulkę? Na oliwie smażymy pokrajaną w krąż-
ki czerwoną cebulę delikatnie oprószoną solą. Jak zaczyna mięknąć, dodajemy 
cukier trzcinowy i mieszając smażymy aż cukier zacznie się karmelizować. Do-
dajemy ocet i odparowujemy, mieszając przez ok. 10‑15 minut. I gotowe.

Smacznego!
Dariusz	Hankiewicz

barana kiedy zabiją, to najmniejszej krople krwie nie zepsują, 
ale ją wytoczą w naczynie; namieszawszy w to krup jęczmien-
nych albo tatarczanych to tym kiszki owego bydlęcia nadzieją, 
razem w kotle uwarzą i osnują to wieńcem na wielkiej misie 
i tak to na stole stawiają przy każdym obiedzie i jedzą za wiel-
ki specyjał. I mnie częstowano tym do uprzykrzania, ażem im 
powiedział, że się Polakom tego jeść nie godzi, boby nam psi 
nieprzyjaciółmi byli, gdyż to ich potrawa… Jak widzicie prze-
konanie, że kaszanka to potrawa chłopska jest błędne. 

Najstarsze przepisy na kiszki pochodzą z XVII wieku. Po-
trawa trafiła najprawdopodobniej z Danii albo z Niemiec przez 
Śląsk i przetrwała do czasów współczesnych. Może być różnie 
nazywana. Na przykład na Śląsku określa się ją krupniokiem, 
o którym wzmiankuje się już w pierwszej połowie XIX wie-
ku. Podawano go tradycyjnie podczas święta Barbórki. Ni-
gdy nie mówcie Ślązakom, że kaszanka i krupniok to to sa-
mo. Wersja uboga z dodatkiem bułki zamiast podrobów tzw. 
bułczanka nosi tam nazwę żymlok.

Krwawe kiszki gościły również na stołach arystokracji. Sto 
lat temu na dworze Potockich z Krzeszowic, serwowano je 
pokrajane w talarki, przysmażone i polane „glasikiem”, czyli 
zredukowanym wywarem z kości, tzw. demi glace. Choć wie-
le osób sądzi, że ta krwista wędlina to typowo polski specjał, 
wcale tak nie jest. Podobne produkty znajdziemy w kuchniach 
innych krajów. Hiszpania słynie na przykład z morcilli, krwi-
stej kiszki, która zwykle nie zawiera w ogóle zwykłego mię-
sa. Jako „danie ubogich”, przygotowywane było wyłącznie 
z tanich, dostępnych dla wszystkich składników: ryżu, cebu-
li, wieprzowej krwi i słoniny oraz świeżych ziół i przypraw. 
Najbardziej znana jest wersja z prowincji Kastylia, która za-
wiera bardzo nietypowe przyprawy – kmin rzymski i ostrą pa-
pryczkę. W Finlandii jest uwielbiana przez smakoszy musta-
makkara: kiełbasa z krwi, kaszy, smalcu, mięsa wieprzowe-
go i podrobów oraz mąki żytniej. Mustamakkara serwowa-
na jest często z galaretką z borówek. Najbardziej nietypową 
wersję kaszanki znajdziemy jednak w Karyntii, jednej z pro-
wincji austriackich. Maischel, bo taką nazwę nosi ta wędlina, 
przygotowuje się tradycyjnie z krwi, tłuszczu wieprzowego 
i przypraw. Masę formuje się w dość duże kule, które gotuje 
się w rosole. Wyglądem co prawda przypominają knedle, ale 
smakują… jak kaszanka.

Ja proponuję inaczej zaserwowaną kaszankę. Może wyma-
ga ciut pracy, ale efekt jest tego wart. Podobnie przygotowa-
ną jadłem w Beskidzie Niskim.
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Pamiętnik znaleziony w szpitalnej szafce
Nasz szoł powszedni www. medicus.lublin.pl

(serial prawie codzienny)

Wtorek

Niestety, z mojego wypisu nic nie 
wyszło, bowiem okazało się, że w do-
tychczasowych badaniach nie zauważo-
no jakiegoś istotnego szczegółu w jeli-
cie. Zlecono nowe badania, w tym kolo-
noskopię. Wstrząsające doświadczenie. 
Od razu skojarzyło mi się z Azją Tuhaj-
bejowiczem. Okazało się, że mam jesz-
cze dodatkowo w jelicie wrzód. Zmie-
niono mi leki i dietę oraz zapewniono, 
że teraz powinno być już lepiej. Oby. 

Środa

W mediach nadal jeszcze wiadomo-
ści na temat zatrucia Odry. Ale to tylko 
część na temat zatruć. Wystarczy posłu-
chać, co w ogóle mówią w radiu i telewi-
zji, żeby wiedzieć, jak wygląda trucie na 
co dzień. I nie ma się co dziwić, że jeste-
śmy coraz bardziej śnięci. 

