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Styczeń
•	 13	stycznia	–	Wieczór kolęd	– Chór	Continuum.

Luty
•	 3	lutego	– Klub Globtrotera	–	„INDIE	I PRAWDZIWI	

INDIANIE”	–	Dariusz	Tuleja.	
•	 4	lutego	– Wystawa fotografii „SETNE	SEKUND	

– MIĘDZY	BÓLEM	A NADZIEJĄ”.	Wystawa	udostępniona	
przez	Włoskie	Towarzystwo	Medyków	Fotografów	AMFI.

Maj
•	 12	maja	– Majowe śpiewanie – Chór	Continuum.
•	 20	maja	– Wystawa fotografii –	„MOJE	TATRY”	

– Joanny Żurawskiej.

Czerwiec
•	 17	czerwca	– Wystawa po	I Ogólnopolskim	Plenerze 

Fotograficznym	Żyrardów	2022	„ŻYRARDÓW		
– OCALIĆ	OD	ZAPOMNIENIA”.

Wrzesień
•	 8‑10	września	– II Kongres Kultury Lekarzy	– Opole.
•	 12‑17	września	– X Ogólnopolski Plener Fotograficzny 

Lekarzy	Kazimierz	Dolny	2023.
•	 23	września	– Wystawa malarstwa	Izabelli	Edeńskiej	

i Anny	Serafinowicz‑Kuszneruk	–	„BEZ	CENZURY”.

Październik
•	 13	października	– Lata 60. i 70.	– Chór	Continuum.
•	 14	października	– Lubelska Lekarska Akademia 

Fotografii LAF	– Warsztaty	„PORTRET”		
poprowadzi	Rafał Goral.

•	 20	października	– Klub Globtrotera	–	„PORTUGALIA	
I NORWEGIA”	–	Agnieszka	Brzezińska	(studentka UM).

•	 21	października	– Wystawa malarstwa	
Małgorzaty Bochenko.

Kalendarium imprez w 2023 roku  
organizowanych przez Komisję Kultury Lubelskiej Izby Lekarskiej

Miejsce: KLUB LEKARZA Lubelskiej Izby Lekarskiej i Galeria Sztuki Nieprofesjonalnej „U LEKARZY”  
– siedziba Lubelskiej Izby Lekarskiej, Lublin, ul. Chmielna 4

Marzec
•	 11	marca	– Lubelska Lekarska Akademia  

Fotografii LAF – Warsztaty	„PODSTAWY	FOTOGRAFII”		
poprowadzi	Dariusz	Hankiewicz.

•	 17	marca	– Klub Globtrotera –	„PODWODNY	ŚWIAT”	
– Tomasz	Bałys.

•	 18	marca	– Wystawa fotografii PhotoArtMedica 2022	
Częstochowa.

Kwiecień
•	 15	kwietnia	– Wystawa malarstwa	Anny	Kuraszko.
•	 22	kwietnia	– Lubelska Lekarska Akademia  

Fotografii LAF	– Warsztaty	„PEJZAŻ,	REPORTAŻ”		
poprowadzi	Dariusz	Hankiewicz.

Listopad
•	 17	listopada	– Klub Globtrotera	–	„KUBA”	

– Andrzej Zygo.
•	 18	listopada	– Wystawa poplenerowa 

X Ogólnopolskiego Pleneru Fotograficznego Lekarzy	
Kazimierz	Dolny	2023.

Grudzień
•	 9	grudnia	– Uroczyste	wręczenie	nagród	

XII Ogólnopolskiego Konkursu 
Fotograficznego Lekarzy i Studentów 
Medycyny oraz	VII Ogólnopolskiego Konkursu 
Poetycko‑Literackiego „Lekarze – Dzieciom”.		
Wystawa	pokonkursowa	XII	Ogólnopolskiego	Konkursu	
Fotograficznego	Lekarzy	i Studentów	Medycyny.

www.kultura.oil.lublin.pl

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

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

Głównym celem  Subaru jest osiąganie najwyższego poziomu aktywnego bezpieczeństwa, 

dlatego konsekwentnie realizuje i udoskonala pryncypia konstrukcji swoich samochodów.

