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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

Charytatywnie zagrali i pieniądze zebrali

Ponad 200 tys. zł udało się zebrać w czasie tegorocznej 
edycji wydarzeń w ramach Lubelskiej Akcji Charytatywnej. 
Pieniądze zostaną przekazane na rozwój oddziału psychiatrii 
dziecięcej. Organizatorzy wydarzenia, czyli Lubelska Akcja 
Charytatywna i Lubelskie Stowarzyszenie Naukowe na Rzecz 
Rozwoju Psychiatrii, pragną te środki wykorzystać na dopo-
sażenie w sprzęt sportowy Oddziału Psychiatrii dla Dzieci 
i Młodzieży, funkcjonującego w ramach I Kliniki Psychiatrii, 
Psychoterapii i Wczesnej Interwencji SPSK Nr 1 w Lublinie.

Najważniejszym punktem Akcji jest spektakl, w którym 
występują „znani, a nieznani”, czyli osoby wykonujące – 
w większości – profesje, które nie mają nic wspólnego z ak-
torstwem lub jakąkolwiek sztuką sceniczną, są to m.in. przed-
stawiciele lubelskiego świata nauki, polityki, medycyny, biz-
nesu, mediów, instytucji publicznych, kulturalnych. W tym ro-
ku zagrano spektakl pt. „Szalone wakacje” w reżyserii Benka 
Byrskiego. 

We wrześniu w ramach Akcji odbyła się licytacja dzieł 
sztuki – uzyskano ponad 91 tys. zł.

W spektaklu, w którym zagrało 100 osób, udział wzięli 
także lekarze, wśród nich prezes LIL Leszek Buk i wice-
prezes LIL Dariusz Samborski oraz były prezes LIL An-
drzej Ciołko.

Anna Augustowska

Fotorelacja z wydarzenia na stronie Medicusa 
https://medicus.lublin.pl/2022/10/ 
charytatywnie-zagrali-i-pieniadze-zebrali/

https://medicus.lublin.pl/2022/10/charytatywnie-zagrali-i-pieniadze-zebrali/
https://medicus.lublin.pl/2022/10/charytatywnie-zagrali-i-pieniadze-zebrali/
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Ubezpieczenie OC 
w nowej formie

Przeprowadziliśmy szereg negocjacji z fir‑
mami ubezpieczeniowymi w celu umożliwie‑
nia, wzorem lat ubiegłych, ubezpieczenia się 
Kolegów za pośrednictwem macierzystej Izby 
Lekarskiej. Spośród ofert wybraliśmy chyba 
najbardziej przyjazną. Gwarantującą wymagal‑

ny zakres, szerszą w porównaniu z latami ubiegłymi, jeżeli cho‑
dzi o doubezpieczenie i ubezpieczenie dobrowolne, i jednocze‑
śnie niższą cenowo. 

A bardziej przyjazna? Nie będzie potrzeby składania wniosków 
o rekompensatę. Po zadeklarowaniu chęci ubezpieczenia jesteśmy 
już w całości objęci ochroną, w tym opieką prawną gwarantowa‑
ną przez ubezpieczyciela. Polisy jak zwykle w formie elektronicz‑
nej. A cała reszta już po stronie Izby. Mam nadzieję, że ta forma 
zachęci szersze grono kolegów do korzystania z tej drogi. Im nas 
więcej, tym taniej. (Szczegóły	wewnątrz	numeru).

I z uporem maniaka przypominam – ubezpieczajmy się, nie tyl‑
ko OC ale również AC, jest to może kilkaset złotych drożej rocz‑
nie, ale śpimy spokojnie.

Za nami piknik rodzinny, niestety pogoda w kratkę, ale i tak 
przybyło ponad 300 osób, dzieci zadowolone z atrakcji, a prze‑
cież o to chodziło (fotoreportaż na str. 15) 

A z nowinek Lubelszczyzny. Jak wszyscy wiedzą w roku przy‑
szłym KUL zainauguruje kształcenie lekarzy. Ma już pewne suk‑
cesy, 40 mln zł na budowę centrum symulacji, ale i braki kadrowe. 
Jeden profesor od anatomii raczej pierwszego roku nie ogarnie, 
mimo że mają to być 63 osoby. Jak się to ma do deklaracji o uzu‑
pełnianiu braku lekarzy w Polsce? Otóż KUL ogłosił, że w następ‑
nych latach będzie prowadził studia anglojęzyczne. Dodatkowo 
szykuje nam się wydział lekarski w Akademii Zamojskiej, oczko 
w głowie ministra szkolnictwa. Również jedna ze szkół prywat‑
nych jest już przygotowana do aplikowania o rozpoczęcie kształ‑
cenia lekarzy, i bardziej do przodu, bo ma centrum symulacji. Jak 
widać, planuje się, żeby nauka trafiła pod strzechy. Nawet jak się 
zlikwiduje Uniwersytet Medyczny, to i tak nie starczy asystentów. 
Tym bardziej że w kuluarach mówi się o kolejnych chętnych. 

Leszek	Buk	
prezes	Okręgowej	Rady	Lekarskiej	w	Lublinie	

lbuk@oil.lublin.pl
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Sądzić i orzekać – szkolenie w LIL
Członkowie Okręgowego Sądu Lekarskiego i zastępcy Okrę‑

gowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej LIL uczest‑
niczyli w szkoleniu, które odbyło się w sobotę, 24 września br., 
w Lublinie.

Wzięło w nim udział około 50 osób.
W programie, obok wykładów mec.	Karola	Kolankiewicza 

i mec.	Pawła	Strzelca,	które dotyczyły postępowania przed 
Okręgowym Sądem Lekarskim i przed Okręgowym Rzeczni‑
kiem Odpowiedzialności Zawodowej, przeprowadzono też sy‑
mulację	rozprawy	sądowej, która cieszyła się ogromnym za‑
interesowaniem uczestników szkolenia.

Na zakończenie spotkania, wieczorem udano się do Teatru 
im. J. Osterwy na premierę spektaklu pt. „Księżyc i magno‑
lie”.

Okręgowa Rada Lekarska obradowała 14.10.2022 r. na wy‑
jazdowej sesji w Sandomierzu.

Po zapoznaniu się z ofertą, przedstawioną przez PZU, do‑
tyczącą ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów jednogło‑
śnie zagłosowała za przyjęciem tej oferty. 

W trakcie obrad na ręce prezesa ORL Leszka	Buka dy‑
rektor szpitala w Sandomierzu Marek	Kos przekazał dla Lu‑
belskiej Izby Lekarskiej pamiątkowy medal z okazji 40‑lecia 
sandomierskiego szpitala.

Z obrad Prezydium: podpisano umowę ze Studio R‑ka 
na druk biuletynu Medicus nr 10 i 11/2022, podejmowano 
uchwały komisji problemowych, udzielono jednego patronatu 
honorowego, rozkładano zaległości składkowe na raty.

W delegaturach dyskutowano na temat zaproponowanego 
przez NRL wzrostu składki członkowskiej.

Trwają przygotowania do Dnia Wszystkich Świętych – za‑
kupiono znicze, zaplanowano msze święte w intencji zmar‑
łych lekarzy.

Komisje problemowe:

Komisja	Socjalno‑Bytowa: udzielono 17 pożyczek, rozpa‑
trzono pozytywnie 21 wniosków z tytułu urodzenia dziecka, 
rozpatrywano wnioski o udzielenie świadczeń losowych.

Z obrad ORL – październik 2022 r.

Komisja	Kształcenia	Medycznego: odbyło się spotkanie 
komisji, w trakcie którego omawiano zmiany w regulaminie 
komisji; od 1 października komisja skierowała na staż pody‑
plomowy lekarzy i lekarzy dentystów. 
Komisja	Wykonywania	Zawodu: realizowała zadania 

ustawowe, m.in. przyznano PWZ dla lekarzy rozpoczynają‑
cych od 1 października staż podyplomowy. Lekarze ci otrzy‑
mali również pieczątkę lekarską, Kodeks etyki lekarskiej i upo‑
minkową książkę.
Komisja	Sportu	i	Rekreacji: zorganizowano piknik inte‑

gracyjny dla lekarzy i ich rodzin.
Komisja	Młodych	Lekarzy: odbył się piknik samocho‑

dowy.
Komisja	Seniorów: lekarze seniorzy uczestniczyli w spo‑

tkaniu na temat poezji Adama Mickiewicza.
Komisja	Kultury: zorganizowano spotkanie z cyklu Mu‑

zyczne Piątki w LIL „Lata 20., lata 30.”; trwają prace nad pla‑
nowaniem imprez kulturalnych na przyszły rok.
Komisja	ds.	Lecznictwa	Otwartego: odbyły się spotka‑

nia dotyczące elektronicznej dokumentacji medycznej oraz 
COVID‑19. Planowane jest spotkanie dotyczące psychiatrii 
środowiskowej.
Komisja	Stomatologiczna: dyskutowano na temat miejsc 

specjalizacyjnych oraz bieżących problemów dotyczących wy‑
mogów stawianych przez NFZ lekarzom dentystom.

Monika	Bojarska‑Łoś	
wiceprezes	ORL
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Teksty: aa

Lata dwudzieste, lata 
trzydzieste…

Każdy, kto chociaż na chwilę chciał się przenieść w czasie 
i odnaleźć się w muzycznym klimacie lat 20. i 30. ubiegłego 
wieku, mógł spędzić piątkowy wieczór 7 października, w klu‑
bie „U Lekarzy” przy ul. Chmielnej 4 w Lublinie.

Chór Continuum Lubelskiej Izby Lekarskiej zorganizował 
Muzyczny Piątek, czyli spotkanie przy piosenkach z okresu mię‑
dzywojennego pt. „Lata dwudzieste, lata trzydzieste”. Spotkanie 
miało charakter otwarty i każdy miłośnik muzyki mógł śpiewać 
przy akompaniamencie keyboardu i akordeonu lub posłuchać 
piosenek z tego okresu. A także zachwycić się kreacjami wielu 
uczestników spotkania i poczuć urodę minionego czasu.

Co o COVIDZIE  
trzeba dziś wiedzieć

W środę, 12 października, w siedzibie Lubelskiej Izby Le‑
karskiej przy ul. Chmielnej odbyło się spotkanie, które orga‑
nizuje w ramach cyklu Komisja ds. Lecznictwa Otwartego.

„COVID – to, co było, to, co jest i co nas czeka” – to te‑
mat, który omawiano na spotkaniu. Zebrani wysłuchali 
dr	n.	med.	Barbary	Hasiec,	kierownik Oddziału Chorób 
Zakaźnych Dziecięcych Szpitala Wojewódzkiego im. Ja‑
na Bożego w Lublinie i dr	n.	o	zdr.	Magdaleny	Czarkow‑
skiej,	dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Na‑
rodowego Funduszu Zdrowia.
W	tym	roku	odbędzie	się	jeszcze	jedno	spotkanie	–	tym	

razem	16	listopada	o	godz.	18.30	przy	Chmielnej	4	w	Lu‑
blinie,	będzie	mowa	o	psychiatrii	środowiskowej	w	aspek‑
cie	medycyny	rodzinnej.

Z Adama Mickiewicza balladami 
spotkanie 

Lekarze seniorzy z Lubelskiej Izby Lekarskiej na tradycyj‑
nym czwartkowym spotkaniu, które odbywają się raz w mie‑
siącu – tym razem 29 września br. – przy ul. Chmielnej 4, roz‑
mawiali o twórczości Adama Mickiewicza. Powód był oczy‑
wisty – rok 2022 uchwalono w Sejmie Rokiem Romantyzmu 
Polskiego, co jest związane z dwusetną rocznicą wydania „Bal‑
lad i romansów” Adama Mickiewicza (1822 rok). W uchwale 
czytamy, że jest to „duchowy depozyt, jaki pozostawili nam ro‑
mantyczni bohaterowie, artyści i myśliciele”.

O poecie, romantyzmie i poezji wieszcza, mówiła polonist‑
ka Katarzyna	Jóźwik. 

Komisja Seniorów LIL 

Święty Łukasz – modlitwa 
za lekarzy

W środę, 19 października 2022 roku o godz. 19.00 w Ar‑
chikatedrze Lubelskiej odbyły się diecezjalne obchody Święta 
Patrona Służby Zdrowia św. Łukasza Ewangelisty. Mszy prze‑
wodniczył biskup Adam Bab.
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Specyfiką ideałów profesjonalizmu 
jest przestrzeganie zasad etycznych po‑
przez odpowiednią postawę zarówno 
w życiu zawodowym, jak i prywatnym. 
Przywiązanie do tych zasad stanowi waż‑
ne źródło poczucia własnej wartości, god‑
ności i poczucia tożsamości zarówno za‑
wodowej, jak i osobistej.

Wiele lat temu nieżyjący już profesor	
Andrzej	 Szczeklik, wielki humanista, 
lekarz i naukowiec ocenił, że lekarz jest 
coraz bardziej zmuszany do różnego ro‑
dzaju formalnych działań administracyj‑
nych, ma coraz mniej czasu dla pacjen‑
ta: „i tak współczesna medycyna oddala 
się od tej, której fundamenty kładł Hipo‑
krates. I gdyby dziś Hipokrates zobaczył 
nas, lekarzy, nie rozpoznałby w nas swo‑
ich uczniów, uznałby, iż inną uprawiamy 
sztukę”. Smutne i jednocześnie bardzo 
prawdziwe…

Kwestie ekonomiczne i zasady bizne‑
su od wielu lat przenikają do opieki nad 
pacjentem. Lekarze powoli przestają być 
lekarzami a zostają świadczeniodawcami, 
którzy nie leczą a wykonują procedury, 
nie pracują w szpitalach, poradniach czy 
przychodniach a w różnego rodzaju pod‑
miotach leczniczych. Medycyna staje się 
medycyną asekuracyjną, ubraną w tabe‑
le zestawień wykonanych procedur. Ginie 

Lekarzu, lekarzu dentysto przeczytaj Kodeks etyki lekarskiej
godność wykonywania naszego zawo‑
du, słabnie zaufanie pacjenta do lekarza 
a wzrasta negatywna ocena naszej pro‑
fesji w społeczeństwie.

Konstytucja RP określa zawód le‑
karza jako jeden z zawodów zaufania 
publicznego. Profesjonalizm obejmu‑
je nie tylko przestrzeganie norm praw‑
nych, ale również przestrzeganie zasad 
etycznych zawartych w Kodeksie	ety‑
ki	 lekarskiej. Nieprzestrzeganie za‑
sad etycznych zgodnie z ustawą o za‑
wodzie lekarza i ustawą o izbach lekar‑
skich skutkuje odpowiedzialnością za‑
wodową przed sądem lekarskim. 

Obecnie obowiązujący KEL powstał 
po reaktywacji izb lekarskich na II Krajo‑
wym Zjeździe Lekarzy w 1991 roku, kolej‑
ne nowelizacje miały miejsce odpowiednio 
w 1993 i 2003 roku. Mając świadomość, 
jak ważnych zagadnień dotyczy KEL oraz 
świadomość tego, jak szybki jest postęp na‑
uk medycznych Komisja	Etyki	Naczelnej	
Rady	Lekarskiej	zwraca	się	do	środowi‑
ska	lekarskiego	o	uczestniczenie	w	akcji	
„Zadaj	pytanie”,	mającej	na	celu	okre‑
ślenie	aktualnych	dylematów	etycznych	
w	zawodzie	lekarza	i	lekarza	dentysty.

Monika	Bojarska‑Łoś	
sekretarz	Komisji	Etyki	NRL

Parafrazując tytuł książki prof.	Ta‑
deusza	Tołłoczki, wybitnego chirurga 
i znawcy etyki lekarskiej „Chirurg wię‑
cej niż zawód” – lekarz to więcej niż za‑
wód. Lekarz to profesja …Profesja to nie 
tylko szczególne umiejętności i wiedza, 
ale również przywiązanie i przestrzeganie 
norm o charakterze etycznym.

mailto:zadajpytanie@nil.org.pl
mailto:zadajpytanie@nil.org.pl
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Uniwersytet	Medyczny	w	Lublinie	uroczyście	
i	w	towarzystwie	aż	dwóch	ministrów:	ministra	
zdrowia	Adama	Niedzielskiego	i	ministra	edu‑
kacji	 i	nauki	Przemysława	Czarnka,	w	 środę,	
5	października,	uroczyście	 zainaugurował	no‑
wy	rok	akademicki	2022/2023.

Lubelska uczelnia to ponad 7 tysięcy studentów 
(w tym 1,7 tys. pierwszorocznych i 1 tysiąc angloję‑
zycznych) i 16 kierunków z uruchomionym w tym 
roku kierunkiem psychologii klinicznej.

Tuż przed inauguracją odbyła się uroczystość 
podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod 
budowę nowego budynku dla Klinicznego Oddzia‑
łu Sztucznej Nerki Szpitala Klinicznego nr 4 w Lu‑
blinie. Nowa stacja dializ to pierwsza część budo‑
wanego Ponadregionalnego	Uniwersyteckiego	
Centrum	Nefrologii	i	Hemodializ.

Teraz dializoterapią objętych jest ok. 90 pacjen‑
tów miesięcznie, natomiast realizacja inwestycji 
pozwoli na objęcie tym świadczeniem dodatkowo 
ok. 42 pacjentów miesięcznie. Zakończenie budo‑
wy planowane jest na 2024 r.

Jak podkreślił rektor UM prof.	Wojciech	Zału‑
ska, budowa centrum jest bardzo ważną inicjatywą: 
– Coraz więcej pacjentów potrzebuje pomocy, jest 
problem zjawisk pocovidowych – dużo pacjentów 
z uszkodzeniem nerek wymagających terapii nerko‑
zastępczej. Koszt – to w sumie 27 milionów złotych 
– pieniądze na budowę Centrum Nefrologii i Hemo‑
dializ pochodzą z Ministerstwa Zdrowia.

Opr.	aa	

To mleko jest lekiem 
Bank Mleka Kobiecego, który działa w Lublinie, poszukuje 

dawczyń. Lekarki z Oddziału Noworodkowego w Klinice Po‑
łożnictwa i Patologii Ciąży w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lu‑
blinie apelują także do innych oddziałów położniczych w wo‑
jewództwie o korzystanie z banku, szczególnie w karmieniu 
wcześniaków. 

– Mleko kobiece jest nie tylko pokar‑
mem, ale i lekiem, który jest niezbędny 
od pierwszych godzin życia naszych pa‑
cjentów – mówi Monika	Wójtowicz‑Ma‑
rzec, lekarka kierująca Oddziałem Nowo‑
rodkowym w Klinice Położnictwa i Pato‑
logii Ciąży w SPSK 1 w Lublinie. 