Czwartek

Pacjentów na sali jest nadkomplet. Dzi-
siaj 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 siedzą-
co. A to nie jest wykluczone, bo przyjmu-
jąc, że teraz nie ma rzeczy niemożliwych 
różne sytuacje mogą się jeszcze zdarzyć. 
Na co dzień jesteśmy przecież świadkami, 
że potrzeba jest matką różnych wynalaz-
ków. Grunt, że swoją dostawkę mam. 

Piątek

Jeszcze nie tak dawno premier dum-
nie i z pełnym przekonaniem ogłosił, że 
POLSKA SERCEM EUROPY. Wielkie 
słowa i wielka odpowiedzialność. Może 
więc warto wreszcie ocenić stan tego ser-
ca, pomyśleć o konsultacji kardiologicznej, 
o rzuceniu palenia, ale nie węglem i ewen-
tualnej profilaktyce przeciwzawałowej, że-
by ciągle głupio nie wychodziło. Jeżeli już 
wiemy, gdzie serce Europy leży, to czas 
zrobić coś, żeby wreszcie nie leżało. 

Sobota

W telewizji podali, że coraz bardziej 
brakuje lekarzy i pielęgniarek. Ale tego, 
że pielęgniarkom i lekarzom coraz bar-
dziej brakuje już nie podali. Ot, taka co-
dzienna ko‑MEDIA. 

uprawiając to partyjno‑nakazowe 
wodolejstwo, mówiąc dokładnie 
to, co miał i musiał powiedzieć. 
Pomyślałem – POLSKI MA-
NEKIN PIS. I Bruksela nawet 
w tym względzie będzie mogła 
nam naskoczyć. U nich jeden le-
jący z pomnika, u nas wielu z po-
słuszeństwa. Na niektóre pomni-
ki też. I nie tylko pomniki. 

Wtorek

Sąsiad biadoli, że powoli sta-
jemy się pośmiewiskiem Euro-
py i świata. Nie sądzę. U nas już 
się nie ma z czego śmiać. I to 
nie powoli. 

Środa

Podobno odbyło się jakieś dyploma-
tyczne spotkanie polsko‑węgierskie. 
Pewnie pod nowym hasłem POLAK 
– WĘGIER DWA BRYTANKI. A po-
tem znów się okaże, że smycz trzyma 
kto inny. 

Irosław	Szymański

Poniedziałek

Wczoraj odsłuchałem wywiadu z ko-
lejnym, dobrze po dobrej zmianie usta-
wionym urzędnikiem państwowym. Pan 
urzędnik z pełnym przekonaniem i bez 
skrupułów olewał każde, niezależnie od 
treści, zadawane mu pytanie, publicznie 

Taka będzie modułowa pulmonologia
Nowy, dwukondygnacyjny budynek dołączy do istniejących części szpitala przy 

ul. Herberta w Lublinie. Koszt inwestycji powstającej z myślą o 40‑łóżkowym Od‑
dziale Pulmonologii, to blisko 10 milionów złotych.

Budynek będzie realizowany w systemie modułowym. Prace przy fundamentach 
zaczną się w tym miesiącu. Będzie tu miejsce na 40 łóżek. Zwiększony reżim sanitarny 
ma polepszyć bezpieczeństwo przebywających na oddziale lekarzy i personelu.

– W okresach wzmożonego zachorowania w nowym budynku będziemy przyjmo‑
wać pacjentów covidowych, a po tym okresie będzie ogromna potrzeba leczenia pa‑
cjentów postcovidowych. Teraz mamy dwa oddziały pulmonologii: jeden zlokalizowa‑
ny przy ul. Biernackiego, drugi – przy ul. Herberta. Te dwa oddziały już niedługo będą 
mieściły się w jednej lokalizacji przy ul. Herberta – zapowiedział Piotr Matej, dyrektor 
WSS im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lublinie, który we wrześniu podpisał umo‑
wę na realizację inwestycji. (oprac. jkg)

Ilustracja: materiały prasowe
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Jarosław Drabko (1968‑2021)
Rok temu, w czerwcu 2021, 

zmarł nagle dr n. med Jarosław 
Drabko. Absolwent Wydziału 
Lekarskiego Lubelskiej Akade-
mii Medycznej 1993 r., z wyni-
kiem bardzo dobrym. Specja-
lista chorób wewnętrznych od 
2000 r. i gastroenterologii od 
2004 r. Stopień doktorski uzy-
skał w 2002 r.