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

duży prześwit zapewniają komfort i bezpieczeństwo prowadzenia nawet w bardzo 

trudnych warunkach drogowych i pogodowych.

ZADBAJ O BEZPIECZNĄ
ZIMĘ Z SUBARU!
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Od nowego roku wzrasta 
składka członkowska

Za przynależność do samorządu i możliwość wykonywa-
nia zawodu będziemy płacili miesięcznie 120	złotych. Jedni 
powiedzą dużo, że to podwójny wzrost składki (przypomi-
nam – ostatnia zmiana 8 lat temu). Drudzy nie.

Realna składka w przyszłym roku – przy tym, co dzieje 
się w gospodarce i finansach – powinna wynosić około 

200 złotych, aby nie ograniczyć działania Izby tylko do biura. Nie obniżyć poziomu 
kursów i szkoleń, móc prowadzić kursy specjalizacyjne i stażowe dla naszych 
najmłodszych kolegów, a także kilkanaście innych działalności wymagających 
również jakiegoś finansowania. 

Nasza Izba zawsze rozsądnie gospodarowała środkami, więc wydaje się, że 
i przy nowej wielkości składki utrzymamy dotychczasowy poziom. Zaproponowana 
zmiana to nieco ponad dwie godziny pracy miesięcznej w stosunku do najniższej 
gwarantowanej stawki dla specjalisty, lub równowartość godziny pracy lekarza bez 
specjalizacji na kontrakcie w POZ, SOR. 

Każdy oczekuje od swojej Izby szybkiej i sprawnej obsługi. Przede wszystkim 
prawnej. A to kosztuje i to coraz więcej, ponieważ w większości przypadków 
musimy korzystać z prawników na wolnym rynku, co wychodzi i tak taniej niż ich 
zatrudnienie (był kiedyś pomysł kancelarii adwokackiej i radcowskiej w Izbie). 
Liczba porad i pomocy prawnej rośnie w zastraszającym tempie. Niedługo 
będziemy oskarżani przez pacjentów o zmianę pogody. I przy naszym systemie 
prawnym będziemy musieli udowodnić, że to nie my. I tak można by sporządzić 
długą wyliczankę rosnących potrzeb. Wybraliście nas na swoich reprezentantów, 
powierzyliście nam przewodzenie samorządem, zaufaliście nam, że zrobimy to 
dobrze. Nie robimy tego dla siebie, ale dla nas wszystkich, aby godnie i bezpiecznie 
móc wykonywać zawód lekarza.

Moja prośba do Kolegów jest taka, aby od nowego roku wszyscy założyli na swoich 
kontach stałe	miesięczne	zlecenie	do opłacania składki. Pozwoli to na wprowadzenie 
nowego, elektronicznego systemu księgowania, który da nam możliwość ograniczenia 
kosztów obsługi.

Może już dość tych finansów.

Przed nami święta, czas nowych nadziei, nowych planów. 
Czego Nam życzę. Pamiętajmy, że oprócz pracy jesteśmy MY, 
NASZE RODZINY, PRZYJACIELE. Znajdźmy dla nich i dla 
siebie jak najwięcej czasu, pójdźmy na spacer, do kina, na sanki 
(może popada śnieg). Rozwińmy swoje zainteresowania i hobby. 
Wypoczęty i szczęśliwy człowiek jest ostoją dla otoczenia. Bądźmy 
tacy dla naszych bliskich i pacjentów. Zdrowych i Rodzinnych 
Świąt, Szczęśliwego Nowego Roku.