Naturalne mleko kobiece stanowi nie 
tylko pożywienie dla noworodków, ale też 
wzmacnia jego odporność, zwalcza infek‑
cje, ogranicza dolegliwości pokarmowe. 
Jest lekiem, dzięki któremu wcześniaki 
mają szansę na prawidłowy rozwój. 

Z mleka matek mogą korzystać i powinny, wszystkie po‑
trzebujące tego noworodki z całego województwa. – Bardzo 
nam zależy, żeby wszystkie dzieci, które są urodzone na tere‑
nie województwa lubelskiego, miały dostęp do mleka kobie‑
cego, a nie były karmione mieszankami sztucznymi – pod‑
kreśla Justyna	Domosud, kierownik Banku Mleka Kobie‑
cego w SPSK 1 w Lublinie. – Matki, które z różnych powo‑
dów nie mogą same karmić swoich dzieci, powinny się o to 

dopominać. To prawo ich dzieci, aby zamiast mieszanki otrzy‑
mywały mleko kobiece.

Z lubelskim Bankiem	Mleka	Kobiecego współpracuje 
m.in. szpital przy ul. Jaczewskiego w Lublinie, szpitale w Za‑
mościu i w Białej Podlaskiej.

Dawczynią mleka kobiecego może 
zostać zdrowa kobieta w okresie lakta‑
cji, prowadząca tryb życia wolny od za‑
chowań ryzykownych, u której produkcja 
mleka jest większa niż bieżące potrzeby 
żywieniowe biologicznego dziecka. Mo‑
gą być nimi także kobiety, które utraciły 
dziecko i w ten sposób, dzieląc się pokar‑
mem, przechodzą swoją żałobę. Dawczy‑
nią może zostać zarówno kobieta hospita‑
lizowana jeszcze po porodzie w szpitalu, 
w strukturze którego funkcjonuje bank, 
jak i kobieta, która urodziła dziecko w in‑
nym szpitalu, również kiedy przebywa już 

w domu. Mleko do banku mleka kobiecego może oddawać 
zarówno kobieta we wczesnym okresie połogu, jak też taka, 
w przypadku której od porodu upłynęło kilka lub kilkanaście 
tygodni. Dawstwo mleka jest honorowe.

Kontakt	z	Bankiem	Mleka	Kobiecego	
SPSK	1	w	Lublinie		

e‑mail:	spsk1bmleka@outlook.com	lub	
tel.:	48	518	130	703.

Studentów wielu – naukę czas zacząć 

aa
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Lublin po raz 3. stolicą chirurgii 
minimalnie inwazyjnej

W dniach 22‑24 września w Lubelskim Centrum Konfe‑
rencyjnym odbył się 3. Kongres Chirurgii Minimalnie Inwa‑
zyjnej. To jedyne tego typu wydarzenie w Europie Środko‑
wo‑Wschodniej. Inicjatorem kongresu był profesor	Grzegorz	
Wallner, konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii ogólnej.

Podczas konferencji zostały omówione tematy niezwykle 
istotne z perspektywy lekarza, ale również mające wpływ na ja‑
kość leczenia pacjentów w Polsce, m.in.: wpływ pandemii CO‑
VID‑19 na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie chi‑
rurgii; małoinwazyjne procedury w leczeniu oparzeń; chirurgia 
bariatryczna; techniki małoinwazyjne w chirurgii chorób prze‑
łyku czy raka trzustki.

– Ostatni kongres organizowany był 2 lata temu, dzisiaj wy‑
raźnie widać, jaki w tak krótkim czasie nastąpił postęp techno‑
logiczny. Chirurgia w zakresie jamy brzusznej jest coraz mniej 
inwazyjna, coraz bardziej zaawansowana technologicznie, nie‑
stety, coraz bardziej kosztochłonna. To wszystko powoduje, że 
z roku na rok chirurgia się zmienia – podkreślał profesor Grze‑
gorz Wallner.

W kongresie wzięło udział blisko 40 prelegentów z całego 
świata (w tym 25 ekspertów zagranicznych). Podejmowane dys‑
kusje i wypracowane w trakcie wydarzenia wnioski przyczynią 
się do wsparcia rozwoju praktykujących lekarzy oraz będą in‑
spiracją dla młodych adeptów chirurgii.  aa

Trzy dni o współczesnych wyzwaniach psychiatrii 
W dniach 29 września – 1 października odbyła się w Lublinie XXII edycja Lubel‑

skich Spotkań Naukowych. Na konferencji, w której uczestniczyli specjaliści psychia‑
trzy, psychoterapeuci i psychologowie, dyskutowano o najnowszych metodach le‑
czenia i terapii, o wyzwaniach, jakie stają przed współczesną psychiatrią (m.in. pro‑
blemy związane z traumą wojenną; psychiatria dzieci i młodzieży; sesje poświęco‑
ne zaburzeniom psychicznym – główny temat konferencji). 

W otwarciu obrad uczestniczył wiceprezes ORL w Lublinie Grzegorz Pietras. Ze‑
brani uczcili chwilą ciszy zmarłego we wrześniu 2020 roku prof. Marcina Olajos‑
sego, wybitnego psychiatrę, który był kierownikiem Katedry i II Kliniki Psychiatrii 
i Rehabilitacji Psychiatrycznej SPSK 1 w Lublinie.

Spotkania odbyły się po dwóch latach przerwy, spowodowanych pandemią. Za‑
kończyła je specjalna sesja studencka. Przewodniczącą Komitetu Naukowego była 
kierownik I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji SPSK 1 prof. Han‑
na Karakuła‑Juchnowicz, a komitetu organizacyjnego dr Justyna Morylow‑
ska‑Topolska.

Opr. aa

Lekarze odznaczeni i wyróżnieni
Odznaczenia państwowe i resortowe trafiły do pracowników 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. – Byliście wsparciem w ob‑
liczu kryzysu, który sprawia, że musimy niejednokrotnie podej‑
mować niestandardowe działania – usłyszeli uhonorowani.

Ponad pół setki pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lu‑
blinie zostało wyróżnionych podczas wtorkowej uroczystości, zor‑
ganizowanej w dniu św. Łukasza, patrona lekarzy i wszystkich osób 
związanych z ochroną zdrowia.

Postanowieniami prezydenta RP, za zasługi w działalności na rzecz 
rozwoju medycyny i za wzorowe, wyjątkowo sumienne, wykonywa‑
nie obowiązków wynikających z pracy zawodowej nadane zostały 
Krzyże Zasługi i medale „Za Długoletnią Służbę”. Z kolei decyzjami 
ministra edukacji i nauki i ministra zdrowia, w dowód uznania dzia‑
łalności na rzecz oświaty i wychowania oraz za szczególne zasługi 
dla profilaktyki, promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej przyznano 
Medale Komisji Edukacji Narodowej i odznakę honorową „Za Zasłu‑
gi dla Ochrony Zdrowia”.

Wyróżnienia przyznał również wojewoda Lech Sprawka, który po‑
dziękował: dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicz‑
nego nr 4 w Lublinie dr. Radosławowi Starownikowi; pełnomocni‑
kowi ds. badań klinicznych z II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Ga‑
stroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego UM w Lu‑
blinie dr. Markowi Majewskiemu; kierownikowi II Kliniki Anestezjo‑
logii i Intensywnej Terapii UM w Lublinie prof. dr. hab. Mirosławowi 
Czuczwarowi i kierownikowi Katedry i Zakładu Dydaktyki i Symulacji 
Medycznej UM w Lublinie prof. dr. hab. Kamilowi Torresowi.

– Jestem niezmiernie wdzięczny dyrektorowi Radosławowi Sta‑
rownikowi i dyrektorowi Markowi Majewskiemu, którzy wspól‑
nie z dyrektor Beatą Gawelską dowodzili pracami przygotowania 
i funkcjonowania szpitala tymczasowego. Było to wielkie osiągnię‑
cie. Dziękuję też profesorom Mirosławowi Czuczwarowi i Kamilowi 
Torresowi. Wkład uniwersytetu i szpitali m.in. w akcję szczepień był 
przeogromny – podkreślał wojewoda lubelski podczas wtorkowe‑
go spotkania. (oprac. jkg)
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•	W 1. Wojskowym Szpitalu Klinicz-
nym w Lublinie uruchomiono opcję ba-
dań rezonansu serca. Jakie ma to znacze-
nie dla pacjentów leczonych na Oddziale 
Kardiologii Szpitala Wojskowego?

– Bardzo istotne. Dzięki możliwości 
wykonywania rezonansu serca, może‑
my diagnozować skuteczniej a poprzez 
to leczyć pacjentów. Najlepszy przykład 

we współczesnej diagnostyce kardiolo‑
gicznej. Do niedawna badania rezonan‑
su magnetycznego zarezerwowane były 
do obrazowania struktur nieruchomych 
– głównie ośrodkowego układu nerwo‑
wego. Szybki postęp technologiczny spo‑
wodował wysoką jakość tworzonych ob‑
razów. Oprócz doskonałego obrazowania 
morfologii i funkcji mięśnia sercowego, 

doświadczenia operatora, sprzętu ale tak‑
że odpowiedniej kwalifikacji i planowa‑
nia zabiegu. Właśnie w tym aspekcie bar‑
dzo pomocny nam jest rezonans magne‑
tyczny, który bardzo precyzyjnie okre‑
śla żywotność poszczególnych obszarów 
mięśnia serca, a także daje obraz naczyń 
wieńcowych w tomografii komputerowej 
serca z opcją angio, który pozwala oce‑
nić dokładnie przebieg zamkniętego na‑
czynia oraz obecność zwapnień w jego 
ścianie, co ma ogromne znaczenie pod‑
czas wyboru strategii zabiegu. Dodam, że 
w Szpitalu Wojskowym dysponujemy no‑
woczesnym 320‑rzędowym tomografem 
komputerowym, zapewniającym rewela‑
cyjną rozdzielczość obrazu.

•	Rozumiem, że jest to bardzo no-
woczesny aparat tomografii kompute-
rowej.

– Nowoczesny i jedyny taki w całym 
województwie. To najwyższej klasy sys‑
tem tomografii komputerowej wyposażo‑
ny w 320‑rzędowy detektor, umożliwia‑
jący jednoczesną akwizycję 640 warstw 
w trakcie najkrótszego pełnego obrotu 
układu lampa detektor 0,275 s. Stosowa‑
nie takiego rozwiązania dostarcza nie tyl‑
ko danych morfologicznych, ale również 
fizjologicznych.

•	Czy więc w przyszłości radiologicz-
ne obrazowanie serca będzie miało co-
raz większe znaczenie i częściowo zastą-
pi inwazyjne metody diagnostyczne, na 
przykład koronarografię?

– Myślę, że to już się dzieje i zdecydo‑
wanie podążamy w tym kierunku. W Szpi‑
talu Wojskowym jesteśmy na to przygoto‑
wani, oprócz dostępności badań obrazo‑
wych serca jak Angio‑CT czy rezonans, 
testujemy też nowe, nieinwazyjne me‑
tody określania istotności zwężeń w na‑
czyniach za pomocą programów anali‑
zujących przepływ kontrastu w angio‑
grafii jak QFR.

•	Rozmawiając z Państwem, mam 
wrażenie, że w Szpitalu Wojskowym po-
wstał zespół interdyscyplinarny, złożo-
ny ze specjalistów kardiologii oraz ra-
diologii?

– Tak, jest to dla nas bardzo istotne. 
W naszej wspólnej pracy bardzo ważne 
było powołanie grupy specjalistów, któ‑
rzy rzetelnie kwalifikują pacjentów na ba‑
danie. Istotne jest, aby przed badaniem 
określić jego cel oraz sformułować kon‑
kretne pytanie kliniczne, na które badanie 
MR ma pomóc odpowiedzieć. A po bada‑
niu wspólnie usiąść przy konsoli opiso‑
wej. Bardzo ważna jest również wiedza 
i doświadczenie zespołu oraz wzajemna 
współpraca lekarz radiolog – kardiolog.

O sercu rezonans wie wszystko 
z dr. hab. n. med. Grzegorzem Sobieszkiem,  

kierownikiem Oddziału Kardiologii 
i z dr n. med. Katarzyną Dyndor,  

kierownik Zakładu Radiologii  
z 1. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie,  

rozmawia Anna Augustowska

to sytuacja z ostatnich dni: 46‑letni pa‑
cjent dotychczas nieleczony, przyjęty zo‑
stał z powodu nagłego zatrzymania krą‑
żenia w mechanizmie migotania komór 
w warunkach przedszpitalnych, a następ‑
nie kilkakrotnie już na oddziale, skutecz‑
nie zresuscytowany. U pacjenta wykona‑
liśmy pełną diagnostykę, w tym echo ser‑
ca, koronarografię itd., ale dopiero wyko‑
nany rezonans serca pozwolił nam wy‑
kluczyć zapalenie mięśnia serca jako po‑
tencjonalną odwracalną przyczynę aryt‑
mii komorowej i podjąć decyzję terapeu‑
tyczną pomiędzy założeniem pacjento‑
wi kamizelki defibrylującej i obserwa‑
cji, a wszczepieniem kardiowertera defi‑
brylatora na stałe.

Rezonans magnetyczny serca i na‑
czyń jest obecnie jedną z najdoskonal‑
szych technik obrazowania, stosowanych 

pozwala również na ocenę perfuzji oraz 
żywotności czy wykluczyć wspomniane 
już zapalenie.

•	Czy jeszcze w innych szczególnych 
sytuacjach diagnostyka obrazowa serca 
pełni szczególną rolę?

– Zdecydowanie tak. Pracownia He‑
modynamiczna 1. Wojskowego Szpi‑
tala Klinicznego jest jednym z kilku 
ośrodków w Polsce, wykonujących za‑
biegi oraz szkolących operatorów z ca‑
łej Polski w zakresie udrażniania prze‑
wlekłych zamknięć naczyń wieńcowych 
tzw. CTO (chronic total occlusion) z wy‑
korzystaniem wszystkich dostępnych me‑
tod, w tym techniki ADR (antegrade dis-
section and reentry). To jedne z najtrud‑
niejszych zabiegów w kardiologii inter‑
wencyjnej, wymagające odpowiedniego 
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•	Kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) 
bez pokłucia przez kleszcza? Są inne dro-
gi zakażenia?

– W tej chorobie kleszcze pełnią ro‑
lę wektora. Są to krwiopijne pajęczaki 
atakujące zarówno ludzi, jak i zwierzę‑
ta. Do zakażenia człowieka 
może dojść na skutek pokłu‑
cia przez zakażonego klesz‑
cza lub na drodze pokarmo‑
wej przez spożycie surowego 
niepasteryzowanego mleka 
koziego lub krowiego, pocho‑
dzącego od zwierzęcia, które 
zostało zakażone przez klesz‑
cza i jest w fazie wiremii. 

•	Pacjentki, które były ho-
spitalizowane w Klinice Le-
czenia Chorób Zakaźnych 
IMW, zakaziły się na drodze 
pokarmowej?

– Tak. Obie piły suro‑
we mleko pochodzące od 
tej samej kozy. Jak ustalili‑
śmy z wywiadu, doszło do 
zachorowania grupowego. 
Objawy choroby wystąpiły 
kilka dni po wypiciu mleka 
u 8 osób dorosłych i u jedne‑
go dziecka. 

Jak wynika z danych 
WSSE, w województwie 
lubelskim w tym roku (do 
30 września) odnotowa‑
no 18 przypadków KZM 
– w tym tylko jedno ognisko 
zakażenia po spożyciu suro‑
wego mleka koziego. Zaka‑
żenie drogą pokarmową jest 
bardzo rzadkie.

•	Jaka jest diagnostyka KZM? Czy 
trudniej rozpoznać postać pokarmową?

– Pacjentka, którą przyjęliśmy do kli‑
niki była pierwszą osobą z ogniska, która 
trafiła do szpitala. Pomocny w rozpozna‑
niu był wywiad, z którego wynikało, że 
choroba ma związek ze spożyciem suro‑
wego mleka koziego oraz typowy dla tej 
choroby dwufazowy przebieg. KZM jest 
chorobą sezonową, zachorowania odnoto‑
wywane są w miesiącach, kiedy kleszcze 
są aktywne. W rozpoznaniu niezbędne jest 
badanie płynu mózgowo‑rdzeniowego 
oraz wyniki badań serologicznych, któ‑
re wykrywają swoiste przeciwciała w su‑
rowicy i w płynie mózgowo‑rdzeniowym 

pacjenta. W obu postaciach choroby dia‑
gnostyka jest identyczna. Rozpoznanie 
nie jest trudne, ale trzeba pamiętać, że 
wirusem kleszczowego zapalenia mózgu 
możemy się zarazić nie tylko na skutek 
pokłucia przez kleszcze. 

dni. Pacjenci mają niespecyficzne obja‑
wy przypominające grypę. Są osłabieni, 
odczuwają bóle głowy, mięśni, którym 
towarzyszy gorączka czy stany podgo‑
rączkowe. Ta faza ustępuje bez leczenia. 
Po kilkudniowej bezobjawowej przerwie 
u około 30 proc. pacjentów dochodzi do 
rozwoju drugiej fazy choroby z gorącz‑
ką i objawami neurologicznymi na sku‑
tek przedostania się wirusa do ośrodkowe‑
go układu nerwowego. Klinicznie ta faza 
może przebiegać jako postać oponowa, 

oponowo‑mózgowa, czy opono‑
wo‑mózgowo‑rdzeniowa. Naj‑
częściej występuje postać opo‑
nowa, która z reguły ma łagodny 
przebieg i ustępuje bez trwałych 
następstw. W obrazie klinicznym 
dominuje gorączka i bóle głowy. 
W pozostałych postaciach prze‑
bieg choroby jest ciężki, chorzy 
mają objawy uszkodzenia ośrod‑
kowego układu nerwowego pod 
postacią ataksji, zaburzeń świa‑
domości, porażeń nerwów czasz‑
kowych, czy uszkodzenia rdze‑
nia kręgowego. W tych posta‑
ciach rokowanie jest poważne 
i u ok. 2 proc. chorych może za‑
kończyć się zgonem. Po przecho‑
rowaniu istnieje ryzyko wystą‑
pienia trwałych następstw neu‑
rologicznych. 

Klinicznie zakażenia nabyte 
na drodze pokarmowej nie różnią 
się od postaci będących następ‑
stwem pokłucia przez kleszcza. 

•	Czy możemy skutecznie le-
czyć KZM, jak się przed nim 
chronić?