Jarek był niewątpliwie leka-
rzem z powołania, z pasją. Pacjent był 
dla Niego najważniejszy, co zawsze 
podkreślał i konsekwentnie realizował. 
Do zespołu NZOZ Gastromed dołączył 
w 2001r. Dla mnie praca z Jarkiem by-
ła wielką przyjemnością i wyzwaniem 
równocześnie. Jarek „zarażał” swoim 
intelektualnym niepokojem. Zawsze 
ambitnie poszukujący najwyższej ja-
kości, stymulował wdrażanie nowych 
technologii, standardów jakości w na-
szej pracy. Równocześnie nie bał się 

Odeszli

odważnych decyzji zawo-
dowych – w 2009 roku zre-
zygnował z pracy w publicz-
nej służbie zdrowia, gdyż 
stwierdził, że nadszedł czas, 
aby swoje sprawy wziąć we 
własne ręce. Od tego cza-
su zdecydowaną większość 
swojej działalności zawo-
dowej realizował w NZOZ 
Gastromed, gdzie mógł po-

święcić się swojej pasji zawodowej – en-
doskopii, do której bez wątpienia miał 
wyjątkowy talent. W szybkim czasie po-
siadł umiejętność wielu technik endosko-
powych, które opanował na poziomie eks-
perckim. Odzwierciedleniem umiejętno-
ści były nagrody zdobyte w różnych edy-
cjach Ogólnopolskich Dni Endoskopo-
wych oraz EndoQuizach. Był autorem 
i współautorem kilkunastu prac nauko-
wych. Jarek był też pasjonatem szko-
leń, przekazywania wiedzy młodszym 

Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą  
– ks. Jan Twardowski

To był ulubiony poeta naszej Koleżanki dr Marii Pie-
tras, która 19 sierpnia br. odeszła na Wieczny Dyżur. Ode-
szła – bo życie ludzkie to przecież droga, którą wędruje-
my od narodzin ku wieczności.

Każdy człowiek, dysponując własną wolą, sam de-
cyduje o wyborze wartości, jakimi kierować się będzie 
w czasie swojej wędrówki przez życie. Drogowskazem 
w życiowej pielgrzymce śp. Marii były: Dekalog oraz 
przykazanie miłości bliźniego. Dekalog był jej receptą 
na życie, którą realizowała konsekwentnie i bezwarunkowo, zawsze wierna 
zawartym tam wskazówkom. 

Nasza Koleżanka Maria posiadała też dar wyjątkowej wrażliwości na ludz-
ką niedolę. W stosunku do każdego, kto potrzebował wsparcia, zajmowała 
zawsze postawę Dobrego Samarytanina: nakarmiła, przyodziała, zaopieko-
wała się w chorobie. Wspomagała również instytucje charytatywne. Wyko-
nując nasz piękny zawód, poza rzetelną wiedzą, każdego pacjenta darzyła 
empatią i szacunkiem.

Była człowiekiem honoru, który zawsze dotrzymuje danego słowa, a tak-
że wielkiej kultury osobistej. W przyjaźni szczera i niezawodna. Już na eme-
ryturze bardzo czynnie zaangażowała się w prace Komisji ds. Lekarzy Se-
niorów. 

Dziękujemy Ci, Droga Mario, za czas – Twój czas, który nam ofiarowa-
łaś. Życzliwość i pogodę ducha, którą nas zarażałaś. Zupełnie niespodziewa-
nie nadeszła choroba, z którą zmagałaś się z godnością zasługującą na naj-
większy szacunek.

19 sierpnia nadszedł kres Twojego cierpienia. Bóg powołał Cię do siebie, 
do domu, gdzie jest mieszkań wiele.

Zapewniamy Cię, że w naszych sercach i wdzięcznej pamięci pozostaniesz 
na zawsze, jako piękny i przyzwoity człowiek.

Seniorzy	Lubelskiej	Izby	Lekarskiej

i starszym kolegom, koleżankom pielę-
gniarkom. Dzięki temu udało się stwo-
rzyć w Gastromedzie profesjonalny ze-
spół endoskopowy na bardzo dobrym 
poziomie. Nie bał się pracy,

Pracował bardzo dużo, równocześnie 
znajdował też czas na swoje zaintereso-
wania – koszykówkę, narciarstwo, ma-
larstwo impresjonistyczne. Był zapalo-
nym, aktywnym kibicem różnych dys-
cyplin sportowych.

Poza tym, że był nieprzeciętnym 
lekarzem, był też wyjątkowym czło-
wiekiem. Koleżeński, niekonfliktowy, 
uczynny oraz bardzo rodzinny. Taki był 
właśnie Jarek Drabko, dlatego tak bar-
dzo Go nam brakuje, pozostanie na za-
wsze w naszej wdzięcznej pamięci.