Leszek	Buk	
prezes	Okręgowej	Rady	Lekarskiej	w	Lublinie	

lbuk@oil.lublin.pl
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Wydarzenia

Święto 11 Listopada 
W uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości 

w dniu 11 listopada 2022 r. w Lublinie uczestniczyli przedstawicie‑
le Lubelskiej Izby Lekarskiej – wiceprezesi Okręgowej Rady Lekar‑
skiej: Wioletta Szafrańska‑Kocuń i Dariusz Samborski. 

Na placu Litewskim, gdzie tradycyjnie odbywają się rocznicowe 
obchody odzyskania przez Polskę niepodległości – hymn, apel pa‑
mięci, salwa honorowa i defilada żołnierzy – złożono kwiaty i wień‑
ce pod pomnikami Nieznanego Żołnierza i Marszałka Józefa Piłsud‑
skiego.

W tym roku świętowano 104. rocznicę odzyskania niepodległo‑
ści przez Polskę.

Życzenia świąteczne
Szanowni Państwo, z okazji zbliżających się Świąt Naro-

dzenia Pańskiego przyjmijcie serdeczne życzenia.
Niech Boże Dziecię, dla którego nie było miejsca w go-

spodzie, odnajdzie otwarte drzwi Waszych domów i serc, 
i zamieszka w nich przez wiarę. 

Ten, który nie bał się przyjść na świat pomimo jego okru-
cieństwa i niesprawiedliwości, niech darzy Was nadzieją na 
ostateczne zwycięstwo dobra. 

Syn Boży, który narodził się jako bezbronne dziecko 
i utożsamił się z najmniejszymi i najsłabszymi, niech znaj-
dzie w Was strażników życia pochylających się z szacun-
kiem i miłością nad każdą ludzką istotą.

Z modlitwą i błogosławieństwem
ks.	Paweł	Jędrzejewski

W sobotę, 29 października, w hali widowiskowo‑sportowej 
przy ul. W. Chodźki 15 w Lublinie odbyła się uroczystość wręcze‑
nia dyplomów 361 absolwentom Wydziału Lekarskiego Uni‑
wersytetu Medycznego. 

Tradycyjnie lubelski samorząd lekarski honoruje absolwen‑
tów, którzy otrzymali celujące oceny na dyplomie. Najlepszym 
absolwentom – w tym roku to 11 osób – dyplomy i talony na za‑
kup książek medycznych, wręczali wiceprezes ORL Monika Bo‑
jarska‑Łoś i prezes ORL Leszek Buk.

Dyplomy lekarza z wynikiem celującym otrzymali:
Aleksandra Grabarczyk (4,82); Maria Kalicka (4,79); Piotr Ma‑

chowiec (4,80); Patrycja Maj (4,87); Marcela Maksymowicz (4,79); 
Agnieszka Ostańska (4,76); Zofia Pietrzak (4,81); Zuzanna Radzie‑
jowska (4,77); Kinga Rzeźnik (4,83); Weronika Sosnowska (4,78); 
Kacper Urban (4,85).

Dyplomy dla absolwentów 

W sobotę, 26 listopada, w hali widowiskowo‑sportowej przy 
ul. W. Chodźki 15 w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia 
dyplomów absolwentom Wydziału Lekarsko‑Dentystyczne‑
go Uniwersytetu Medycznego.

Najlepszym absolwentom – w tym roku to 6 osób – dyplomy 
i talony na zakup książek medycznych, wręczali prezes ORL Le‑
szek Buk i wiceprezes Dariusz Samborski.

Dyplomy lekarza z wynikiem celującym otrzymali:
Diana Bartosik‑Zielińska (4,67), Agata Świątek (4,67), Monika 

Mikulska (4,60), Maria Skwarek (4,60), Paulina Juszak (4,58), Klau‑
dia Szwaj (4,57).
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W trakcie obrad Okręgowej Rady Lekarskiej 9 listopada br. 
wręczono powołanie do Rady Ekspertów NRL dr	hab.	n.	med.	
Ewie	Rudnickiej-Drożak. 