– Leczenie chorych z klesz‑
czowym zapaleniem mózgu jest 
wyłącznie objawowe. Nie ma le‑
ków przeciwwirusowych, dlate‑
go istotne znaczenie ma profilak‑
tyka: noszenie odzieży ochron‑
nej, stosowanie repelentów i jak 

najszybsze usuwanie kleszczy ze skó‑
ry oraz pasteryzacja mleka. Najlepszą 
i najskuteczniejszą metodą profilakty‑
ki są szczepienia ochronne. Dostępne 
są inaktywowane szczepionki dla doro‑
słych i dzieci po ukończeniu 1 roku ży‑
cia. Szczepionki są wysoce immunogen‑
ne i bezpieczne. Podstawowy cykl szcze‑
pień obejmuje 3 dawki szczepionki. Trze‑
cią dawkę można podać najwcześniej po 
5 miesiącach od dawki pierwszej stąd 
szczepienie należy zaplanować z wyprze‑
dzeniem, tak żeby zakończyć szczepienia 
przed okresem aktywności kleszczy. Po 
3 latach należy przyjąć dawkę przypomi‑
nającą, którą powtarza się co 3‑5 lat. 

Kto surowe mleko pije… 
z dr hab. n. med. Joanną Krzowską‑Firych,  

kierownik Kliniki Leczenia Chorób Zakaźnych IMW w Lublinie, 
rozmawia Anna Augustowska

•	Czy przebieg kliniczny zakażenia 
nabytego na drodze pokarmowej różni 
się od postaci będącej skutkiem pokłu-
cia przez kleszcza?

– Kleszczowe zapalenie mózgu jest 
chorobą ośrodkowego układu nerwowe‑
go o etiologii wirusowej. Zachorowania 
w Polsce wywoływane są przez europej‑
ski podtyp wirusa. Objawy choroby po‑
jawiają się po okresie wylęgania, któ‑
ry trwa od 2 dni do 4 tygodni. U około 
1/3 zakażonych osób choroba ma prze‑
bieg bezobjawowy. W postaciach obja‑
wowych infekcja ma przebieg dwufazo‑
wy. Pierwsza faza choroby jest związana 
z obecnością wirusa we krwi i trwa kilka 

Zespół Kliniki Leczenia Chorób Zakaźnych IMW 
im. Witolda Chodźki w Lublinie:  
lek. med. Jarosław Sawinie,  
lek. med. Krzysztof Czajka,  
lek. med. Joanna Nozdryn‑Płotnicka  
i dr. hab. n. med. Joanna Krzowska‑Firych 
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chorób	ICD‑11 wymagało także zorga‑
nizowania osobnej sesji, by zapoznać się 
z nadchodzącymi zmianami. Dodatko‑
wo odbyła się sesja psychologiczno‑psy‑
choterapeutyczna oraz seksuologicz‑
na. Mieliśmy także możliwość wysłu‑
chania niezwykle inspirującego i pobu‑
dzającego do refleksji wykładu gościa 
z Meksyku. 

•	Dlaczego wykład wzbudził tak wiel-
kie zainteresowanie?

– Wysłuchaliśmy wykładu dr Adria‑
ny Iturbide Beltrán z Instituto Nacional 
de Neurología y Neurocirugía w Meksy‑
ku. Dotyczył praw człowieka i neuronau‑
ki w dobie nowych technologii. Dr Bel‑
tran skonfrontowała nas z realną możli‑
wością dekodowania myśli i manipulo‑
wania nimi w związku z postępem techno‑
logicznym, który na nowo definiuje ludz‑
kie życie i zmienia rolę człowieka w spo‑
łeczeństwie. Z jednej strony neurotechno‑
logia stwarza przełomowe możliwości dla 
środowiska naukowego i medycznego, 

O psychiatrii w Lublinie
z prof. dr hab. n. med. Hanną Karakuła‑Juchnowicz, 

kierownik I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,  

rozmawia Anna Augustowska

•	Po ponaddwuletniej przerwie, spo-
wodowanej wybuchem pandemii CO-
VID‑19, na przełomie września i paź-
dziernika odbyły się Lubelskie Spotkania 
Naukowe. Ile osób uczestniczyło w spo-
tkaniach, z jakich ośrodków?

– Czas pandemiczny zaburzył cyklicz‑
ność wielu konferencji, w tym Lubel‑
skich Spotkań Naukowych, stąd z wiel‑
ką radością i ulgą spotkaliśmy się już po 
raz XXII. W sumie gościliśmy ponad 
160 psychiatrów z całej Polski, w tym tak‑
że z głównych ośrodków akademickich: 
Warszawy, Krakowa, Łodzi, Szczecina, 
Białegostoku, Poznania i Katowic. 

•	Tegoroczna edycja LSN to 10 sesji, 
5 warsztatów – bardzo różnorodnie?

– Oprócz sesji poświęconych klasycz‑
nej problematyce psychiatrycznej, doty‑
czącej zaburzeń afektywnych, schizofre‑
nii, reformy w psychiatrii, czy psychia‑
trii dzieci i młodzieży, nie zabrakło za‑
gadnień interdyscyplinarnych z tzw. po‑
granicza psychiatrii, poruszających pro‑
blemy związane ze zdrowiem psychicz‑
nym i ginekologią, endokrynologią czy 
zespołem bezdechu sennego. 

Duże zainteresowanie wzbudziła sesja 
dotycząca aspektów prawnych, gdyż wy‑
konując zawód lekarza, w tym psychia‑
try, musimy być świadomi wielu obwa‑
rowań prawnych, co często bywa porów‑
nywane do bezpieczeństwa stąpania po 
polu minowym. Zbliżające się szybkimi 
krokami wdrożenie nowej	klasyfikacji	

•	Dentobus od czterech lat jeździ po 
Lubelszczyźnie. Spełnia swoją rolę?

– Naszym głównym założeniem by‑
ła i nadal jest walka z próchnicą, ale też 
edukowanie dzieci i młodzieży na te‑
mat zdrowia jamy ustnej. Profilaktyka, 
szczególnie u młodych pacjentów, jest 
najważniejsza. Przez 4 lata działalności 
dentobusu plan był taki, aby nieprzerwa‑
nie pomagać uczniom szkół, przedszko‑
li czy wychowankom domów dziecka. 
I tak jest do dziś. Mobilny gabinet sto‑
matologiczny stara się docierać do naj‑
mniejszych miejscowości, tam, gdzie 
rzeczywiście dostępność do profilaktyki 
i leczenia stomatologicznego są ograni‑
czone. Nie odmawiamy też współpracy 
ze szkołami czy przedszkolami w więk‑
szych miejscowościach, gdzie nie ma ga‑
binetu stomatologicznego dla dzieci.

Tylko w tym roku odwiedziliśmy już 
blisko 75 placówek, a z bezpłatnych 
świadczeń stomatologicznych skorzy‑
stały 3 tysiące pacjentów! Regularnie 

Dentobus – cały czas w trasie
z Martą Kuraszko,  

lekarzem dentystą, której podmiot leczniczy Q‑dent  
nadzoruje i prowadzi mobilny gabinet stomatologiczny 

w województwie lubelskim,  
rozmawia Anna Augustowska

odwiedzamy też Dzie‑
cięce Wioski SOS w Bił‑
goraju i Kraśniku.

Stale informujemy 
szkoły i przedszkola, 
a także gminy o możli‑
wości skorzystania z ba‑
dań, profilaktyki czy le‑
czenia w dentobusie ma‑
ilowo i telefonicznie. 
Czekamy też na zgło‑
szenia. Czas oczekiwa‑
nia wynosi około mie‑
siąca.

•	Jak dentobus działał w obliczu na-
rastającej pandemii? Musieliście prze-
stać odwiedzać szkoły?

– Pandemia co prawda zamknęła pla‑
cówki oświatowe, ale wtedy okazało się, 
że dentysta jest potrzebny pacjentom co‑
vidowym. Jeździliśmy więc do szpita‑
li, w których tacy chorzy potrzebowali 
naszej pomocy. Było to trudne zadanie, 

wymagające bardzo dużej dyscypliny 
i niezwykłej dbałości o przestrzeganie 
wszelkich norm bezpieczeństwa, ale po‑
dołaliśmy temu.

Chwilę później w Ukrainie wybuchła 
wojna – wtedy naszą opieką objęliśmy 
dzieci uchodźców, które trafiły do pol‑
skich szkół i internatów.

•	Z tego, co Pani mó-
wi, wynika, że gabinet na 
kółkach jest potrzebny?

– Pamiętam, że na po‑
czątku ten projekt budził 
u niektórych nieufność 
i sceptycyzm.

Kiedy jednak przyj‑
rzymy się statystykom, 
które wciąż nie są na‑
wet na dobrym pozio‑
mie, to wyczytamy, że 
ponad 90 proc. 12‑latków 
w Polsce ma próchnicę. 

To pokazuje, że każda forma poprawy 
dostępności do świadczeń stomatologicz‑
nych ma sens. Chociaż dentobus docie‑
ra do ogromnej liczby młodych pacjen‑
tów, to nie należy zapominać o ciągłej 
edukacji w zakresie zdrowia jamy ust‑
nej. Uważam, że tutaj rola pediatrów jest 
ogromna. Prosimy, aby przypominali ro‑
dzicom swoich pacjentów o obowiązku 
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Dentobus – cały czas w trasie

z drugiej niesie ze sobą bezprecedenso‑
we implikacje zagrażające prawom czło‑
wieka, których powinniśmy być świado‑
mi. Oprócz części merytorycznej oraz 

zagrożeń związanych z postępem tech‑
nologii, wykład koncentrował się także 
na poszukiwaniu rozwiązań, którym mu‑
simy wyjść naprzeciw. Niezwykle istot‑
na była część wykładu dotycząca neuro‑
etyki i neuroprawa. Niektóre kraje takie 
jak Hiszpania czy Chile już podjęły pró‑
by sformułowania praw, które chroniłyby 
granice naszej prywatności i suwerenno‑
ści w dynamicznie zmieniającym się świe‑
cie, gdzie sztuczna inteligencja może być 
dla człowieka wielką pomocą, ale także 
niedocenianym zagrożeniem.

•	A czego dotyczyły warsztaty?
– Uczestnicy mogli m.in. przyjrzeć 

się i zrozumieć, jak posługiwać się te‑
stem Rorschacha – projekcyjnym te‑
stem plam atramentowych; dowiedzieć 
się, jak zoomorficzny robot Królik Brian 
może pomóc w terapii dzieci z zaburze‑
niami ze spektrum autyzmu, a także, jak 
radzić sobie z pacjentem samouszkadza‑
jącym się i jak ważne jest wprowadzenie 
do codziennej praktyki klinicznej treningu 

Balinta, zapobiegającego wypaleniu za‑
wodowemu lekarzy.

•	Odbyła się także sesja studenckich 
kół naukowych oraz doniesień zjazdo-
wych.

– Młodzi naukowcy podzielili się z na‑
mi w sposób entuzjastyczny wynikami 
prowadzonych przez siebie projektów. 
Prezentowane tematy wzbudzały żywe 
dyskusje i obejmowały problematykę od 
poszukiwań biologicznych predyktorów 
rozwoju zaburzeń nastroju po wieloośrod‑
kowe badania międzynarodowe, dotyczą‑
ce zdrowia psychicznego studentów, skut‑
ków palenia e‑papierosów czy zastosowa‑
nia sztucznej inteligencji w ocenie ryzy‑
ka samobójczego. Wszyscy uczestnicy 
zostali nagrodzeni książkami.
Chciałabym	już	teraz	serdecznie	za‑

prosić	 na	 zapowiadające	 się	 niezwy‑
kle	ciekawie	XXIII	Lubelskie	Spotka‑
nia	Naukowe,	które	odbędą	w	Lubli‑
nie	późną	wiosną	w	dniach	25‑27	ma‑
ja	2023	roku.

regularnych przeglądów czy zabiegów 
profilaktycznych u dzieci.

Należy działać wielotorowo: od edu‑
kacji na temat diety, przez edukację doty‑
czącą higieny jamy ustnej, na regularnych 
wizytach profilaktycznych kończąc.

•	Skąd biorą się tak złe statystyki?
– Niestety, ciągle aktualne jest prze‑

konanie, że „mleczaków się nie leczy, 
bo i tak wypadną” (słyszymy to od ro‑
dziców pacjentów) i niestety często dzie‑
ci po raz pierwszy trafiają na fotel stoma‑
tologiczny w wieku 7‑8 lat i jest to wizy‑
ta bólowa.

Często też pacjenci, którzy w wie‑
ku 7 czy 8 lat po raz pierwszy mają ba‑
danie jamy ustnej, dowiadują się o ko‑
nieczności leczenia kilku czy nawet kil‑
kunastu zębów.

A przecież pierwsze wizyty profilak‑
tyczne u stomatologa dzieci powinny od‑
być się w wieku 12 miesięcy, są to wizy‑
ty, które mają na celu oswojenie dziecka 
z gabinetem i sprawdzenie czy rozwój ja‑
my ustnej jest prawidłowy. Później, jeże‑
li nie ma objawów niepokojących rodzi‑
ca, kolejne wizyty kontrolne należy pla‑
nować co 6 miesięcy.

Przypominamy też zawsze rodzicom 
pacjentów w dentobusie o konsultacjach 
ortodontycznych. Każde dziecko w wieku 

wczesnoszkolnym powinno być zbadane 
przez ortodontę – nie tylko to z widocz‑
ną wadą zgryzu. Rodzice pacjentów ba‑
danych w dentobusie otrzymują pisemną 
informację o potrzebach leczniczych i za‑
lecanych konsultacjach.

Oczywiście zdarzają się rodzice, którzy 
są przeciwni zabiegom profilaktycznym 
z użyciem związków fluoru. Docierają 

do nas absurdalne opinie o zagroże‑
niu zdrowia, jakie stwarzają te zabie‑
gi i staramy się uświadamiać, o popar‑
tym badaniami naukowymi, pozytyw‑
nym i korzystnym działaniu związków 
fluoru. Niestety, ruch tzw. antyfluoro‑
wy jest coraz większy, co nie poprawia 
statystyk dotyczących próchnicy u dzie‑
ci i młodzieży.

W dentobusie przyjmowa‑
ne są dzieci, których opie‑
kunowie wyrazili na to pi‑
semną zgodę. Dentobus jest 
w pełni wyposażonym gabi‑
netem stomatologicznym, 
w którym są udzielane świad‑
czenia ogólnostomatologicz‑
ne dla dzieci i młodzieży do 
18. roku życia, w tym: lekar‑
skie badania kontrolne jamy 
ustnej, profilaktyka próchnicy 
– lakierowanie zębów, lako‑
wanie, usuwanie złogów na‑
zębnych oraz leczenie próch‑
nicy i jeśli to konieczne, tak‑
że usuwanie zębów. Rodzi‑
ce otrzymują też informację 
o stanie uzębienia ich dzie‑
ci i zalecane konsultacje. Je‑
śli wyrażają zgodę – dzieci są 
leczone w dentobusie, albo 
są kierowane do najbliższych 
gabinetów.



Według danych z Krajowego Rejestru Długów, długi prywat‑
nej opieki zdrowotnej obejmującej przychodnie, gabinety lekar‑
skie, a także pracownie rehabilitacyjne, fizjoterapeutyczne oraz 
praktykę pielęgniarek i położonych wzrosły w przeciągu ostatnich 
4 lat o ponad 40%. Obecnie, średnie zadłużenie placówki wynosi 
60 tys. zł. Największe problemy finansowe dotykają specjalistycznych 
gabinetów lekarskich, które mają blisko 55 mln zł zaległości. Kolejną 
grupą zadłużonych są dentyści, których długi sięgają 37 mln zł oraz 
interniści, którzy winni są swoim kontrahentom łącznie 32,8 mln zł. 
Długi posiadają również fizjoterapeuci, których skala zadłużenia się‑
ga ok. 12 mln zł zadłużenia oraz pielęgniarki 
i położne z długiem wynoszącym 5,5 mln zł. 
Największe zadłużenie posiadają podmioty 
z branży prywatnej opieki zdrowotnej z Ma‑
zowsza (37,8 mln zł), Śląska (18,4 mln zł) oraz 
Wielkopolski (17,6 mln zł). 

Wyjściem z niewypłacalności podmiotu 
z branży medycznej może być upadłość al‑
bo restrukturyzacja. W przypadku wyboru 
upadłości, chociaż wszystkie długi powstałe 
w trakcie prowadzenia działalności mogą zo‑
stać umorzone to należy liczyć się z utratą ca‑
łego majątku, który zostanie sprzedany przez 
syndyka. Znacznie lepszym wyjściem z niewy‑
płacalności podmiotu z branży medycznej jest 
podjęcie próby porozumienia się z wierzycie‑
lami i rozważenie możliwości otwarcia jedne‑
go z postępowań restrukturyzacyjnych.

Postępowanie o Zatwierdzenie Układu

Czy takie postępowania należą do rzadkości? Okazuje się, że nie, bo 
tylko w pierwszej połowie 2022 r. w naszym kraju ogłoszono 862 ta‑
kich postępowań restrukturyzacyjnych, z czego niemal 90% stanowi‑
ły Postępowania o Zatwierdzenie Układu.

– Postępowania o Zatwierdzenie Układu to najbardziej odformalizo‑
wane postępowanie restrukturyzacyjne, w którym to Dłużnik a nie Sąd re‑
strukturyzacyjny, wybiera doradcę restrukturyzacyjnego, który przeprowa‑
dzi za zadłużonego niemal wszystkie czynności. Postępowanie o Zatwier‑
dzenie Układu umożliwia porozumienie się ze wszystkimi wierzycielami 
– bankami, dostawcami, firmami leasingowymi i innymi kontrahenta‑
mi, u których podmiot z branży medycznej ma zadłużenie, w jednym mo‑
mencie poprzez zawarcie, a następnie zatwierdzenie układu – mówi Mi‑
chał Górnicki z Kancelarii Nowacka & Górnicki. – Postępowanie o Za‑
twierdzenie Układu charakteryzuje łatwość jego otwarcia. Następuje to 
poprzez obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego w Krajowym Reje‑
strze Zadłużonych dokonywane przez wybranego nadzorcę układu – do‑
daje Michał Górnicki 

Potrzebna zgoda wierzycieli, ale nie wszystkich

Wielką zaletą postępowania restrukturyzacyjnego jest możliwość 
porozumienia się ze wszystkimi wierzycielami w jednym momencie. 
Dzięki temu niemal wszystkie wierzytelności, w tym wobec urzędu 
skarbowego czy ZUS zostaną objęte układem ze wszystkimi wierzycie‑
lami, co zawsze jest łatwiejsze i efektywniejsze od zawierania porozu‑
mień z każdym z wierzycieli z osobna. Nic nie przychodzi jednak łatwo 
i tak jest też w przypadku Postępowania o Zatwierdzenie Układu. Aby 
go przyjąć, na zaproponowane warunki muszą się zgodzić wierzyciele 
– na szczęście nie wszyscy. Prawo restrukturyzacyjne przewiduje, iż aby 
układ został przyjęty, niezbędne jest, aby poparło go ponad 50% gło‑
sujących wierzycieli, którzy posiadają przynajmniej 2/3 wartości wie‑
rzytelności. Przyjęty układ obowiązuje wszystkich, nawet wierzycieli, 

którzy głosowali przeciwko układowi, jak również takich wierzycieli, 
którzy wcale nie głosowali.