Dr	n.	med		
Wit	Cezary	Danilkiewicz

dyrektor		
zarządzający	i	medyczny		

ZOZ	Gastromed	

Maria Pietras (1939‑2022)

Informujemy, że w Medicusie nie zamieszczamy kondolen‑
cji. Zawsze publikujemy natomiast wspomnienia o zmar‑
łych lekarzach i lekarzach dentystach. Tekst wspomnie‑
nia (do 3 tysięcy znaków ze spacjami) należy przesłać na ad‑
res redakcji do 10 dnia każdego miesiąca i dołączyć zdjęcie. 
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Pamięci  
ks. Stanisława Mysakowskiego

Lubelski Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich 
zorganizował w dniu 23 lipca br. pielgrzymkę do krzyża Błogosławionego 
Księdza Stanisława Mysakowskiego w lesie Rudki koło Krężnicy Jarej. 

Ks. Stanisław Mysakowski, gorliwy kapłan, zaangażowany w pracę na 
rzecz ubogich zginął w niemieckim obozie śmierci w Dachau w 1942 r. 
Znalazł się w gronie 108 męczenników II wojny światowej, beatyfikowa‑
nych przez Jana Pawła II w 1999 roku. Był bratem Heleny Mysakowskiej, 
ftyzjatry, profesor naszej Alma Mater, zasłużonej nie tylko w pracy nauko‑
wo‑dydaktycznej, ale też w działalności profilaktyczno‑leczniczej w zwal‑
czaniu gruźlicy w naszym regionie. 

Niektórzy uczestnicy pielgrzymki pamiętają Panią Profesor z wykła‑
dów. W pielgrzymce uczestniczyło 12 osób, średnia wieku 60+. Pomimo 
32‑stopniowego upału dzielnie znieśliśmy wędrówkę szlakiem ks. Mysa‑
kowskiego przez piękny bór sosnowy. Pod krzyżem, w miejscu, gdzie stał 
dom rekolekcyjny spalony przez Niemców, odmówiliśmy modlitwę do 
108 Męczenników i wysłuchaliśmy wspomnienia o ks. Stanisławie Mysa‑
kowskim i o prof. Helenie Mysakowskiej. 

Pielgrzymkę zakończyliśmy w pizzerii „Al Lago” w Zem borzycach, pro‑
wadzonej przez wspólnotę bezdomnych „Emaus” z Krężnicy Jarej.

Tadeusz Młynarczyk
PS Katolickie Zrzeszenie Lekarzy Polskich działa od 30 lat. 
Kontakt dla osób zainteresowanych: 
strona internetowa – www.kslp.pl lub www.dsz.lublin.pl 
e‑mail: lublin@kslp.pl

Orzeczenie
Naczelnego Sądu Lekarskiego

z dnia 25 marca 2022 r.
NSL Rep. 18/0WU/22

Skład orzekający: Przewodniczący: lek. Jerzy Nosarzewski.
Członkowie: lek. dent. Mariola Łyczewska, dr n. med. Piotr Minowski, lek. Leszek Orliński, prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska‑Miszczuk.

Sentencja:
po rozpoznaniu dnia 25 marca 2022 r. sprawy: dr. n. med. Macieja Montewki, nr pwz: 2210577
obwinionego o to, że:
wykonał zabieg polegający na podskórnej implantacji 10 tabletek Disulfiramu WZF w dniu 23 kwietnia 2019 r. w gabinecie Meditus‑Praktyka Lekarska 
Macieja Montewki przy ul. Milenijnej 12M, Lublin bez uprzedniego odebrania wymaganej, pisemnej, świadomej zgody pacjentki A. N., a tym samym na‑
ruszenia obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej poprzez brak w dokumentacji formularza świadomej zgody pacjentki na zabieg, czym naru‑
szył art. 15 ust. 1 Kodeksu Etyki Lekarskiej, art. 32 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, art. 24 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczni‑
ku Praw Pacjenta, art. 17 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; art. 41 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, co sta‑
nowi przewinienie zawodowe w rozumieniu art. 53 ustawy o izbach lekarskich;

z powodu odwołania wniesionego przez obrońcę obwinionego lekarza od orzeczenia Okręgowego Sądu Lekarskiego w Lublinie z dnia 29 września 
2021 r., sygn. akt OSL Wu 11/2020

zmienia zaskarżone orzeczenie Sądu I instancji i uniewinnia obwinionego lekarza od zarzucanego mu przewinienia zawodowego.

Kosztami postępowania obciąża Skarb Państwa.

Konkurs fotograficzny
Lubelska Izba Lekarska i Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie we współpracy z Lu‑
belskim Towarzystwem Fotograficznym 
i Związkiem Polskich Artystów Fotografi‑
ków Okręg Lubelski 

ogłasza 

XI Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny  
Lekarzy i Studentów Medycyny.