– Warto jest wspomnieć, iż propozycje układowe, a więc sposób, w ja‑
ki Dłużnik będzie spłacał swoje zobowiązania, mogą przewidywać nawet 
znaczącą redukcję długu, prolongatę spłaty, rozłożenie wierzytelności na 
raty, umorzenie odsetek i kosztów dodatkowych. Wszystko po to, aby za‑
dłużony podmiot mógł funkcjonować i spłacać swoje zadłużenie jednocze‑
śnie dając możliwość utrzymania dłużnika i jego rodziny. W czasie trwania 
Postępowania o Zatwierdzenie Układu niewypłacalny podmiot ma pra‑
wo, z pewnymi wyjątkami, nie spłacać swoich wierzycieli objętych ukła‑

dem, dzięki czemu, czas trwania postępowania mo‑
że przeznaczyć na poprawę funkcjonowania swo‑
jej działalności oraz na zgromadzenie środków pie‑
niężnych, które następnie będzie mógł przeznaczyć 
na spłatę swoich wierzycieli zgodnie z postanowie‑
niami układu – wyjaśnia Michał Górnicki z Kan‑
celarii Nowacka & Górnicki.

Jak uzyskać umorzenie  
nawet 30% długów? 

Postępowanie o Zatwierdzenie Układu powin‑
no zakończyć się dość szybko. Od jego rozpoczę‑
cia do złożenia wniosku o zatwierdzenie układu 
do sądu mogą upłynąć maksymalnie 3 miesiące. 
Następnie sąd podejmuje decyzję o zatwierdze‑
niu układu, co trwa od 1 do 6 miesięcy. Podsu‑
mowując Postępowanie o Zatwierdzenie Układu 
trwa średnio od 4 do 9 miesięcy.

– W jednym z ostatnio zakończonych przez nas Postępowań o Zatwier‑
dzenie Układu podmiotu z branży medycznej, łączna suma umorzonych 
zobowiązań wyniosła prawie 800 tys. zł, co stanowiło ok. 30% łącznego 
zadłużenia niewypłacalnego podmiotu. Wierzyciele zgodzili się również 
na znaczące wydłużenie okresu spłaty wierzytelności objętych układem, 
w stosunku do pierwotnych terminów spłaty, średnio o ok. 12 m‑c. Spła‑
tę wierzytelności objętych układem, nasz klient rozpoczął dopiero od 9  
i 12 m‑c licząc od dnia otwarcia Postępowania o Zatwierdzenie Układu 
(dokonania obwieszczenia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych). Ponadto, 
zostało ustalone, że kapitał podlegający spłacie przez okres wykonywania 
układu będzie nieoprocentowany. Dzięki temu, reprezentowany przez nas 
podmiot z branży medycznej uzyskał pewność, że wysokość rat układowych, 
pomimo szalejącej inflacji i wzrostu stóp procentowych, oraz niekorzystnych 
zmian podatkowych wprowadzonych z początkiem roku dla lekarzy, pozo‑
stanie na niezmiennym poziomie – wyjaśnia Michał Górnicki. 

Z dniem obwieszczenia Postępowania o Zatwierdzenie Układu, nie‑
wypłacalny podmiot uzyskuje szereg korzyści, takich jak: 

–  zakaz wypowiadania kluczowych dla niego umów, obok wskaza‑
nych w ustawie umów kredytu, ubezpieczenia czy leasingu nadzorca 
sporządza listę innych umów, których wypowiedzenie ze względu na 
brak wpłat przed otwarciem postępowania lub z innych przyczyn nie 
będzie możliwe,

–  zatrzymanie działań komorników w już rozpoczętych postępowa‑
niach egzekucyjnych oraz zakaz rozpoczynania nowych postępowań 
egzekucyjnych przez cały czas trwania postępowania (w przypadku 
Postępowania o Zatwierdzenie Układu – od momentu publikacji ob‑
wieszczenia o ustaleniu dnia układowego),

–  dodatkowo, w przypadku, gdy komornik dokonał zajęcia np. na 
rachunku bankowym kwot w ramach postępowania egzekucyjnego, 
ale kwoty te nie trafiły do wierzycieli, to w Postępowaniu o Zatwierdze‑
nie Układu i w Postępowaniu Sanacyjnym wracają one do Dłużnika.

W ramach działań restrukturyzacyjnych analizujemy sytuację nie‑
wypłacalnego podmiotu, diagnozujemy problemy, oraz wskazujemy 
sposoby ich rozwiązania – mówi Michał Górnicki z Kancelarii Nowac‑
ka & Górnicki.

Restrukturyzacja ratunkiem dla prywatnej opieki zdrowotnej 

tekst sponsorowany

Masz zadłużenie? 
Umów się na bezpłatną konsultację.

       +48 792 591 365
        kancelaria@nowackagornicki.pl
        www.nowackagornicki.pl

Rośnie zadłużenie lekarzy
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Pokrzywkę trzeba leczyć
Międzynarodowy Dzień Pokrzywki obchodzimy każdego 

roku 1 października. To ciężka choroba, często nawracająca 
i bardzo utrudniająca chorym normalne funkcjonowanie. 

– Z tego powodu w październiku w szczególny sposób stara‑
my się popularyzować wiedzę na temat tej 
choroby i informować o tym, że można ją 
skutecznie leczyć – wyjaśniała w czasie spo‑
tkania z dziennikarzami dr hab. n. med. Jo‑
anna Bartosińska z I Kliniki Dermatolo‑
gii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej 
SPSK 1 podkreślając, że przy klinice dzia‑
ła Centrum Diagnostyki i Leczenia Po‑
krzywki.

Z problemem pokrzywki przewlekłej 
w Polsce zmaga się ok. 1 proc. populacji, 
częściej kobiety, przy czym należy wspo‑
mnieć, że choroba znacznie obniża jakość 
życia i ma wpływ na życie osobiste i zawodowe. 

Typowymi objawami pokrzywki są swędzący bąbel pokrzyw‑
kowy i obrzęk naczynioruchowy, który dotyczy twarzy (okolice 
oczu, wargi), a czasami języka i gardła, co prowadzi do zaburzeń 
oddychania i stanowi zagrożenie życia. 

Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej UM 
i SPSK 1 w Lublinie jest certyfikowanym ośrodkiem, zrzeszonym 
w międzynarodowej sieci UCARE, w którym odbywa się diagno‑
styka i leczenie pokrzywki przewlekłej na podstawie najnowszych 
światowych standardów postępowania.

– W tym roku w ramach obchodów 9. już Światowego Dnia Po‑
krzywki, chcemy ułatwić wszystkim osobom cierpiącym na po‑
krzywkę przewlekłą kontakt z lekarzami zajmującymi się diagno‑
styką i leczeniem pokrzywki – zapraszają specjaliści.

Wszystkich zaintere‑
sowanych zapraszamy 
do Centrum Diagnosty‑
ki i Leczenia Pokrzywki 
w Poradni Przyklinicznej 
SPSK 1 w Lublinie. Istnie‑
je możliwość rejestracji 
telefonicznej, pod nu‑
merem (81) 534 96 59.

Opr. aa

Egzoszkielet, czyli nowoczesne urządzenie do rehabilitacji 
osób po leczeniu onkologicznym, pacjentów z problemami neu‑
rologicznymi czy osób po udarach i urazach rdzenia kręgosłupa 
w październiku trafił do Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. 

Ten przenośny bioniczny szkielet Ekso GT/NR, amerykańskiej fir‑
my Ekso Bionics przeznaczony do rehabilitacji, należy do najbardziej 
zaawansowanych technologicznie urządzeń tego typu, które w uni‑
kalny sposób wspomagają procesy lecznicze. Rehabilitacja przy uży‑
ciu egzoszkieletu w polskich szpitalach wciąż należy do rzadkości, 
a istotnie poprawia stan funkcjonalny pacjentów i przynosi dosko‑
nałe wyniki terapii.

– Egzoszkielet Ekso GT/NR idealnie odwzorowuje wzorzec chodu. 
Program ćwiczeń optymalizowany jest na bieżąco z uwzględnieniem 
możliwości i aktualnego stanu ćwiczącego. Podczas każdej sesji urzą‑
dzenie dostarcza terapeucie informacji na temat postępów pacjenta 
– wyjaśniała Magdalena Sobiech, koordynatorka zespołu fizjotera‑
peutów w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji SPSK nr 4.

– Urządzenie przeznaczone jest do zindywidualizowanej rehabi‑
litacji pacjentów pod nadzorem terapeutów – mówił dr Tomasz Bli‑
charski, zastępca lekarza kierującego Kliniką Ortopedii i Rehabilita‑
cji SPSK 4 w czasie pokazu sprzętu 18 października br.

Tego typu edukacja chodu z wykorzystaniem egzoszkieletu do‑
stępna jest tylko w kilkunastu ośrodkach na terenie całego kraju. 
SPSK nr 4 jako jedna z niewielu placówek medycznych realizuje 
ją w ramach kontraktu z NFZ. Dotychczas szpital nie posiadał urzą‑
dzenia, które w podobny sposób umożliwiało poprawę lokomocji 
pacjentów, wymagających długoterminowej opieki.

– Egzoszkielet poprzez naśladowanie naturalnych wzorców 
poruszania wpływa nie tylko na narząd ruchu. Dzięki pionizacji 

Spionizuje i pozwoli chodzić
i ćwiczeniom następuje regulacja chorób układu krążenia, przewodu 
pokarmowego oraz moczowego. Dzięki zaawansowanemu oprogra‑
mowaniu urządzenie poszerza zakres rehabilitacji pacjenta, zwięk‑
sza stymulację, ale co najważniejsze, w odpowiedni sposób zapew‑
nia bezpieczeństwo ćwiczącego podczas realizacji ruchów. Jest to 
urządzenie bardzo intuicyjne dla pacjenta. Już podczas pierwszej se‑
sji pacjent jest w stanie opanować poruszanie się – tłumaczył dr To‑
masz Blicharski.

– Efekt pracy z egzoszkieletem zauważyliśmy m.in. u jednego 
z pacjentów z ciężkim uszkodzeniem odcinka szyjnego kręgosłupa. 
Po założeniu urządzenia był on w stanie wykonywać ćwiczenia w po‑
zycji stojącej przez ponad 20 minut, co absolutnie nie było możliwe 
podczas tradycyjnej rehabilitacji przy użyciu pionizatora. U innego 
pacjenta z 12‑letnim uszkodzeniem rdzenia kręgowego, wiążącym 
się z trwałymi zmianami w obrębie mięśni i dużą spastycznością, po 
treningach napięcie to znacznie się obniżało. To efekty trudne do 
uzyskania w tradycyjnej rehabilitacji pobudzenia różnych układów: 
mięśniowo‑szkieletowego, krążenia czy pokarmowego – wyjaśnia‑
ła Magdalena Sobiech. 

W SPSK nr 4 urządzenie służy szczególnie osobom, które po lecze‑
niu onkologicznym zmagają się z szeregiem deficytów neurologicz‑
nych, ale również pacjentom po udarach i po urazach rdzenia kręgo‑
słupa. Szpital pozyskał egzoszkielet w ramach Narodowej Strategii 
Onkologicznej, w zakresie zadania: „Zakup sprzętu do rehabilitacji 
onkologicznej”. Całkowita wartość zadania: 984 949 zł, w tym koszt 
egzoszkieletu: 755 000 zł, a wartość dofinansowania: 886 500 zł.

aa
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Przemaszerowali  
złotem błyszcząc

„Złoty Wrzesień” to akcja mająca na celu zwiększenie świa‑
domości onkologicznej, dotyczącej chorób nowotworo‑
wych u dzieci. Z tej okazji przez centrum Lublina w niedzie‑
lę, 25 września, przeszedł barwny i głośny (bębniarze!) koro‑
wód wszystkich, którzy chcieli zwrócić uwagę na problemy 
onkologii pediatrycznej. 

Szacuje się, że każdego roku u około 400 tysięcy dzieci 
i młodzieży do 19. roku życia diagnozowane są nowotwory. 
Najczęstsze to: białaczki, nowotwory ośrodkowego układu 
nerwowego, chłoniaki i guzy lite. 

Z inicjatywą zorganizowania pierwszych w Lublinie ob‑
chodów „Złotego Września” wystąpił portal onkologia‑dzie‑
cięca.pl.  aa

Nowy dach, dodatkowe piętro, gdzie będzie mieścić się Od‑
dział Kardiologii z rehabilitacją kardiologiczną i Oddział Neu‑
rochirurgii – to tylko zarys inwestycji, które będą realizowane 
w Szpitalu Wojskowym w Lublinie. Na początku października, 
została podpisana umowa, na mocy której już wkrótce rozpocz‑
ną się prace remontowo‑instalacyjne.

– To bardzo ważne dla przyszłości szpitala wydarzenie, któ‑
re determinuje dalsze funkcjonowanie i rozwój placówki – za‑
znaczył płk Aleksander Michalski, komendant szpitala, w cza‑
sie podpisywania umowy z prezesem warszawskiej firmy War‑
bud SA, która będzie wykonawcą tej inwestycji. Wartość umowy 
to blisko 96 mln zł.

Realizacja zadania inwestycyjnego została podzielona na dwa 
etapy z uwagi na konieczność utrzymania ciągłości świadczenia 

Nie ma już zbędnych budynków Samodzielnego Publiczne‑
go Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie. Przy ul. Staszica praco‑
wał ciężki sprzęt i trzeba było na kilka dni wprowadzić zmiany 
w funkcjonowaniu szpitala

To już ostatni etap przedsięwzięcia, jakim jest przebudowa i roz‑
budowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Uni‑
wersytetu Medycznego w Lublinie. Robotnicy wyburzyli budynki przy 
ul. Staszica 16. Najpierw niższy z 1959 roku, gdzie mieścił się oddział 
wewnętrzny oraz część planowej izby przyjęć. Później wyższy, po‑
chodzący z czasów międzywojennych, usytuowany wzdłuż wjazdu 
w stronę dziedzińca szpitala. Działały tu: Klinika Traumatologii i Me‑
dycyny Ratunkowej oraz Klinika Chorób Wewnętrznych. Niepotrzeb‑
ne już obiekty zrobiły miejsce przeznaczone na wejścia i wjazd do 
nowego budynku SPSK 1.

Zakres prac był na tyle duży, że ulica Staszica kilkanaście dni paź‑
dziernika była fragmentami nieprzejezdna a na czas wywozu gruzu 
w ogóle była zamknięta. 

(oprac. jkg)

Powstało nowe, znika stare

Szpital wojskowy się rozbuduje

usług medycznych przez placówkę. Etap I to utworzenie Oddzia‑
łu Kardiologicznego wraz z pomieszczeniami rehabilitacji kardio‑
logicznej i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Przewidziany 
termin zakończenia realizacji etapu to marzec 2024 roku. – Chce‑
my, żeby powstał tu specjalistyczny ośrodek chorób serca z salą 
hybrydową, w której będą wykonywane zabiegi kardiochirurgicz‑
ne, także małoinwazyjne – mówił dr hab. Grzegorz Sobieszek, 
kierownik Oddziału Kardiologii i Pracowni Hemodynamiki Szpita‑
la Wojskowego w Lublinie.

Etap II to utworzenie Oddziału Neurochirurgii wraz z pomiesz‑
czeniami rehabilitacji neurochirurgicznej. Przewidziany termin za‑
kończenia realizacji etapu II to luty 2025, a do grudnia 2025 r. pla‑
nowana jest dostawa sprzętu i aparatury medycznej. W planowa‑
nej nadbudowie, w części centralnej budynku głównego szpitala, 
zlokalizowana została aula. Opr. aa
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Rodzinnie na pikniku 
w skansenie

Mimo niezbyt sprzyjającej aury doskonale bawiono się 
na zorganizowanym przez Komisję Rekreacji i Sportu ORL 
w Lublinie Pikniku Rodzinnym, który odbył się w niedzielę 
2 października 2022 r. w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie 
przy al. Warszawskiej 96.

Liczne atrakcje, m.in. ognisko, grill, zwiedzanie skansenu 
z przewodnikiem, przejazd bryczkami konnymi, sprzyjały za‑
bawie i odpoczynkowi na świeżym powietrzu. 

aa

Fotorelacja na stronie Medicusa 
https://medicus.lublin.pl/2022/10/
rodzinnie‑na‑pikniku‑w‑skansenie/

https://medicus.lublin.pl/2022/10/rodzinnie-na-pikniku-w-skansenie/
https://medicus.lublin.pl/2022/10/rodzinnie-na-pikniku-w-skansenie/
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•	80 lat temu w Lublinie, w 1942 roku, 
na Majdanku powstał obóz koncentra-
cyjny dla kobiet – to okazja, aby przypo-
mnieć los tysięcy osadzonych tu kobiet. 
Wśród nich m.in. lekarki Stefanii Perza-
nowskiej, ale nie tylko?

•	Pierwsze z tych wydarzeń miało miej-
sce już 1 października?

– Tak, dokładnie w rocznicę osadzenia 
w KL Lublin pierwszych więźniarek – lu‑
blinianek wysiedlonych z dwóch dzielnic 
miasta – Wieniawy i Dziesiątej, Polek 

z miejscowości Goraj 
oraz Żydówek z get‑
ta w Bełżycach i get‑
ta na Majdanie Tatar‑
skim w Lublinie.

Także tego dnia 
odbył się wernisaż 
wystawy „Stefania	
Perzanowska.	 Pa‑
ni	doktor	z	Majdan‑
ka”. Wystawa opo‑
wiada o pochodzącej 
z Radomia lekarce, 
więźniarce politycz‑
nej, która przekona‑
ła SS‑manów, że na 
Majdanku konieczne 
jest utworzenie szpi‑
tala kobiecego – azy‑
lu dla chorych i wy‑
cieńczonych więźnia‑
rek. Wystawa przed‑
stawia też wiele in‑
nych faktów, doty‑

czących heroicznej działalności dr Perza‑
nowskiej jako ordynator majdankow‑
skiego szpitala oraz autorki wspomnień 
z KL Lublin. 