Honorowy patronat nad konkursem objęli: Prezes Na‑
czelnej Izby Lekarskiej, Prezes Lubelskiej Izby Lekarskiej i JM 
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

• Nadsyłanie prac do 31 października 2022 r. • Roz‑
strzygnięcie konkursu do 19 listopada 2022 r. • Wernisaż 
z wręczeniem nagród 10 grudnia 2022 r.

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

www. kultura.oil.lublin.pl

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

https://kslp.pl
https://www.dsz.lublin.pl
mailto:lublin@kslp.pl
https://kultura.oil.lublin.pl/category/konkurs-fotograficzny/konkurs-2022/
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Praca

Lekarze
•	 Alergologa,	dermatologa	 i	endokrynologa	za‑

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

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

•	 Pilnie	poszukujemy	do	pracy	lekarzy	specjalistów	
w dziedzinach: dermatolog, reumatolog, laryn‑
golog dla dorosłych, chirurg naczyniowy, pulmo‑
nolog dla dzieci, ortopeda dla dzieci, stomatolog. 
W przypadku lekarzy stomatologów możliwość 
świadczenia usług na NFZ i prywatnie. Tel. 81 532 
61 80 lub e‑ mailową: hipoteczna_4@wp.pl

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

•	 NZOZ	„ESKULAP”	s.c.	w	Rejowcu	Fabrycznym	pil‑
nie zatrudni lekarza do pracy w POZ. Tel. (82) 566 
31 80 lub 786 917 995; eskulap.rejowiec@wp.pl

•	 SP	Zakład	Opieki	Zdrowotnej	w	Nałęczowie	za‑
trudni lekarza rodzinnego lub pediatrę, ze spe‑
cjalizacją lub w trakcie, do pracy w POZ. Oferuje‑
my atrakcyjne warunki pracy i płacy. Tel. 512 234 
693; 81 501 47 40.

•	 Centrum	Medyczne	Idealmed	zatrudni	dermato‑
loga celem wykonywania porad komercyjnych. 
Oferujemy korzystne warunki finansowe, możli‑
wość ustalenia dogodnych godzin udzielania po‑
rad oraz dostęp do zbudowanej już bazy pacjen‑
tów. Tel. 604 485 601 lub centrum@idealmed.pl 

•	 Poszukujemy	 lekarzy:	urologa,	 kardiologa,	 la‑
ryngologa, neurologa – specjalisty lub w trakcie 
specjalizacji po ukończeniu drugiego roku. Pra‑
ca w Ośrodku Zdrowia w Stróży – 3 godziny raz 
w miesiącu. Istnieje możliwość podnajęcia gabi‑
netu na wizyty odpłatne, na życzenie najemcy 
możliwa obsługa rejestracji, promocji usług i ak‑
tywnego pozyskiwania klientów. Budynek parte‑
rowy o powierzchni około 200 mkw. z pełną infra‑
strukturą. Idealne miejsce na pozyskanie pacjen‑
tów z okolicy. Posiadamy wolne 2‑3 gabinety o po‑
wierzchni 20‑30 mkw., osobny wjazd i parking. 
Możliwość korzystania z części wspólnych: łazien‑
ka, łazienka dla personelu, pomieszczenie socjal‑
ne, brudownik, niebezpieczne odpady. Godziny 
otwarcia przychodni od 8.00 do 18.00 – istnieje 
możliwość indywidualnego dopasowania godzin 
otwarcia gabinetów prywatnych. CM Zdrowa Ro‑
dzina – Ośrodek Zdrowia w Stróży, ul. Kraśnicka 
213, 23‑206 Stróża, tel. 698 663 705.

•	 Tarkiewicz	Clinic	–	centrum	medycyny	estetycz‑
nej w Lublinie zaprasza do współpracy specjali‑
stów w dziedzinie dermatologii. Oferujemy do‑
stęp do najnowocześniejszych technologii, pro‑
duktów i urządzeń mających szerokie zastoso‑
wanie w medycynie estetycznej i dermatologii 
(m.in. laser CO2, laser Fotona‑ Nd‑Yag i erb‑tag, 
RF mikroigłowa, HIFU, światło led itp.). Dysponu‑
jemy przestronną i nowocześnie urządzoną pla‑
cówką, gabinetami konsultacyjno‑ zabiegowy‑
mi i przyjazną poczekalnią. Zapewniamy m.in. : 
elastyczne godziny pracy, szkolenia na naszych 
urządzeniach, rejestrację telefoniczną, obsłu‑
gę pacjentów i prowadzenia dokumentacji me‑
dycznej w zintegrowanym systemie informatycz‑
nym, możliwość zakupienia wyposażenia i sprzę‑
tu pod indywidualne zapotrzebowanie lekarzy. 
Tel. +48 734 465 138 lub przysłanie aplikacji na 
adres e‑mailowy kontakt@tarkiewicz.pl

•	 Prywatne	Specjalistyczne	Gabinety	 Lekarskie	
Centrum Medyczne Chodźki w Lublinie nawią‑
że współpracę z lekarzem specjalistą lub w trak‑
cie specjalizacji w zakresie m.in. dermatologii, gi‑
nekologii, neurologii, radiologii (do wykonywa‑
nia badań USG), reumatologii oraz laryngologii. 
Ul. Chodźki 17 lok 6, www.cmchodzki.pl, tel. 604 
710 463.

•	 Zamojski	Szpital	Niepubliczny	Spółka	z	o.o.	w	Za‑
mościu pilnie zatrudni lekarzy do pracy w Oddzia‑
le Chorób Wewnętrznych, Oddziale Hematologii 
w Dziale Anestezjologii oraz w Dziale Diagnosty‑
ki Obrazowej. Tel. 84 677 50 21, e‑mail:jchodara@
szpital.com.pl 

•	 Prywatne	Centrum	Medyczne	Chodźki	w	Lubli‑
nie nawiąże współpracę z lekarzem specjalistą 
lub w trakcie specjalizacji w zakresie m.in. en‑
dokrynologii, endokrynologii dziecięcej, neuro‑
logii dziecięcej, kardiologii dziecięcej oraz orto‑
pedii. Ul. Chodźki 31 lok 56, www.cmchodzki.pl, 
tel. 604 710 463.

•	 Szpital	we	Włodawie	poszukuje	do	pracy	lekarzy	
specjalistów: interna, geriatria, chirurgia, pedia‑
tria Tel. : 797 704 886.

•	 Prywatne	gabinety	medyczne	w	centrum	Puław	
zatrudnią lekarza dermatologa (również w trak‑
cie specjalizacji). Dodatkowo możliwość wykony‑
wania zabiegów z zakresu medycyny estetycznej 
oraz zabiegów laserowych. Tel. 693 106 359.

•	 Luxmed‑Uzdrowisko	Nałęczów	sp.	z	o.o.	nawią‑
że współpracę z lekarzem specjalistą (lub w trak‑
cie specjalizacji) z zakresu: psychiatrii. Oferta 
współpracy dotyczy naszej placówki w Nałęczo‑
wie. Tel. 602 407 672 lub mail: bok@luxmedna‑
leczow.pl

•	 SP	ZOZ	w	Kraśniku,	ul.	Chopina	13,	podejmie	
współpracę lub zatrudni: lekarzy na dyżury me‑
dyczne w nocnej i świątecznej opiece zdrowot‑
nej, lekarzy na dyżury medyczne w Szpitalnym 
Oddziale Ratunkowym, a także lekarzy specja‑
listów w zakresie: ginekologii i położnictwa, ra‑
diologii i diagnostyki obrazowej, anestezjolo‑
gii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, 
pediatrii, kardiologii w pozostałych oddziałach 
SPZOZ. Tel. (81) 825 13 66, e‑mail: poczta@spzoz.
krasnik.pl

•	 SP	ZOZ	w	Lubartowie	poszukuje	do	pracy	w	Od‑
dziale Chorób Wewnętrznych lekarza ze specjali‑
zacją w dziedzinie chorób wewnętrznych lub le‑
karza, który kontynuuje szkolenie specjalizacyjne 
co najmniej po drugim roku odbywania specjali‑
zacji w dziedzinie chorób wewnętrznych w peł‑
nym wymiarze czasu pracy (w tym dyżury me‑
dyczne) lub w godzinach dyżurowych. Tel. 606 
721 071 lub tel. 81 855 20 41 wew. 312.

•	 SP	ZOZ	w	Lubartowie	poszukuje	do	pracy	w	POZ	
– Centrum Medycyny Rodzinnej w Ostrowie Lu‑
belskim lekarza w pełnym wymiarze czasu pra‑
cy od 8.00 do 18.00. Tel. 606 721 071; 81 855 20 
41 wew. 312.

•	 SP	ZOZ	w	Lubartowie	poszukuje	do	pracy	leka‑
rza psychiatry w Poradni Zdrowia Psychicznego 
dla Dorosłych oraz w Poradni Terapii Uzależnie‑
nia od Alkoholu lekarza w pełnym wymiarze cza‑
su pracy od 8.00 do 18.00.Tel. 606 721 071, tel. 81 
855 20 41 wew. 312. 

•	 SP	ZOZ	w	Lubartowie	poszukuje	do	pracy	w	Izbie	
Przyjęć lekarza w pełnym wymiarze czasu pra‑
cy (w tym dyżury medyczne) lub w godzinach 
dyżurowych Tel. 606 721 071 lub tel. 81 855 20 
41 wew. 312.