•	Kim była doktor Perzanowska?
– Z zawodu była internistką. Zosta‑

ła aresztowana w Radomiu nocą z 10 na 
11 listopada 1942 roku za działalność 
w ruchu oporu. 7 stycznia 1943 roku, 
po piętnastu przesłu‑
chaniach i brutalnym 
śledztwie, z więzie‑
nia w Radomiu prze‑
transportowano ją na 
Majdanek. „Musimy 
mieć szpital!” – te sło‑
wa dr	Stefanii	Perza‑
nowskiej dały począ‑
tek rewirowi utwo‑
rzonemu na polu ko‑
biecym. Wiele razy 
narażała dla współ‑
więźniarek własne ży‑
cie. W szpitalu obozo‑
wym nie tylko starała 
się pomagać chorym, 

ale także ukrywała w nim skrajnie wy‑
czerpane lub skazane na śmierć kobie‑
ty, fałszując w tym celu dokumentację 
chorobową. Podczas ewakuacji rewiru, 
w kwietniu 1944 roku, na własną proś‑
bę, nie chcąc opuścić chorych, razem 
z personelem szpitala obozowego zosta‑
ła dołączona do transportu do KL Au‑
schwitz‑Birkenau, mimo że powszech‑
nie uważano, że jest to „transport do ga‑
zu”. Oprócz Majdanka i KL Auschwitz‑ 
‑Birkenau była także więźniarką obo‑
zów w Ravensbrück i Neustadt‑Glewe. 
Wszędzie tam jako lekarz niosła pomoc 
chorym. W maju 1945 roku powróci‑
ła do Radomia. Wkrótce powierzono jej 
stanowisko ordynatora Oddziału Cho‑
rób Wewnętrznych Szpitala Miejskiego 
w Radomiu. Z byłymi więźniami obozów 
koncentracyjnych miała kontakt także po 
wojnie. To dla nich i ich rodzin utworzy‑
ła we własnym mieszkaniu bezpłatną po‑
radnię. Wygłaszała referaty i publikowa‑
ła artykuły związane z tematyką obozo‑
wą, głównie w „Przeglądzie Lekarskim 
– Oświęcim”. W 1970 roku wydała wspo‑
mnienia z pobytu w KL Lublin pt. „Gdy	
myśli	do	Majdanka	wracają” (w listo‑
padzie br. ukaże się wznowienie tej po‑
zycji). Zmarła w 1974 roku w Warsza‑
wie, mając 78 lat.

•	Nasza rozmowa to też okazja, aby 
wspomnieć inną więźniarkę obozu na 
Majdanku Danutę Brzosko‑Mędryk, 
lekarkę stomatolog, jedną z inicjato-
rek budowy Centrum Zdrowia Dziec-
ka i pisarkę. 

– Do obozu trafiła mając 22 lata. War‑
szawianka. Została zatrzymana przez 
Niemców za działalność konspiracyj‑
ną, a następnie osadzona w więzieniu 
gestapo na Pawiaku. Po pięciu miesią‑
cach, 17 stycznia 1943 roku, deportowa‑
no ją do obozu koncentracyjnego na Maj‑
danku. Początkowo pracowała w kolum‑
nie podwórzowej oraz jako sprzątaczka 

Kobiety lekarki z obozu na Majdanku
z Martą Grudzińską,  

historyczką, autorką wystaw i artykułów poświęconych  
więźniom Majdanka,  

rozmawia Anna Augustowska

– Przypomnę, że budowę obozu na 
Majdanku rozpoczęto z początkiem paź‑
dziernika 1941 roku, a decyzję o powsta‑
niu tego miejsca podjął sam Heinrich 
Himmler w lipcu 1941 roku, podczas swo‑
jej wizyty w Lublinie. Już w październi‑
ku 1942 roku stworzono tu też obóz kon‑
centracyjny dla kobiet. Ta okrągła rocz‑
nica to okazja, aby mówić o historii ty‑
sięcy więźniarek deportowanych do KL 
Lublin z różnych obszarów okupowanej 
przez Niemców Europy. Muzeum pre‑
zentuje biogramy więźniarek, ich relacje 
i fotografie, organizuje tematyczne space‑
ry i wiele innych wydarzeń. Wszystko po 
to, aby przybliżyć losy Polek, Żydówek 
i więźniarek wielu innych narodowości 
i spojrzeć na historię niemieckiego obo‑
zu koncentracyjnego w Lublinie z innej, 
kobiecej perspektywy. Wszystkie wyda‑
rzenia i treści można znaleźć pod #Ko‑
bietyMajdanka.

Wystawę pt. „Stefania Perzanowska. 
Pani doktor z Majdanka”  
można oglądać do końca 2022 roku 
w Muzeum na Majdanku.

O lekarzach – więźniach Majdanka 
pisaliśmy w dodatku historycznym 
Medycyna w historii Lublina  
(Medicus 8‑9/2017)  
– do pobrania na stronie Medicusa 
w zakładce Historia (format pdf )

https://medicus.lublin.pl/wp-content/uploads/2018/12/Medycyna-w-historii-Lublina.pdf
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w barakach załogi SS. Później zatrud‑
niono ją w rewirze – szpitalu obozowym 
dla kobiet – w charakterze pielęgniarki. 
Ryzykując życie robiła notatki dotyczą‑
ce funkcjonowania obozu, a sporządzone 
potajemnie zapiski przemycała na wol‑
ność dzięki pomocy cywilnych robotni‑
ków zatrudnionych na terenie Majdanka. 
W kwietniu 1944 roku Danuta	Brzosko 
została deportowana do KL Ravensbrück, 
stamtąd odesłano ją do Komanda Lipsk, 
podobozu KL Buchenwald.

Odręcznie spisane przez autorkę do‑
kumenty uległy zniszczeniu podczas 
powstania warszawskiego. Pamiętnik 
– „Niebo bez ptaków” – powstał z od‑
tworzonych w 1946 roku treści.

W archiwum Państwowego Muzeum 
na Majdanku znajduje się zarówno ręko‑
pis, maszynopis „Nieba	bez	ptaków”, 
jak i publikacja z 1969 roku z odręczny‑
mi uwagami autorki, a także wiele cen‑
nych pamiątek. 

•	„Niebo bez ptaków” to jedno z naj-
ważniejszych świadectw, ukazujących lo-
sy więźniów. Teraz ukazało się wznowie-
nie tego bezcennego świadectwa.

– Nowa edycja została przygotowana 
przez Państwowe Muzeum na Majdanku 
pod moją redakcją i wydawnictwo Pró‑
szyński i S‑ka. Wydanie zostało na no‑
wo opracowane i uzupełnione. Wzno‑
wienie publikacji, będącej jednym z naj‑
ważniejszych świadectw losu więźniów 
i ofiar hitlerowskiego kombinatu śmier‑
ci na Majdanku, jest też jednym z pierw‑
szych książkowych głosów kobiet z te‑
go miejsca: „pozwala nam oglądać świat 
okupacji hitlerowskiej widziany oczyma 
bardzo młodymi, więc ufnymi w sens 
życia, w możliwość przetrwania mimo 
wszystko, mimo grozy narastającej w naj‑
bliższym otoczeniu” – napisała o tej pra‑
cy pisarka Seweryna	Szmaglewska, tak‑
że była więźniarka obozu KL Auschwitz‑ 
‑Birkenau.

Danuta Brzosko‑Mędryk była głów‑
nym świadkiem oskarżenia w proce‑
sie majdankowej oprawczyni, SS‑manki 
Herminy Braunsteiner‑Ryan oraz póź‑
niej w trakcie procesu załogi Majdanka 
w Düsseldorfie. 

Po wojnie Brzosko‑Mędryk ukończyła 
Wydział Stomatologii na łódzkim uniwer‑
sytecie i pracowała początkowo w szkole 
i w ośrodku zdrowia w Wyszkowie nad 
Bugiem, a potem w Warszawie jako za‑
kładowy stomatolog w spółdzielni „Ska‑
la”, gdzie produkowano pomoce inżynie‑
ryjno‑kreślarskie, a także w szkole przy 
ul. Raszyńskiej.

Pani Danuta zmarła 1 września 
w 2015 roku.

ul. Onyksowa 12
20-582 Lublin

Nowoczesny
Rezonans Magnetyczny

MAGNETOM Sempra 1,5T firmy SIEMENS

Krótkie terminy
Skrócony czas badania
Opis badania w 3 dni

81 740 84 23 797 002 484

www.cmmedicos.pl

Na stronie internetowej LUW w Lu‑
blinie (bit.ly/3eddxEv) została opubli‑
kowana lista miejsc dystrybucji jodku 
potasu na terenie województwa lubel‑
skiego. To 1394 punkty. Lista jest aktu‑
alizowana.

Na początku października powstał plan 
dystrybucji tabletek jodku potasu na wypa‑
dek ewentualnego wystąpienia zagrożenia 
radiacyjnego. To standardowa prewencyjna 
procedura, związana z zarządzaniem kry‑
zysowym i ma na celu zapewnienie bez‑
pieczeństwa obywatelom – informowała 

Agnieszka Strzępka, rzecznik prasowy 
wojewody lubelskiego.

– Dysponujemy odpowiednią ilością pre‑
paratu. Mieszkańcy województwa lubel‑
skiego to około 2 mln 100 tys. osób, a licz‑
ba preparatu znacznie przekracza tę liczbę. 
Nie ma rejonizacji. W przypadku wystąpie‑
nia zagrożenia radiacyjnego, jodek pota‑
su będzie wydawany wszystkim pełnolet‑
nim osobom, które się zgłoszą do punktu, 
a także osobom mieszkającym na stałe w in‑
nych województwach, obywatelom państw 
trzecich, uchodźcom z Ukrainy. To tzw. za‑
sada dystrybucji ślepej – nie ma tu ograni‑
czeń, które by eliminowały z procesu po‑
bierania preparatu – mówił Lecha Spraw‑
ka, wojewoda lubelski, który zaapelował 
do wszystkich mieszkańców, którzy są poza 
rekomendacją do przyjęcia preparatu, czyli 
m.in. do osób po 60 r.ż., żeby – jeżeli chcieli‑
by przyjąć preparat – koniecznie skonsulto‑
wali się ze swoim lekarzem rodzinnym, bądź 
farmaceutą – można się skonsultować już te‑
raz – podkreślał wojewoda. aa

Tu po jodek potasu

ul. Onyksowa 12
20-582 Lublin

Nowoczesny
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MAGNETOM Sempra 1,5T firmy SIEMENS

Krótkie terminy
Skrócony czas badania
Opis badania w 3 dni

81 740 84 23 797 002 484

www.cmmedicos.pl
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XIX‑wieczni	 badacze	 dostrzegli	
osiem	 epok	w	 czasie	 rozkładu	 zwłok	
a	w	każdej	z	nich	określali	odmienne	
gatunki	pasożytów.	W	czasie	 listopa‑
dowej	 zadumy	przypominamy	„Fau‑
nę	zwłok”	–	tekst	wybitnego	naukow‑
ca,	specjalisty	technik	sekcyjnych,	fa‑
chowca	od	utonięć,	orzecznika	w	spra‑
wach	gwałtów	i	rozpoznawania	dziewi‑
czości.	Zapuścił	 on	wzrok	w	 ciemnie	
grobowe	i	bada	ich	tajemnice	

w wyniku utonięcia – możemy sięgnąć 
po jego tak specyficzną pracę, jaką jest 
„Fauna zwłok”. 

Pierwsza plujka

– Mucha domowa, plujka, trupiar‑
ka (Musca mortuorum), oto pierwsze 
pasorzyty (pisownia oryginalna), które 
zwłaszcza letnią porą obsiadając tłumnie 
zwłoki, składają w ich załamkach i natu‑
ralnych otworach jaja, z których się po‑
tem wylęgają obłe, białawe i ruchliwe pę‑
draki; te zaś podminowawszy skórę, za‑
gnieżdżają się w tkance podskórnej i po‑
wierzchownych mięśniach, poczem ry‑
chło przemieniają się w poczwarki. Ży‑
wią się one częściami płynnemi tkanki 
podskórnej i mięśni a pod koniec mie‑
siąca od swego osiedlenia się giną, pozo‑
stawiając zaschłe poczwarki – pisze Leon 
Wachholz (jeszcze wówczas doc. dr), ana‑
lizując organizmy pojawiające się w ko‑
lejnych „epokach zgnilizny”. 

By uzmysłowić czytelnikom po‑
wszechność i tempo namnażania paso‑
żytów odwołuje się do Linneusza, któ‑
ry zwykł mawiać, iż trzy muchy wystar‑
czają, aby pożreć zarówno zwłoki ko‑
nia, jak lwa.

Zaledwie kilkunastostronicowy artykuł 
z pogranicza medycyny sądowej i zoolo‑
gii ukazał się w 1895 roku nakładem Uni‑
wersytetu Jagiellońskiego, a wcześniej 
zapoznali się z nim czytelnicy „Przeglą‑
du Lekarskiego”. Jak to możliwe, że nikt 
nie skorygował i nie ujednolicił pisowni, 
w efekcie czego mamy w nim pasożyty 
i pasorzyty – trudno wyjaśnić.

Po trzech, do sześciu dni od śmier‑
ci człowieka, z chwilą wytworzenia się 
woni cuchnącej, pojawiają się muchy 
zielone (lucilia) i ścierwice (sarcopha‑
ga), a w sprzyjających okolicznościach 
roztocze z rodzaju uropoda. Ten zestaw 
zwierząt można zaobserwować na zwło‑
kach przez trzy‑cztery miesiące od chwi‑
li śmierci. 

Pora na chrząszcze  
i motyle nocy

Okres trzeci, jak wylicza Leon Wach‑
holz, cechują chrząszcze, które zjawiają 
się po zniknięciu pasożytów z poprzed‑
niego okresu. Chodzi o dermestes, spo‑
krewniony ze skórnikiem słonińcem (Der‑
mestes lardarius) przebywającym w sło‑
ninie i motyle – szare ćmy zadarlice z ro‑
dzaju aglossa. Ściąga je przeobrażony 
tłuszcz zwłok, który pożerają. Po nich, 

w ramach okresu czwartego, czas na ga‑
tunki muchówek z rodzaju Pyophila, an‑
thomyia i na rodzaj chrząszczy necrobia. 
Te z kolei ściąga przemiana gnilna, któ‑
rą niektórzy zwą serzastą (dziś byśmy od‑
mienili serową? – red.), ponieważ owe 
muchówki chętnie żerują na serze. Gdy 
się pojawią na zwłokach, znak, że mija 
ósmy miesiąc od śmierci człowieka. 

Lekarzu, co Ty na to 

Owady sekcję zwłok zrobią

To Leon	Wachholz (1867‑1942), któ‑
ry całe życie był związany z Krakowem. 
Kierował Katedrą oraz Zakładem Me‑
dycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiel‑
lońskiego przez ponad czterdzieści lat. 
Był dziekanem na Wydziale Lekarskim 
UJ i na… Wydziale Prawa UJ. Jeśli ktoś 
w tym momencie przypomniał sobie 
metodę oznaczania hemoglobiny tlen‑
kowo‑węglowej zwaną próbą Wachhol‑
za‑Sieradzkiego, jest na dobrym tropie, 
bo to właśnie nasz autor jest jej współ‑
autorem.

Dzięki temu, że profesor był niezwykle 
wszechstronnym badaczem – od toksyko‑
logii sądowej, tanatologii, orzecznictwa 
sądowo‑lekarskiego po aspekty śmierci 

Wraz z upływem czasu, kiedy mamy 
już rocznicę zgonu i miękkie części ciała 
przeobrażają się w brudną posokę, nad‑
chodzi czas muchówek ophiraphora i ty‑
reophora, zwanych szyprem kostnym. 
One cechują piąty okres. 

Nadciągają grabarze  
oraz błazenki

Chrząszcze: gatunki grabarzy, padli‑
nożerców silpha, błazenków hister i sa‑
prinus, a także roztocze (acarina) z gru‑
py tyroglyphinae, do której należy zna‑
ny pasożyt sera, tak zwany serowiec (ty‑
roglyphus siro) pojawiają się i żerują na 
zwłokach w następnej kolejności. To już 
szósty okres, który może trwać nawet do 
dwóch lat od zgonu. Te pasożyty pochła‑
niają resztki części płynnych i gdy znik‑
ną pojawią się przedstawiciele okresu 
siódmego. Zjawią się kolejne chrząszcze 
i motyle, których zadaniem będzie znisz‑
czenie tkanek zeschłych: skóry, ścięgien, 
więzadeł i włosów. Są to pewne rodza‑
je chrząszczy skórnych dermestes i małe 
mole, krewni naszych ubraniowych z ro‑
dzaju tineola. Będą na zwłokach trzeci rok 
od zakończenia życia.
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Resztki
– Wreszcie w ósmym okresie przy‑

pada smutna rola zadowolenia się reszt‑
kami zwłok i ziemi złożonej z wydzie‑
lin i pozostałości po poprzednich pa‑
sożytach chrząszczom, mianowicie ro‑
dzajowi ptinus – pająkowatym pusto‑
szom i tak zwanemu mącznikowi (te‑
nebrio) – zauważa autor, który powołu‑
jąc się na badania prof. Perriera dodaje, 
że spełniają one swe zadanie w ciągu 
czwartego roku. Leon Wachholz zwra‑
ca uwagę, że znając biologię tych orga‑
nizmów, napotykanych prawie zawsze 
w zwłokach leżących na powietrzu lub 
powierzchownie zagrzebanych, moż‑
na pokusić się o oznaczenie czasu, ja‑
ki upłynął od chwili śmierci. Przestrze‑
ga jednak przed możliwymi błędami, bo 
bardzo łatwo o pomyłkę. 

W ówczesnych zakładach sądowo‑le‑
karskich w Wiedniu czy Paryżu znajdo‑
wały się zbiory tych pasożytów służące 
do demonstracji. 

Kurtyna i wieko

Kilkanaście lat po tym, jak ukazała się 
„Fauna zwłok” w „Przeglądzie Lekar‑
skim”, który był organem Towarzystw 
Lekarskich Krakowskiego i Galicyjskie‑
go ukazał się tekst już wówczas profeso‑
ra Wachholza zatytułowany ni mniej ni 
więcej, jak „Szekspir	a	medycyna	 są‑
dowa”.

– W „Hamlecie” w scenie cmentar‑
nej rozpatruje Szekspir sprawę rozkła‑
du ciała ludzkiego w ziemi. Zdaniem je‑
go jeżeli człowiek nie gnił przed śmier-
cią (co się w tych czasach często zda-
rza; mamy bowiem ciała, które pod tym 
względem nie czekają aż się je w ziemię 
włoży), to może przeleżeć ośm lub dzie-
więć lat. Garbarz przeleży lat dziewięć, 
bo mu jego rzemiosło tak wygarbowało 
skórę, że kawał czasu może wodę wstrzy-
mać; a woda jest straszliwą naszych ciał 
niszczycielką.

Zatem Szekspir znał już wpływy we‑
wnętrzne (zakażenie za życia powstałe) 
i zewnętrzne (wpływ wody), które przy‑
spieszają rozkład gnilny zwłok – zauwa‑
żał naukowiec.

Nie zauważył niestety idealnie pasują‑
cego do tematu fragmentu III aktu sztu‑
ki, gdy Król pyta: Hamlecie, gdzie Polo‑
niusz? Hamlet: Na kolacji. Król: Na ko‑
lacji? gdzie? Hamlet: Nie tam, gdzie on 
je, ale tam, gdzie jego jedzą. 

Janka	Kowalska

Lekarzu, co Ty na to 

Owady sekcję zwłok zrobią Poniedziałek
Dzień z pracy lekarza POZ www. medicus.lublin.pl

Właśnie wróciłam z urlopu i od razu się zastanawiam, czy nie 
powinnam iść do domu na stałe, może renta na wypalenie zawo‑
dowe albo przewlekła depresja? Wszyscy naraz czegoś ode mnie 
chcą, jednego nie skończę, następne zaczynam i szansa na to, że 
gdzieś zobaczę koniec dnia pracy niewielka w perspektywie kil‑
ku godzin. 

Przed oczami mam jeszcze ciepłą Toskanię, morze, pola wino‑
gron i oliwek, i to działa chociaż trochę antydepresyjnie. Już daw‑
no postanowiłam, że na jesieni nawet krótki wyjazd na przedłuże‑
nie lata do cieplejszych miejsc, ładuje akumulatory na długo. Ale teraz nie wiem, 
czy jeszcze mam akumulatory.

Prawie zawsze, jak gdzieś jestem, staram się popytać o lokalną służbę zdrowia, 
jak tylko mam okazję. Tym razem miałam, bo w pięknej Toskanii parę razy na ko‑
lacji gościła nas przesympatyczna pani z Lublina, która mieszka tam na stałe od 
dwudziestu kilku lat. Oprócz przepysznego jedzenia i wina (4 kilogramy na plu‑
sie przez 10 dni) rozmawialiśmy o tym, jak jej się tam żyje. I oczywiście o leka‑
rzach i opiece zdrowotnej.

Jej lekarz rodzinny przyjmuje godzinę dziennie między 11 a 12, bo później idzie 
na obiad, czasami go nie ma, bo jest na polowaniu lub wypływa łowić ryby. Na py‑
tanie, dlaczego pani się nie przepisze do innego lekarza, twierdzi, że w innej przy‑
chodni nie jest lepiej, bo lekarz emeryt i więcej go nie ma niż jest. Nikt nic z tym 
nie robi, bo nie ma lekarzy, więc lepszy ten na godzinę dziennie niż żaden, jest na‑
dzieja, że od czasu do czasu uda się zarejestrować. 

Małe miasteczko, ok. 20 tys. mieszkańców i spokój, najbliższy szpital 30 kilo‑
metrów, narzekania nie słyszałam.

Stwierdziłyśmy z koleżanką, że uczymy się włoskiego i jedziemy na emerytu‑
rę, możemy pracować nawet 5 godzin dziennie, do południa praca, po południu 
plaża albo odwrotnie. Pomarzyć można, a czasami nawet może się udaje zreali‑
zować marzenia.

Czas na naszą rzeczywistość. A u nas opieka koordynowana od 1 października, 
zarządzenie wydane 29 września, a NFZ ogłosił nabór chętnych 19 października. 
Nie zrozumiałam czy od 1 października, czy listopada, ale to szczegół (😊). Czy 
mnie to jeszcze dziwi? Coraz mniej. Na razie nie wiadomo, jaki będzie budżet na ca‑
łość, znane są tylko ceny jednostkowe, ale może do końca roku zdążą policzyć.

W obietnicach polityków 
wszystko wygląda idealnie, ale 
czy poprawi to sytuację pacjen‑
tów, to się okaże. Na pewno przy‑
będzie nam pracy, wizyty wstęp‑
ne, wizyty kompleksowe, koor‑
dynacja z kolegami specjalista‑
mi innych dziedzin diagnostyki 
i leczenia. W teorii wygląda do‑
brze, tylko kiedy to robić? Za‑
wsze zgłaszałam się na ochotni‑
ka na początku więc pewnie te‑
raz też skoczymy głową w dół 
i okaże się po czasie, czy będzie 
dobrze. U mnie jeszcze nie jest 
najgorzej. Emerytów mniej niż 
50 proc., są takie przychodnie, 
gdzie już 100 proc.

W wolnym czasie będę się 
uczyć włoskiego, razem z wnucz‑
ką. Dziecko bystre, szybko zapa‑
miętuje to babci pomoże. Wizja 
Toskanii zawsze poprawi mi humor i jakoś przetrwam do końca dnia. Moja kole‑
żanka łatwiej przyswaja języki, to może da radę bez wnuczki i pojedziemy…

I dotrwałam do końca dnia, 60 osób, 6 awantur, 2 telefony z NFZ o kolejny prze‑
cinek w jakimś wniosku i można pójść do domu. Jutro też jest dzień!

Wioletta	Szafrańska‑Kocuń
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•	Plan był odważny – samotna wyprawa rowerem po gra-
nicy Polski – wcześniej jeszcze tylko przejść na emeryturę i… 
w drogę. Udało się?

– Nie do końca, niestety. Do pełnej realizacji mojego planu 
zostało jeszcze do przejechania około ¼ całego dystansu, czyli 

Rower, szosa i ja
z dr. n. med. Wojciechem Chagowskim,  

specjalistą medycyny sądowej,  
pasjonatem turystyki rowerowej,  
rozmawia Anna Augustowska

1 tys. km – długość granicy naszego państwa wynosi ponad  
3 tys. km, ja pokonałem 2.175 km. Dodam, że moja tra‑
sa wiodła wyłącznie szosą, bo to mój ulubiony 
i sprawdzony sposób na podróżowanie ro‑
werem. Uprawiam tylko kolarstwo szo‑
sowe.

•	Co istotne, to pasja, która nie opusz-
cza Pana od szkolnych lat?

– Kolarstwo uprawiam od szkoły śred‑
niej i w zasadzie ze sportem rowerowym 
nie rozstaję się od tamtego czasu. W li‑
ceum, w okresie juniorskim, ścigałem się 
amatorsko na torze; już na studiach na ów‑
czesnej Akademii Medycznej w Lublinie, 
kiedy trafiłem do Akademickiego Klubu Tu‑
rystyki Rowerowej „Wentyl” i równolegle działa‑
łem w Biurze Podróży „Almatur”, zacząłem rowerowe 

wyprawy po Polsce i po Europie. Zdałem 
też egzamin na przewodnika turystyki 
kolarskiej, więc prowadziłem liczne raj‑
dy i obozy m.in. po Roztoczu, Pomorzu 
Zachodnim, Węgrzech, Czechosłowacji, 
Grecji oraz Hiszpanii i Portugalii. 

Kiedyś zliczyłem kilometry, które prze‑
jechałem do tej pory i w przybliżeniu wy‑
szło, że równik ziemski już dawno obje‑
chałem, a to ponad 40 tys. km i pół wie‑
ku mojego jeżdżenia.

•	Do wyprawy wokół Polski długo się 
trzeba było przygotowywać?

– Ponieważ jeżdżę cały rok – także nocą i w każdą pogo‑
dę (tylko śnieg na szosie może mnie zatrzymać), nie musia‑
łem się jakoś specjalnie kondycyjnie przygotowywać. Prze‑
jeżdżam rocznie około 6 tys. km więc w zasadzie wystarczy‑
ło zadbać o rower, spakować sakwy i – w drodze wyjątku – za‑
brać ze sobą telefon komórkowy, którego na co dzień nie uży‑
wam. To był warunek rodziny, że będę pod telefonem, inaczej 
nie chcieli mnie puścić. Nie kryję, że bardzo mi to ułatwiało 
szukanie np. noclegów. 

•	Epoka z nocowaniem pod chmurką lub namiotem mi-
nęła?

– Na szczęście, tak. Czasy, kiedy na długie wyprawy np. 
z klubem „Wentyl”, czy z „Almaturem” zabierało się namioty 
i niemal całe wyżywienie, minęły. Lata temu podróżując rowe‑
rem np. po Hiszpanii czy Grecji, spaliśmy w parkach i gotowali‑
śmy sobie dania na bazie konserw i ziemniaków piure w prosz‑
ku, bo nie stać nas było na kupowanie tam jedzenia. W PRL‑u, 
aby kupić tak dużą ilość konserw wcześniej dostawaliśmy spe‑
cjalne zaświadczenia z biura podróży, a pieniądze, które mo‑
gliśmy mieć za granicą, pozwalały nam na kupno co najwyżej 
pieczywa i raz na kilka dni… piwa. 

Teraz mój cały bagaż – obok odzieży i kosmetyków, także 
sprzęt fotograficzny i niezbędne narzędzia, ważył tylko 26 kg 
– w tym „żelazna rezerwa”, czyli mały namiot, karimata i śpi‑
wór. Rower, którym jechałem – trekkingowy Marinner MTB 
włoskiej produkcji z 1975 roku – doskonale zniósł to obcią‑
żenie i nie miałem żadnej awarii. Nawet dętka nie pękła. Ale 
po każdej jeździe, szczególnie po deszczu – a było sporo ta‑

kich odcinków – dokładnie czyściłem rower, smarowałem 
i polerowałem. To konieczne, bo wyprawa 

trwała kilka tygodni i rower musiał być 
sprawny. I co ważne, jechałem odwrot‑
nie do ruchu wskazówek zegara. Nie 
bez powodu, chciałem jeden z odcin‑
ków – na wybrzeżu – pokonać z wia‑
trem wiejącym mi w plecy – czyli ze 
wschodu na zachód, co zwykle dzie‑
je się tam wiosną i latem.

•	Samotna, trwająca wiele tygo-
dni wyprawa – nie było obaw? 

– Stale mnie o to pytali spotykani 
na trasie ludzie dziwiąc się, że jadę 

sam, że żona pozwoliła, że to chyba 
strach, że bezpieczniej z kimś… A ja 

Lekarz z pasją www. medicus.lublin.pl
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mam naturę samotnika. Lubię tak jechać. Nie rozpraszać się roz‑
mową, dostosowywaniem się do czyjegoś tempa itd. Czasami 
myślę, że ta moja samotna jazda jest rodzajem medytacji, ode‑
rwania się od codzienności, oczyszczeniem umysłu.

•	To proszę powiedzieć, jak się jeździ po polskich szosach?
– Coraz lepiej – jest bardzo dużo dobrze przygotowanych 

ścieżek rowerowych. Chyba najlepiej pod tym względem wyglą‑
da Pomorze Zachodnie. Rowerzyści mogą też bezpłatnie korzy‑
stać z przygotowanych na trasach punktów serwisowych, gdzie 
samodzielnie można dokonać drobnych napraw. Problemem są 
o dziwo nie kierowcy samochodów, którzy jadą szosą a… wolno 
biegające psy – głównie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Z te‑
go powodu mam zawsze przy sobie odstraszacz zwierząt, czy‑
li urządzenie emitujące ultradźwięki. Kilkanaście razy w swo‑
im zawodowym życiu robiłem sekcje osób zagryzionych przez 
psy, więc wiem, jak takie spotkanie może się skończyć.

•	Bagaż, sprawny rower i kondycja kolarza – co jeszcze jest 
potrzebne w takiej podróży?

– Plan. Trzeba sobie podzielić trasę na odcinki. Ja staram się 
robić dziennie średnio 60 km; kilka razy etap wynosił 100 km. 
Oczywiście robiłem też odpoczynki nawet 2‑3‑dniowe. Zwie‑
dzałem okolice, łapałem oddech.

•	I	tak dojechał Pan do Jeleniej Góry, gdzie…
– …gdzie musiałem zrezygnować z dalszej wyprawy. Poja‑

wiły się zawroty głowy tak silne, że czułem się, jak na pokła‑
dzie rozkołysanego statku. Próbowałem to opanować, ale kie‑
dy po dwóch dniach nie było poprawy zadzwoniłem do brata, 
który po mnie przyjechał. Badania, już w Lublinie, nic nie wy‑
kazały. Sądzę, że po prostu przeszarżowałem i organizm zmu‑
sił mnie do odpoczynku. Mimo żalu… ustąpiłem i nie zamie‑
rzam – na razie – wracać na trasę brakującego etapu. Chociaż, 
kto wie?

Teraz mam inny plan – pojechać na wyprawę Praga – Wie‑
deń. 250 km w tydzień. Bułka z masłem.

Rower, szosa i ja
LITERACKO

Zawsze stoimy  
w pobliżu śmierci

Gdyby zostało ci tylko trzydzieści dni życia, jak byś je 
spędził/a? Jaki byłby twój ostatni dzień? Ostatnia godzina? 
Czy masz spisany testament? Czy pamiętasz, co gotowała 
dla ciebie nieżyjąca już ukochana osoba? O ile lat, gdybyś 
mógł, przedłużyłbyś sobie życie? Dlaczego nie rozmawia‑
my o śmierci, chociaż absolutnie czeka każdego z nas?

Te pytania i próby odpowiedzi są treścią oryginalnej 
książki pt. „Porozmawiajmy o śmierci przy kolacji” Micha‑
ela Hebba, który jest współtwórcą ruchu, w ramach którego 
ludzie spotykają się przy stole, aby porozmawiać o śmierci 
tak jak o życiu, normalnie. Na świecie odbyło się już ponad 
100 tysięcy takich spotkań. Michael Hebb dzieli się z nami 
swoimi doświadczeniami i opowiada o toczących się pod‑
czas takich kolacji rozmowach. W Polsce takie spotkania 
także są organizowane.

Mówienie o śmierci sprawia, że 
życie staje się ważniejsze. O tym, 
jak radzić sobie z odchodzeniem 
bliskich osób, ale także o życiu 
i byciu zapamiętanym, przeczy‑
tamy w książce, której autor za‑
chęca nas, by zorganizować swo‑
ją własną kolację, podczas której 
wraz z bliskimi osobami porozma‑
wiamy o przemijaniu. W książce 
znajdziemy wiele refleksyjnych 
pytań, dzięki którym łatwiej bę‑
dzie rozpocząć dyskusję i zmie‑
rzyć się z niełatwym tematem 
śmierci. Poznamy też wiele hi‑
storii, które autor usłyszał pod‑
czas toczących się przy tych ko‑
lacjach rozmów.

Praca zdobywców Nagrody Nobla, psychologów Da‑
niela	Kahnemana	i	Amosa	Tversky’ego rzuciła mocne 
światło na przyczyny, dla których nie rozmawiamy i wciąż 
omijamy takie tematy jak śmierć. To systemowe błędy na‑
szego myślenia. Naukowcy wykazali, że ludzie posługu‑
ją się rozległą siecią błędów poznawczych i heurestyk al‑
bo wzorców myślenia, które utkwiły w naszych systemach 
operacyjnych w trakcie ewolucji: „możemy nie widzieć 
tego, co oczywiste, a także nie widzieć własnej ślepoty”. 
Mówiąc najkrócej: „po prostu lekceważymy irytującą rze‑
czywistość, że jesteśmy śmiertelni” piszą psychologowie. 
Na szczęście mając tego świadomość możemy to zmienić 
i odważyć się na taką rozmowę, która, jak piszą ci, którzy 
to uczynili, podziała na nas kojąco, pozwoli uwolnić emo‑
cje, rozpuścić strach, żal, poczucie winy i w efekcie – po‑
móc sensownie żyć.

„To jest los – genetyczny i neurologiczny – każdego czło‑
wieka, że jest unikatowym indywiduum, które musi zna‑
leźć własną ścieżkę, żyć własnym życiem, umrzeć własną 
śmiercią” – Oliver Sacks, profesor neurologii na Uniwer‑
sytecie Columbia. 

Anna	Augustowska

Michael	Hebb,		
„Porozmawiajmy	o	śmierci	przy	kolacji”,		
Prószyński	i	S‑ka.

Lekarz z pasją www. medicus.lublin.pl
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Sałatka po lekarsku

Coś z kani 
Przyszła jesień. A jak jesień to… grzyby. 

A jak grzyby to moje ulubione kanie. Na począ‑
tek krótki opis. Kania, a właściwie czubajka ka‑
nia, to grzyb z gatunku pieczarkowatych. Ka‑
pelusz ma w kształcie parasola o średnicy na‑
wet do 30 cm z garbkiem na środku, z popęka‑
ną, łuszczącą się skórą. Po raz pierwszy opisana 
została w 1772 r. jako gatunek pieczarki – dopie‑
ro po II wojnie światowej wyodrębniono ją jed‑

nak jako oddzielny rodzaj botaniczny. Kanie są powszechnie 
zbierane w Europie, rosną także w Ameryce Północnej, Japo‑
nii, Korei, a nawet Nowej Zelandii. W Polsce można je spo‑
tkać praktycznie na terytorium całego kraju, przy czym bedł‑
ki wysokie (to inna ich nazwa) preferują łąki, trawniki, a tak‑
że obrzeża lasów liściastych i iglastych.

Powodem dla którego wielu ludzi nie bardzo znających 
się na grzybach, powstrzymuje się przed zbieraniem czubaj‑
ki kani, jest realna możliwość pomylenia jej z muchomorem 
sromotnikowym, inaczej zielonawym (Amanita phalloides). 
Faktycznie młode osobniki można pomylić. Jest jednak ce‑
cha, która pozwala tego uniknąć. Mowa o charakterystycz‑
nym pierścieniu na nóżce grzyba, który jest ruchomy i zazwy‑
czaj oddziela górną, gładką i białobrązową część trzonu od tej 

dolnej, pokrytej ciemniejszymi prążka‑
mi. Młodsze osobniki muchomora po‑
siadają również pierścień, który wizu‑
alnie upodobnia je do czubajki kani, ale 
nieruchomy! Kto ma wątpliwości niech 
grzyby kupi na ryneczku. Mówi się rów‑
nież, że grzyby nie mają żadnych war‑
tości odżywczych. Otóż kanie są nisko‑
kaloryczne, zawierają dość ciekawy ze‑
staw soli mineralnych. W badaniach pro‑
wadzonych na północy Polski zidenty‑
fikowano w kapeluszach pokaźne ilości 
cynku, fosforu, magnezu, miedzi oraz 
potasu. Ponadto, w miąższu obecne są 
również aminokwasy oraz korzystne dla 
zdrowia antyoksydanty. Tyle dywagacji 
naukowych.