•	 SP	Szpital	Wojewódzki	im.	Papieża	Jana	Pawła	II	
w Zamościu zatrudni lekarzy do pracy w SOR oraz 
specjalistów pediatrii, kardiologii, neurochirurgii, 
chirurgii onkologicznej, położnictwa i ginekolo‑
gii, otolaryngologii, anestezjologii i intensywnej 
terapii. Zapraszamy lekarzy w trakcie specjaliza‑
cji lub chcących rozpocząć specjalizację. Tel. (84) 
677 33 00; 677 32 55; mail: kadry@szpital.zam.pl

•	 SP	ZOZ	w	Świdniku	zatrudni	 lekarza	radiologa	
na stanowisku kierownika Zakładu Radiologii. 
Warunki pracy i wynagrodzenia do uzgodnie‑
nia. Tel. 81 751 45 59, e‑mail sekretariat@spzoz‑
swidnik.pl

Dentyści
•	 Lekarz	stomatolog	z	wieloletnim	stażem	pracy	

podejmie się wykonywania prac protetycznych 
w gabinecie lubelskim bądź w gabinecie odle‑
głym do 50 km od Lublina (działalność gospo‑
darcza). Tel 601 276 063. 

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

•	 Prywatny	Gabinet	Stomatologiczny	Smile	Insti‑
tute w Chełmie, Opolu Lubelskim, Janowie Lu‑
belskim podejmie współpracę z lekarzem sto‑
matologiem, mile widziane osoby po stażu. Za‑
pewniamy: nowoczesny sprzęt (mikroskop, pan‑
tomograf, CBCT), dużą bazę wyłącznie prywat‑
nych pacjentów, pracę na 4 ręce z wykwalifiko‑
wanym personelem, możliwość rozwoju zawo‑
dowego, korzystne warunki współpracy. Tel. 727 
591 858, email: kontakt@smileinstitute.pl

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

•	 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

•	 Zatrudnię	ortodontę	w	Poradni	Stomatologicz‑
nej w Lublinie. Pacjenci w ramach NFZ oraz pry‑
watni. Tel. 512 475 139 w godz. 16.30‑19.30.

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

•	 Zatrudnię	stomatologów	po	stażu	w	gabinecie	
szkolnym oraz w prywatnym gabinecie w Lubli‑
nie. Tel. 502 055 161.

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

•	 Prowadzę	w	Lublinie	gabinet	 stomatologicz‑
ny od wielu lat. Chętnie nawiążę współpracę do 
wspólnego prowadzenia i dalszego inwestowa‑
nia w wyposażenie. Gabinet znajduje się przy 
znanym centrum handlowym. Kontakt: ‑sami‑
ra@poczta.onet.pl

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

•	 Zatrudnię	ortodontę	w	Poradni	Stomatologicz‑
nej w Lublinie. Pacjenci w ramach NFZ oraz pa‑
cjenci prywatni. Tel. 512 234 727, e‑mail: slawo‑
mir.rudzki@umlub.pl

Drobne

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

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

O
głoszenia drobne przyjm

ujem
y w

 form
ie plików

 tekstow
ych przysyłanych drogą e‑m

ailow
ą na adres: m

edicus@
oil.lublin.pl

Centrum Medyczne 
MEDICOS 

w Lublinie, ul. Onyksowa 12 
zatrudni 

lekarza stomatologa 
specjalistę (lub w trakcie 

specjalizacji) z zakresu 
ortodoncji.

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

cmmedicos@gmail.com  
tel. 601663122
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a

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) złożył oświadczenie i wniosek, że nie 
osiąga przychodów z tytułu 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.

Zespół Radców Prawnych  
Lubelskiej Izby Lekarskiej

mec. Leszek Kubicz – koordynator 
Zespołu Radców Prawnych
telefon: 81 53 60 450, 501 935 780
dyżury: poniedziałek 12.00‑14.00;  
wtorek 14.00‑15.00,

mec. Aleksandra Otawska‑Petkiewicz
telefon: 81 53 60 475
dyżur: czwartek 10.30‑13.30,

mec. Marlena Woś
telefon: 81 53 60 476
dyżur: środa 10.00‑13.00,

mec. Alicja Lemieszek
telefon: 81 53 60 472
dyżur: środa 13.00‑14.00.

Godziny przyjęć lekarzy i lekarzy 
dentystów w sprawach dotyczących 
wykonywania zawodu – w pozostałe 
dni po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym: 81 53 60 450.

NOWA Pracownia  
REZONANSU  

MAGNETYCZNEGO
w Centrum Medycznym  

MEDICOS  
ul. Onyksowa 12, 20‑582 Lublin

Krótkie terminy,  
opis w 3 (TRZY) dni!!!