Oczywiście większość z Was zna… 
kanie z patelni, czyli takie moczone 
w mleku, następnie w rozbełtanym jajku i obtoczone w bułce 
tartej z odrobiną pieprzu usmażone na patelni. 

Ja dzisiaj potwierdzam ten przepis, ale proponuję coś inne‑
go – jarskie flaczki z grzybów:

Składniki 

Wykonanie 

• 3‑4 kapelusze czubajki kani 
(śr. ok. 10 cm) 5‑7 boczniaków 

• 1 duża marchew
• 1 mała pietruszka 
• 1 średnia cebula
• 20 cm białej części pora 
• 0,6 l bulionu warzywnego 

• 3 łyżki oleju
• 1 łyżka sosu sojowego
• 2 łyżki majeranku
• 1 łyżka słodkiej papryki
• 1 łyżeczka wędzonej ostrej papryki 
• 6 ziaren ziela angielskiego
• 2 listki laurowe

• 6 ziaren pieprzu
• sól i mielony pieprz do smaku.

Zasmażka
• 2 łyżki mąki pszennej lub 

kukurydzianej, 1 łyżka oleju, 
25 ml koncentratu pomidorowego.

Marchew oraz pietruszkę obieramy i ścieramy na tarce 
o grubych oczkach, przekładamy na patelnię z rozgrzanym 
olejem. Smażymy 2‑3 minuty, dodajemy przyprawy i smaży‑
my jeszcze 30 sekund. Przekładamy do garnka, w którym bę‑
dziemy gotować zupę, zalewamy bulionem i gotujemy na wol‑
nym ogniu 5 minut. Na tej samej patelni rozgrzewamy kolejną 
łyżkę oleju, dodajemy pokrojoną we wstążki kanię (pokrojoną 

promieniście od środka) i pokrojone na paski (ok. 0,5 cm) bocz‑
niaki, oprószamy lekko solą i smażymy na złoty kolor (oko‑
ło 10 minut), mieszając co jakiś czas. Przekładamy wszystko 
do garnka z warzywami i gotujemy razem kolejne 5‑8 minut, 
dodając sos sojowy. Cebulę obieramy, kroimy w piórka, po‑
ra w kostkę i podsmażamy, aż się zeszklą, dodajemy przeci‑
śnięty przez praskę czosnek i smażymy ok. 2 minut. Dodaje‑

my majeranek. Wkładamy wszystko do tego samego 
garnka, gotujemy razem kolejnych 10 minut. Pod ko‑
niec gotowania dodajemy pieprz i sól do smaku. Jeśli 
zupa wydaje nam się za mało pikantna można dodać 
jeszcze więcej pieprzu. 

Pod koniec gotowania można dodać także zasmażkę. 
Na tej samej patelni 1 łyżka oleju, dodajemy dwie łyż‑
ki mąki (może być pszenna, kukurydziana lub z ciecie‑
rzycy), następnie mąkę smażymy do delikatnego zbrą‑
zowienia, dodajemy koncentrat pomidorowy i wędzo‑
ną paprykę, zalewamy ⅔ szklanki wody lub bulionu, 
mieszamy do dokładnego rozprowadzenia mąki i prze‑
lewamy do zupy. Gotujemy znów kilka minut. Poda‑
jemy z dobrym chlebem.

Smacznego!
Dariusz	Hankiewicz	
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(Rodzina wyprowadza pacjenta ze 
szpitala. Pacjent idzie w kucki, obciąga‑
jąc sobie przykrótką koszulę.)

Pacjent – Wolniej!… I nie szarpcie 
mną tak! Zdrowy całkiem jeszcze nie je‑
stem!
Siostra	– I tak właśnie wyglądasz! 

To po co się było na własne życzenie ze 
szpitala wypisywać?! Ludzie miesiąca‑
mi w kolejkach na łóżko czekają, a ty się 
wypisujesz?!
Pacjent – A na co miałem czekać?! 

Szczury i prusaki już uciekają, to ja się 
miałem namyślać!? Zresztą powiedzieli 
mi, że jeżeli leki, które do wczoraj mieli 
i które co trzeci dzień w ramach oszczęd‑
ności po połowie dostawałem, nie po‑
magają, to w domu powinno mi samo 
przejść. Poza tym łóżko było potrzebne, 
bo dozorcę z Urzędu Marszałkowskie‑
go mieli kłaść, to nie mogłem się upie‑
rać, żeby zostać. Trzeba znać swoje miej‑
sce w szeregu! I nie ciągnijcie mnie tak 
w górę!!!
Brat – To skończ z tym kretyńskim 

dreptaniem w przykucu!!! W domu na 
własne życzenie prawie już jesteś, nikt cię 
nie straszy, to już nie musisz się ukrywać. 
Bądź mężczyzną. Wyprostuj się!
Pacjent	– Wcale się nie ukry‑

wam! A bycie mężczyzną to 
w szpitalu trudne. Wszystko przez 
tą koszulę.
Brat	– Jaką koszulę?
Pacjent	– O tą! Położniczą! 

Już tylko takie mieli w szpital‑
nym magazynie i taką dostałem. 
O, jaka wytworna! Z falbaną na‑
wet. A sięga, gdzie sięga! Wypro‑
stować się?
Siostra – Absolutnie! Kuc‑

nij! Nie chcę na to patrzeć! Jesz‑
cze mnie o kazirodztwo oskarżą! 
I o gender! Kochany, wygląda na 
to, że ty dzicz moralna jakby jesteś. 
W pokazywactwo w szpitalu się ba‑
wiłeś? W ekshibicjonistwo?
Pacjent – W nic się nie bawiłem! 

Takie szpitalne sorty dostałem.
Brat	– Tak? To mają poczucie humoru 

w tych szpitalach! Nie prostuj się!
Pacjent	– Widzicie?! A podobno i tak 

miałem szczęście, bo mój sąsiad z sąsied‑
niego łóżka…
Siostra – Ten z krzywicą?
Pacjent – Nie, ten z prostatą! On do‑

stał tylko dziecięcy podkoszulek i trep. 
Za to o trzy numery za duży!

tej córka z dzieckiem odwiedziła, a wózek 
zostawiła przed salą, żeby dziadek zoba‑
czył, że wnuk już chodzi.
Brat – I dziecku wózek ten z trze‑

ciej zabrał? Przecież wszystkie dzieci 
są nasze!
Pacjent – Ale wózki nie! Powiedzia‑

łem mu o tych wszystkich naszych dzie‑
ciach i chyba sumienie go ruszyło, bo 
oddał, chociaż wózka potrzebował, żeby 
w ogóle chodzić.
Brat	– To coraz ciekawiej jest w tych 

szpitalach.
Pacjent – A ja taki ciekawski nie je‑

stem, dlatego się wypisałem. Na własne 
żądanie! I to jest jedyne żądanie, które 
od razu uznają w tym Funduszu od zdro‑
wia. Żądasz, żeby się leczyć – to czekaj! 
Żądasz, żeby się nie leczyć, to natych‑
miast z uznaniem spełniają twoje żąda‑
nie. Bo tu wyjątkowo masz prawo. Żą‑
dasz – i masz! I wynocha! Rządy są waż‑
ne – żądania tylko niektóre. Nieważne 
– ubranie moje macie?
Siostra – Mamy!
Pacjent – W mamy się nie zmieszczę! 

Czy moje macie?
Brat – Nie mamy, bo magazyn szpi‑

talny był zamknięty.
Pacjent – Trudno, odbiorę sobie 

przy następnym pobycie. Te‑
raz chodźmy! Na izbie przy‑
jęć się przebiorę.

Siostra	– W tym przyku‑
cu na izbę przyjęć?! Przy lu‑
dziach?
Pacjent	– Tak! Żeby ludzi 

do służby zdrowia nie znie‑
chęcać! Niech czekający wi‑
dzą – przywieźli człowieka 
po trzech godzinach czeka‑
nia na karetkę, a po dwóch 
dniach wychodzi o własnych 
siłach. W przykucu – ale wy‑
chodzi! Wyprostują go w ra‑
mach rehabilitacji ambulato‑
ryjnej, bo już jest zapisany za 
trzy miesiące. Kochani – szpi‑
tal to sztuka pozoru. I widocz‑
nie o to teraz chodzi! I na wła‑

sne życzenie to mamy! Idźmy!
Brat	– Ty przodem! My cię podtrzy‑

mamy!
Pacjent – Do przodu to nam jeszcze 

sporo brakuje. Mnie możecie podtrzy‑
mywać, ale tego wszystkiego podtrzy‑
mać się nie da! Wyjdźmy! Stąd i daj Bo‑
że z tego!

Irosław	Szymański	

Brat	– Podkoszulek?
Pacjent	– Trep!
Siostra – To tylko jeden trep dostał?
Pacjent – Dwa, tylko drugi pierwszej 

nocy ktoś sobie przywłaszczył.
Brat – To pewnie ktoś po amputacji 

nogi musiał być, jeżeli tylko jeden przy‑
właszczył. A ten twój sąsiad, jak chodził 
w jednym trepie?
Pacjent – O kuli! Przecież musiał ja‑

koś wiarygodnie w szpitalu wyglądać!
Brat – O kuli? Po prostacie?
Pacjent	– Po korytarzu! Kochany, pro‑

staty po operacji nie widać, a kulę tak! 
A w szpitalu trzeba wyglądać wiarygod‑
nie, żeby nawet coś od bólu dostać. A że‑
by wyglądać, to trzeba myśleć, jak wy‑
glądać. Prostata to nie prostota! I ten mój 
sąsiad to chyba wiedział.
Brat – Może już wcześniej gdzieś le‑

żał.
Pacjent – Możliwe. Teraz się leży tam, 

gdzie się daje!
Brat – Myślisz, że dał?
Pacjent	– Nie wiem, ważne, że le‑

ży. I chodzi.
Siostra	– A kulę skąd wziął?!
Pacjent – Z trzeciej sali drugiej no‑

cy.

Po szpitalu
odcinek archiwalny z 2013 roku

Brat	– A ten z trzeciej sali co? 
Pacjent	– Wózek wziął temu z pią‑

tej.
Siostra – A ten z piątej teraz co?!
Pacjent	– Nic! Teraz leży! On wte‑

dy już nie miał wózka, bo mu wcześniej 
zginął, a ten wózek co ten z trzeciej za‑
właszczył, to był dziecięcy, bo tego z pią‑
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Odeszli

W dniu 25 sierpnia 2022 roku zmarł 
w wieku 96 lat Profesor Marian Markie‑
wicz, wybitny lubelski kardiolog, wielo‑
letni Kierownik Katedry i Kliniki Kar‑
diologii Akademii Medycznej w Lubli‑
nie, nasz mentor i nauczyciel, nestor 
polskiej kardiologii, wychowawca wie‑
lu pokoleń lekarzy. Uroczystości po‑
grzebowe, które odbyły się 31 sierpnia 
na cmentarzu komunalnym przy ulicy 
Lipowej w Lublinie zgromadziły liczną 
rzeszę Jego uczniów, współpracowników 
i wdzięcznych pacjentów, a uświetnił je 
swoją obecnością JM Rektor Uniwersy‑
tetu Medycznego w Lublinie prof. Woj‑
ciech Załuska. 

Profesor Marian Markiewicz urodził 
się 25 lipca 1926 r. we Lwowie w rodzinie 
nauczycielskiej. W latach 1946‑1952 stu‑
diował na Wydziale Lekarskim Akade‑
mii Medycznej w Lublinie. Pracę w Ka‑
tedrze i I Klinice Chorób Wewnętrznych 
AM rozpoczął 15.05.1951 r. Specjaliza‑
cję z kardiologii uzyskał w 1963 r. 

W 1961 r. uzyskał tytuł doktora me‑
dycyny, w 1967 r. doktora habilitowane‑
go, a w 1986 r. został profesorem zwy‑
czajnym medycyny. Prof. Markiewicz 
jest autorem lub współautorem ponad 
400 opublikowanych w czasopismach le‑
karskich niezwykle wartościowych i no‑
watorskich prac naukowych. 

Od 1974 r. był specjalistą ds. kar‑
diologii dla województwa lubelskiego, 
a od 1979 r. do przejścia na emerytu‑
rę w 1996 r. – regionalnym specjalistą 
ds. kardiologii. Od 1976 r. pełnił tak‑
że obowiązki kierownika Ośrodka Na‑
ukowo‑Badawczego w Nałęczowie. Od 
1976 r. do 1996 r. przewodniczył lubel‑
skiemu oddziałowi Polskiego Towa‑
rzystwa Kardiologicznego, a od 1983 r. 
przez kolejne kadencje do 1996 r. był 
członkiem Zarządu Głównego Polskiego 
Towarzystwa Kardiologicznego. 

Za swoją działalność prof. Markie‑
wicz został odznaczony m.in. Krzyżem 
Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Or‑
deru Odrodzenia Polski, Złotym Krzy‑
żem Zasługi oraz odznakami: „Za Wzo‑
rową Pracę w Służbie Zdrowia”, „Zasłu‑
żony dla Akademii Medycznej”, „Zasłu‑
żony dla Lublina”, „Za Zasługi dla Lu‑
belszczyzny” i „Za Zasługi dla Woje‑
wództwa Zamojskiego”. Całe swoje ży‑
cie poświęcił kardiologii i pomocy cho‑
remu człowiekowi. 

W roku 1976 Prof. Markiewicz objął 
kierownictwo Kliniki Kardiologii AM 
w Lublinie, po śmierci prof. Mieczy‑
sława Kędry, którego był uczniem. Był 
Szefem niezwykle sumiennym, zrów‑
noważonym, sprawiedliwym i bardzo 

Prof. Marian Markiewicz (1926‑2022)

i PTCA w stanach naglących. Na jej bazie 
powstała następnie Pracownia Stymulato‑
rowa, co umożliwiło dalszy dynamiczny 
rozwój elektroterapii w klinice. Wkrótce 
możliwe stało się również w szerszym niż 
dotąd zakresie wykonywanie badań elek‑
trofizjologicznych, które w utworzonej 
przez Prof. Markiewicza Pracowni Elek‑
trofizjologii przeprowadza się w klinice 
rutynowo od 1983 r. 

W 1983 r. Pan Profesor zorganizował 
w klinice jedną z pierwszych w Polsce Pra‑
cownię Psychologii Klinicznej, zajmującą 
się leczeniem psychosomatycznym cho‑
rych hospitalizowanych w klinice. Rok 
później utworzył w klinice nowoczesną, 
na wysokim poziomie, Pracownię echo‑
kardiografii, polikardiografii oraz badań 
czynnościowych układu krążenia. 

Dzięki inicjatywie Prof. Markiewicza 
w 1994 r. została zakupiona aparatura do 
cewnikowania serca, rozpoczęto adapta‑
cję pomieszczeń kliniki i otworzono Pra‑
cownię badań hemodynamicznych. Po‑
zwoliło to na natychmiastową, całodobo‑
wą diagnostykę naczyń wieńcowych oraz 
ułatwiło szybkie leczenie zabiegowe osób 
z chorobą niedokrwienną serca i wadami 
serca. Klinika Kardiologii stała się pierw‑
szym ośrodkiem na terenie Lublina i regio‑
nu lubelskiego oraz województw wschod‑
niej i południowo‑wschodniej Polski, wy‑
konującym unikalne w tym czasie w ska‑
li kraju badania inwazyjne i nieinwazyjne 

układu krążenia oraz wprowadzającym 
do praktyki klinicznej nowatorskie me‑
tody leczenia zaburzeń rytmu i elektro‑
stymulacji serca. 

Należy także podkreślić, że Prof. Mar‑
kiewicz wyhabilitował 5 samodziel‑
nych pracowników nauki, był promo‑
torem 25 rozpraw doktorskich oraz kie‑
rownikiem specjalizacji 45 lekarzy cho‑
rób wewnętrznych i kardiologów. Ośmiu 

uczniów profesora pełni obecnie 
funkcje ordynatorów w oddziałach 
kardiologii w Lublinie i wojewódz‑
twie lubelskim. 

W klinice, którą kierował, po‑
wstał cały szereg cennych prac na‑
ukowych, dotyczących farmakotera‑
pii chorób układu krążenia, diagno‑
styki nieinwazyjnej wad serca, no‑
woczesnego zabiegowego leczenia 
choroby niedokrwiennej serca, no‑
wych metod leczenia elektrostymu‑
lacją stałą, rehabilitacji kardiologicz‑
nej oraz zagadnień psychosomatyki 
w chorobach układu krążenia. 

Będąc naukowcem starej daty, hu‑
manistą o szerokich zainteresowa‑
niach, w tym między innymi historią, 
po przejściu na emeryturę Profesor 

nadal aktywnie tworzył, pisał i publiko‑
wał książki. Wydał 12 pozycji dotyczą‑
cych między innymi historii kliniki, lu‑
belskiej kardiologii, tematyki związanej 
z sercem w literaturze i poezji, ciekawe 
publikacje z przeszłości ziemi ostrow‑
skiej i lubelskiej, miejsc, gdzie się uro‑
dził, pracował i działał. 

Omawiając całokształt dorobku na‑
ukowego i organizacyjnego Profesora 
należy podkreślić, że jest On twórcą no‑
woczesnej kardiologii na Lubelszczyź‑
nie, nauczycielem wielu pokoleń kardio‑
logów, osobą wybitną i niezwykle zasłu‑
żoną dla Polskiego Towarzystwa Kardio‑
logicznego – był wieloletnim członkiem 
Zarządu Głównego PTK oraz przewod‑
niczącym Oddziału Lubelskiego Polskie‑
go Towarzystwa Kardiologicznego, cze‑
go efektem było nadanie Mu w 2016 ro‑
ku zaszczytnego tytułu Członka Hono‑
rowego PTK. Do ostatnich chwil dłu‑
giego życia interesował się i brał czyn‑
ny udział w konferencjach i posiedze‑
niach Towarzystwa.

Z wielkim żalem i bólem w sercu że‑
gnamy Cię Profesorze, nasz drogi Mi‑
strzu i Przyjacielu…

Prof.	dr	hab.	med.		
Andrzej	Wysokiński	

kierownik		
Katedry	i	Kliniki	Kardiologii	

Uniwersytetu	Medycznego		
w	Lublinie	

życzliwym dla swoich współpracowników, 
naukowcem i humanistą o szerokich zain‑
teresowaniach, także pozamedycznych. 

W 1981 r. z inicjatywy Prof. Markie‑
wicza otwarto przy Oddziale Intensyw‑
nej Opieki Kardiologicznej salę opera‑
cyjną, umożliwiając w ten sposób wsz‑
czepianie na terenie kliniki o każdej po‑
rze dnia sztucznych rozruszników ser‑
ca, a także wykonywanie koronarografii 
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Lubelska Izba Lekarska Delegatura  
w Białej Podlaskiej

zaprasza Państwa dnia  
21	listopada	2022	roku	o	godz.	18.00		

na 

Mszę Świętą  
w intencji zmarłych Lekarzy 

która odbędzie się w kościele św. Michała Archanioła, 
ul. Pokoju 14, Biała Podlaska.

Dnia	10	grudnia	2022	r.	o	godz.	13.00	odbędzie	się

Spotkanie Lekarzy Seniorów 
połączone z wernisażem  

lek. stom. Anny Serafinowicz‑Kuszneruk  
pt. „Świat łączony: malowany i fotografowany  

– obrazy świata”. 

Zgłoszenia	do	dnia	15	listopada	2022	r.		
w Delegaturze LIL 

tel.: 83 344 28 87, 605 502 710 
Zapraszamy!

Dnia	11	lutego	2023	roku	od	godz.	19.00	 
w restauracji hotelu „Polonia” w Grabanowie  

odbędzie się 

XXX Jubileuszowy  
Bal Lekarza

Oprawa muzyczna zespół „Passat”.  
Wyborne menu oraz wiele atrakcji. 

Koszt do 300 zł od osoby. 
Zgłoszenia	w	Delegaturze	LIL	w	Białej	Podlaskiej,	

tel.	83	344	28	87	lub	605	502	710		
do	dnia	6	stycznia	2023	r.	

Zapraszamy!

Wycieczki i podróże
Lubelska Izba Lekarska Delegatura w Białej Podlaskiej 

podaje propozycje wyjazdów i zaprasza Państwa  
na wycieczki w 2023 roku.
Już warto się zapisywać.

1. Wenecja – samolot – 15‑18 czerwca 2023 r.  
(cała grupa przełożona z 2022 roku).

2. Szwajcaria Kaszubska – autokar – 12‑16 lipca 2023 r. 
3. Szkocja – samolot – 6‑12 sierpnia 2023 r.
4. Anglia – samolot – 5‑9 września 2023 r.

Orientacyjny koszt wyjazdów podany będzie  
w styczniu 2023 roku.

Zgłoszenia	przyjmujemy	do	dnia	31	stycznia	2023	r.	
e‑mail: bialapodlaska@oil.lublin.pl 

tel. /SMS: 605 502 710.

•	 19.11.2022	r.	godz.12.00	wernisaż	Wystawy	Poplenerowej	
IX Ogólnopolskiego Pleneru Fotograficznego Lekarzy 
Kazimierz Dolny 2022.

Zapraszamy	na	tydzień	bezpłatnych		
badań	okulistycznych		

dla	osób	chorych	na	cukrzycę	
14‑19	listopada	2022

„Okuliści kontra cukrzyca”
• Blisko 70% osób chorych na cukrzyce zbyt późno trafia do 

okulisty 
• Każda osoba chora na cukrzycę powinna być zbadana mini‑

mum raz w roku przez lekarza okulistę 
• Na początku – oczne powikłania w przebiegu cukrzycy, w tym 

retinopatia cukrzycowa – mogą nie dawać żadnych objawów 
– a tylko wczesna diagnostyka i szybkie rozpoznanie daje 
szansę na ocalenie wzroku 

• Oczne powikłania w cukrzycy – mogące prowadzić do nie‑
odwracalnej utraty wzroku: retinopatia cukrzycowa, cukrzy‑
cowy obrzęk plamki (DME).

Rejestracja na badania:

• Rejestracja tylko telefoniczna – bez skierowania do 
Po radni Okulistycznej – ilość miejsc ograniczona 
– tel. 261 183 226 w godz. 9.00‑12.00 (od poniedziałku do 
piątku)

• Adres – Poradnia Okulistyczna 1. WSZKzP w Lublinie,  
Aleje Racławickie 23, 20‑049 Lublin.

W programie:

• Kompleksowe badanie okulistyczne z badaniem dna oka 
i Spektralną Optyczną Koherentną Tomografią Oka (SOCT) 
pod kątem powikłań ocznych w przebiegu cukrzycy.

1. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Lublinie 

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

Lekarze
•	 Alergologa,	dermatologa	i	endokrynologa	za‑

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

•	 Przychodnia	w	Międzyrzecu	Podlaskim	zatrudni	
lekarzy specjalistów. Nowoczesna przychodnia, 
wysokiej klasy sprzęt, USG, korzystne warunki 
wynagrodzenia, forma współpracy do uzgod‑
nienia. Tel. 501 203 088, lub 501 063 325.

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

•	 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. Oferu‑
jemy atrakcyjne warunki pracy i płacy. Tel. 512 
234 693; 81 50 14 740.

•	 Alergologa,	endokrynologa,	ginekologa,	uro‑
loga, radiologa, kardiologa, psychiatrę zatrudni 
Centrum Medyczne Północna 5 w Lublinie. Do‑
stępna sala zabiegowa. tel. 601 980 997, e‑mail: 
sekretariat@cm5.pl

•	 Instytut	Medycyny	Wsi	 w	 Lublinie	 zatrud‑
ni do pracy w przychodni specjalistycznej 
w ramach umowy kontraktowej lekarza spe‑
cjalistę do poradni gastrologicznej (NFZ). 
Informacje na stronie internetowej IMW w za‑
kładce Zamówienia/BIP i u kierownika przy‑
chodni tel. 500 732 515.

•	 SP	ZOZ	w	Świdniku	zatrudni	lekarzy	w	Oddzia‑
le Chorób Wewnętrznych w normalnych godzi‑
nach pracy i w ramach dyżuru medycznego. Od‑
dział Chorób Wewnętrznych – 50 łóżek. Zatrud‑
nienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę 
cywilnoprawną. Atrakcyjne warunki wynagra‑
dzania. Tel. 817514559 lub email erogowska@
spzozswidnik.pl

•	 Miejski	Zespół	ds.	Orzekania	o	Niepełnospraw‑
ności w Lublinie zaprasza lekarzy specjalistów 
do współpracy w charakterze orzeczników, 
w szczególności w następujących specjalno‑
ściach: pediatria, psychiatria dzieci i młodzie‑
ży, choroby wewnętrzne, psychiatria, kardio‑
logia, onkologia, laryngologia. Niezbędne do‑
kumenty: kopie dyplomu ukończenia uczelni, 
aktualnego prawa wykonywania zawodu, za‑
świadczenia o odbyciu specjalizacji, CV. Praca 
w Lublinie, umowa cywilnoprawna, czas pracy 
uzgadniany z lekarzem. Dodatkowe informa‑
cje i kontakt: Janusz Iwanicki – Miejski Zespół 
ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lubli‑
nie, ul. Magnoliowa 2, 20‑143 Lublin, tel. kom. 
506 969 672, e‑mail: janusz.iwanicki@lublin.eu

•	 Poszukujemy	 lekarza	urologa,	kardiologa,	 la‑
ryngologa, neurologa – specjalisty lub w trak‑
cie specjalizacji po ukończeniu drugiego roku. 
Praca w Ośrodku Zdrowia w Stróży – 3 godziny 
raz w miesiącu. Istnieje możliwość podnajęcia 
gabinetu na wizyty odpłatne, na życzenie na‑
jemcy możliwa obsługa rejestracji, promocji 
usług i aktywnego pozyskiwania klientów. Bu‑
dynek parterowy o powierzchni około 200 mkw. 
z pełną infrastrukturą. Idealne miejsce na pozy‑
skanie pacjentów z okolicy. Posiadamy wolne 
2‑3 gabinety o powierzchni 20‑30 mkw., osob‑
ny wjazd i parking. Możliwość korzystania z czę‑
ści wspólnych: łazienka, łazienka dla persone‑
lu, pomieszczenie socjalne, brudownik, niebez‑
pieczne odpady. Godziny otwarcia od 8.00 do 
18.00 – istnieje możliwość indywidualnego do‑
pasowania godzin otwarcia gabinetów prywat‑
nych. CM Zdrowa Rodzina – Ośrodek Zdrowia 
w Stróży, ul. Kraśnicka 213, 23‑206 Stróża, tel. 698 
663 705.

•	 NZOZ	Przychodnia	 Lekarzy	 Specjalistów	we	
Włodawie, zatrudni lekarza ginekologa, neu‑
rologa, psychiatrę, dermatologa, okulistę oraz 
kardiologa w ramach umowy z NFZ. Możliwość 
negocjacji stawki. Kontakt 507 213 660, 82 572 
49 00.

•	 SP	ZOZ	Nr	1	w	Bełżycach	poszukuje	lekarzy	spe‑
cjalistów w dziedzinie: chirurgii ogólnej do pra‑
cy w oddziale szpitalnym, radiologii i diagno‑
styki obrazowej. Forma współpracy, warunki 
pracy i wynagrodzenia do uzgodnienia. Oso‑
by zainteresowane ofertami uprzejmie prosi‑
my o kontakt osobisty lub telefoniczny:(81) 516 
29 26; 605 358 585 albo przesłanie aplikacji na 
adres e‑mailowy: sekretariat.zoz1@powiat.lu‑
blin.pl

•	 SP	Szpital	Wojewódzki	im.	Papieża	Jana	Pawła	
II w Zamościu zatrudni lekarzy do pracy w SOR 
oraz specjalistów pediatrii, kardiologii, neuro‑
chirurgii, chirurgii onkologicznej, medycyny 
pracy, położnictwa i ginekologii, otolaryngolo‑
gii, anestezjologii i intensywnej terapii. Zapra‑
szamy do współpracy lekarzy w trakcie specjali‑
zacji lub chcących rozpocząć specjalizację. Wa‑
runki pracy i płacy do uzgodnienia. Osoby zain‑
teresowane prosimy o kontakt (84) 677 33 00; 
677 32 55; mail: kadry@szpital.zam.pl

•	 NZOZ	VENUS	Poradnia	ginekologiczno‑położ‑
nicza w Lublinie zatrudni lekarza specjalistę gi‑
nekologa lub w trakcie specjalizacji, w ramach 
umowy z NFZ. Istnieje również możliwość pry‑
watnych przyjęć. Tel. 602 402 597. 

•	 Zamojski	 Szpital	Niepubliczny	 Spółka	 z	 o.o.	
w Zamościu pilnie zatrudni lekarzy specjali‑
stów w dziedzinie: chorób wewnętrznych, ane‑
stezjologii oraz hematologii. Oferujemy stabil‑
ne warunki zatrudnienia. Tel. 84 677 50 21, e
‑mail:jchodara@szpital.com.pl 

•	 SP	ZOZ	w	Świdniku	zatrudni	lekarzy	w	Oddzia‑
le Pediatrycznym w normalnych godzinach pra‑
cy i w ramach dyżuru medycznego.Zatrudnie‑
nie w oparciu o umowę o pracę lub umowę cy 
wilnoprawną. Atrakcyjne warunki wynagradza‑
nia. Tel. 817514559 lub email erogowska@spzoz‑
swidnik.pl

•	 SP	ZOZ	w	Świdniku	zatrudni	 lekarzy	 radiolo‑
gów do pracy w Zakładzie Radiologii (Pracow‑
nia USG, Pracownia RTG, Pracownia Tomografii 
Komputerowej) w normalnych godzinach pracy 
i formie dyżurów medycznych stacjonarnych lub 
pod telefonem. Zatrudnienie w oparciu o umo‑
wę o pracę lub umowę cywilnoprawną. Atrakcyj‑
ne warunki wynagradzania. Tel. 817514559 lub 
email erogowska@spzozswidnik.pl

•	 SP	ZOZ	w	Świdniku	zatrudni	lekarzy	pulmuno‑
logów do pracy w Poradni Gruźlicy i Chorób 
Płuc. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pra‑
cę lub umowę cywilnoprawną. Atrakcyjne wa‑
runki wynagradzania. Tel. 817514559 lub email 
erogowska@spzozswidnik.pl

•	 SPZZOZ	w	Janowie	Lubelskim	podejmie	współ‑
pracę lub zatrudni: lekarzy specjalistów w zakre‑
sie psychiatrii, a także lekarzy na dyżury medycz‑
ne w Nocnej i Świątecznej opiece zdrowotnej, 
lekarzy na dyżury w Szpitalnym Oddziale Ra‑
tunkowym. Oferujemy atrakcyjne warunki wy‑
nagrodzenia. Warunki pracy do uzgodnienia 
z Dyrektorem SPZZOZ w Janowie Lubelskim, 
tel. 158436 605

Dentyści
•	 Podmiot	 leczniczy	Q‑dent	 poszukuje	 leka‑

rzy dentystów chętnych do pracy w lubelskim 
DENTOBUSIE oraz stacjonarnie w gabinetach 
w Świdniku, więcej informacji udzielimy pod 
nr tel. 510 233 056 lub 500 243 468.

•	 Przychodnia	Empatia	w	Międzyrzecu	Podlaskim	
zatrudni lekarza STOMATOLOGA. Nowoczesna 
przychodnia, elastyczne godziny pracy ‑ pacjen‑
ci prywatni. Forma współpracy do uzgodnienia. 
Tel. 501 063 325.

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

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

•	 Zatrudnię	lekarza	stomatologa	w	Poradni	Sto‑
matologicznej w Lublinie. Pacjenci w ramach 
NFZ oraz pacjenci prywatni. Współpraca z za‑
trudnionym w poradni chirurgiem stomatolo‑
gicznym i ortodontą. Nowoczesny sprzęt (radio‑
wizjografia, pantomograf, laser diodowy, Bey‑
ond). Tel. 512 234 727, e‑mail: slawomir.rudzki@
umlub.pl

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

•	 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. Zatrud‑
ni też stażystę. Zapewni samodzielne mieszka‑
nie w bloku. Tel 84 639 40 84, 696 487 438.

•	 Stomatolog,	z	prawie	20‑letnim	doświaczeniem	
zawodowym (stomatologia zachowawcza, en‑
dodoncja, prosta chirurgia), nawiąże współ‑
pracę z gabinetem stomatologicznym na tere‑
nie Lublina, tel. : 503 852 330, e‑mail: agniesz‑
ka.czuk@outlook.com

•	 Młody	lekarz	stomatolog	z	niewielkim	doświad‑
czeniem zawodowym szuka pracy na terenie Lu‑
blina z naciskiem na możliwość rozwoju. Tel. 516 
990 417.

•	 Praca	dla	lekarza	stomatologa	w	Nowodworze	
k. RYK (ok. 60 km od LUBLINA). Praca 2 lub 3 ra‑
zy w tygodniu, na NFZ i prywatnie. Wynagro‑
dzenie 50%. Tel. 606 609 390.

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

Drobne

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

•	 Sprzedam	aparat	USG	Sonix	OP	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	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.

•	 Sprzedam	wyposażenie	gabinetu	stomatolo‑
gicznego w Chełmie (z możliwością wynajęcia 
lokalu), tel. 506 153 884. 

•	 Sprzedam	laser	diodowy	Smart	Pro	z	2016	r.	fir‑
my	Lasotronix.	Laser	posiada	max	wyposaże‑
nie/światłowód do zab. chirurgicznych, końców‑
kę biostymulacyjną i wybielającą. Laser spraw‑
ny, w bardzo dobrym stanie z samodzielnym 
stanowiskiem jezdnym. Dobra cena. Tel. 507 
085 914.

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

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

Ogłoszenia do kolejnych wydań „Medicusa” 
przyjmujemy do 10 dnia poprzedniego miesiąca.
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Zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Le‑
karskiej nr 27/14/VII z 5 września 2014 r. 
z dniem 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e‑mail: skladki@oil.lublin.pl

Składki członkowskie w 2022 r.

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.

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. 

Sport  www. sport.oil.lublin.pl

Szachy? Zawsze w środę
Po przerwie wakacyjnej, od 5 października br., swoją działalność 

wznowiła Sekcja	Szachowa w Lubelskiej Izbie Lekarskiej. 
– Zapraszamy	wszystkich	miłośników	królewskiej	gry. Mile 

widziane są całe rodziny lekarskie, w końcu szachy to gra łączą‑
ca pokolenia. Dla dzieci przygotowano wiele rozwojowych łami‑
główek, dla seniorów ćwiczenia na pamięć i koncentrację, a na ak‑
tywnych medyków czekają emocjonujące rozgrywki i integracja 
– informuje dr	Jan	Jabłoński.

Spotkania szachistów odbywają się w każdą środę w sali nr 4 
(parter w siedzibie LIL, ul. Chmielna 4) od godziny 18.30 do 20.

Jan	Jabłoński
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20‑079 Lublin, ul. Chmielna 4  
(siedziba Lubelskiej Izby Lekarskiej)
tel. 81 536 04 73, fax 81 536 04 70
e‑mail: medicus@oil.lublin.pl  
www.medicus.lublin.plmiesięcznik	Lubelskiej	Izby	Lekarskiej	

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

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

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

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

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

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

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

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

Biura w delegaturach
• delegatura Biała Podlaska:  

tel. /fax 83 344‑28‑87,  
kom. 605 502 710
Warszawska 20 
21‑500 Biała Podlaska
bialapodlaska@oil.lublin.pl
czynne: poniedziałek: 7.30‑15.00, 
wtorek: 7.30‑13.00, 
środa: 7.30‑13.00,  
czwartek: 7.30‑15.00,  
piątek: 7.30‑11.30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Komisja 
Wykonywania 
Zawodu ORL 

w Lublinie
informuje

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

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

wodu w innym państwie
•	 rodzaju i stopnia posiadanej specja‑

lizacji/tytułu specjalisty i daty jej 
uzyskania

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

•	 rodzaju i daty uzyskania stopnia 
i tytułu naukowego

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

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

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

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

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

•	 informacji o ograniczeniach w wy‑
konywaniu zawodu lekarza

•	 informacji o zawieszeniu w wyko‑
nywaniu zawodu lekarza

•	 informacji o podjęciu wykonywania 
zawodu lekarza na terytorium RP

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

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

•	 adresu do korespondencji



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

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

Głównym celem  Subaru jest osiąganie najwyższego poziomu aktywnego bezpieczeństwa, 

dlatego konsekwentnie realizuje i udoskonala pryncypia konstrukcji swoich samochodów.

Silnik przeciwsobny  Subaru BOXER, stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD oraz 

duży prześwit zapewniają komfort i bezpieczeństwo prowadzenia nawet w bardzo trudnych 

warunkach drogowych i pogodowych.

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. 81 464 30 00
www.lexus-lublin.pl
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