Umowa z NFZ 
Serdecznie zapraszamy 

Tel. 817408423, kom. 797002484

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

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

•	 Sprzedam	laser	diodowy	Smart	Pro	z	2016	r.	fir‑
my	Lasotronix.	Laser	posiada	max	wyposażenie/
światłowód do zab. chirurgicznych, końcówkę 
biostymulacyjną i wybielającą. Laser sprawny, 
w bardzo dobrym stanie z samodzielnym stano‑
wiskiem jezdnym. Dobra cena. Tel. 507 085 914.

•	 Sprzedam	aparat	USG	 ECHOSON	wyposażo‑
ny	w	3	głowice	 (liniowa,	convex,	endovaginal‑
na) oraz videoprinter. Pierwszy właściciel, apa‑
rat serwisowany przez producenta. Cena do 
uzgodnienia (tanio, likwidacja gabinetu) Tel. 606 
226 992.

Pożyczki

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

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

• Komisja Stomatologiczna:  
81 536‑04‑87,  
fax 81 536‑04‑78 
komisja.stomatologiczna@oil.lublin.pl, 

• Rzecznik Praw Lekarza:  
Marek Urban  
607 504 270, rpl@oil.lublin.pl 

• Archidiecezjalny Duszpasterz  
Służby Zdrowia:  
ks. Paweł Jędrzejewski,  
537 629 777, p.jedrzej33@gmail.com

• kancelaria Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej:  
81 536‑04‑76, rzecznik@oil.lublin.pl

• księgowość: 81 536‑04‑71, 79  
kasa czynna w godzinach  
pracy LIL

• zwrot składek OC:  
81 536‑04‑71 (Lublin),  
ubezpieczenia@oil.lublin.pl

• refundacja kosztów szczepień: 
81 536‑04‑79 (Lublin),  
szczepienia@oil.lublin.pl

• kancelaria Okręgowego Sądu 
Lekarskiego: 81 536‑04‑77,  
sad@oil.lublin.pl

• biuro prawne:  
81 536‑04‑56, 81 536‑04‑50  
(porady po telefonicznym umówieniu)

Komisja 
Wykonywania 
Zawodu ORL 

w Lublinie
informuje

Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. 
o izbach lekarskich (j.t. DzU z 2018 poz. 
168) nakłada na lekarzy i lekarzy den-
tystów zrzeszonych w okręgowej izbie 
lekarskiej obowiązek powiadamiania 
izby w terminie 30‑dniowym o zmia-
nach dotyczących:

•	 imienia i nazwiska
•	 obywatelstwa
•	 posiadania prawa wykonywania za-

wodu w innym państwie
•	 rodzaju i stopnia posiadanej specja-

lizacji/tytułu specjalisty i daty jej 
uzyskania

•	 rodzaju umiejętności z zakresu węż-
szych dziedzin medycyny lub udzie-
lania określonych świadczeń zdro-
wotnych

•	 rodzaju i daty uzyskania stopnia 
i tytułu naukowego

•	 nazwy i adresu miejsca pracy, da-
ty podjęcia i zakończenia zatrud-
nienia, stanowiska (u każdego pra-
codawcy), dokumenty potwierdza-
jące wykonywanie zawodu – umo-
wa o pracę, świadectwo pracy

•	 informacji o prowadzeniu indywi-
dualnej/specjalistycznej/grupowej 
praktyki lekarskiej

•	 informacji o zaprzestaniu prowa-
dzenia indywidualnej/specjalistycz-
nej/grupowej praktyki lekarskiej 
(wykreślania wpisu z ewidencji 
działalności gospodarczej)

•	 informacji dotyczącej wykonywa-
nia zawodu lekarza w innym niż 
Rzeczpospolita Polska państwie 
członkowskim Unii Europejskiej

•	 informacji dotyczącej zaprzesta-
nia wykonywania zawodu lekarza 
na czas nieokreślony na terytorium 
RP

•	 informacji o ograniczeniach w wy-
konywaniu zawodu lekarza

•	 informacji o zawieszeniu w wyko-
nywaniu zawodu lekarza

•	 informacji o podjęciu wykonywania 
zawodu lekarza na terytorium RP

•	 informacji o emeryturze, rencie, da-
cie przyznania, nazwy organu wy-
dającego decyzję

•	 adresu miejsca zamieszkania, nu-
meru telefonu, faksu i adresu pocz-
ty elektronicznej (o ile posiada)

•	 adresu do korespondencji

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

• delegatura Zamość:  
tel. 84 638‑46‑58
ul. Partyzantów 3, 22‑400 Zamość
zamosc@oil.lublin.pl
czynne: poniedziałek–piątek  
8.30‑14.30



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.

SUBARU
NIE MA ZŁEJ POGODY



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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