Przedstawiciele Prezydium zapalili znicze na grobach zmar-
łych lekarzy spoczywających na lubelskich nekropoliach.

Prezydium opiniowało kandydatury na stanowiska specja-
listów wojewódzkich.

Delegatura w Białej Podlaskiej

Zapalono znicze na grobach zmarłych lekarzy w Między-
rzecu, Parczewie, Radzyniu Podlaskim, Łukowie i Białej Pod-
laskiej. 21 listopada odbyła się w kościele pw. św. Michała Ar-
chanioła w Białej Podlaskiej msza święta w intencji zmarłych 
lekarzy, pracowników LIL i księży kapelanów.

Delegatura w Chełmie 

Odwiedzono groby zmarłych lekarzy z rejonu Chełma, Kra-
snegostawu i Włodawy. Odprawiono mszę świętą za zmarłych 
lekarzy z terenu delegatury. 8 listopada odbyło się posiedze-
nie członków delegatury. 

Delegatura w Zamościu

Przedstawiciele delegatury odwiedzili 11 cmentarzy, zapa-
lili znicze na grobach zmarłych kolegów. 28 października od-
było się spotkanie delegatów, delegowano przedstawicieli do 
komisji konkursowych. W październiku w szpitalu im. Jana 
Pawła II otworzono Oddział Pediatrii.

Komisje problemowe:

Komisja	Etyki – w biuletynie LIL przedstawiono założenia 
akcji „Zadaj pytanie”, prowadzonej przez KE NRL.
Komisja	Bioetyczna – na bieżąco opiniuje projekty badań 

klinicznych zgłaszanych do komisji.
Komisja	ds.	Wykonywania	Zawodu – działalność statu-

towa związana z prowadzeniem rejestru lekarzy, m.in. odby-
wały się spotkania z lekarzami cudzoziemcami, starającymi 
się o pracę na terenie Polski.
Komisja	Kształcenia	Medycznego – w dniach 14‑25 li-

stopada odbył się kurs dla lekarzy stażystów z bioetyki, prawa 
medycznego i orzecznictwa lekarskiego. Komisja na bieżąco 
potwierdza wnioski w systemie SMK. Ze względu na niewy-
starczającą liczbę osób chętnych odwołano planowany kurs 
z ratownictwa medycznego, który miał się odbyć w dniach 
14‑18 listopada. W dniach 21‑28 listopada odbył się w for-
mie on‑line kurs z zakresu zdrowia publicznego dla lekarzy 
specjalizujących się.
Komisja	Socjalno-Bytowa – zrealizowano 49 pożyczek 

na kwotę 490 000 złotych, wpłynęło 20 wniosków o wypłatę 
świadczenia z tytułu urodzenia dziecka – wszystkie rozpatrzo-
no pozytywnie, 3 osoby wystąpiły o świadczenia losowe.
Komisja	Kultury – przygotowano wystawy: fotografii 

z XI Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Lekarzy 
i Studentów Medycyny oraz poplenerowej IX Ogólnopolskie-
go Pleneru Fotograficznego Lekarzy w Kazimierzu Dolnym.
Klub	Globtrotera – 18.11 odbyło się spotkanie dotyczące 

wyprawy do RPA – dr	Mieczysław	Orzeł.
Komisja	Stomatologiczna – odbyło się spotkanie przewod-

niczącej ds. kształcenia KS prof. Teresy Bachanek i dr Kami-
li Kuśmierz z dyrektor Centrum Stomatologii Elżbietą Pels, 

Z obrad ORL – listopad 2022 r. www.oil.lublin.pl

które dotyczyło braku możliwości odbywania staży cząstko-
wych przez rezydentów. W wyniku spotkania doszło do po-
rozumienia KS LIL i CS w sprawie umożliwienia odbywa-
nia staży. 

Przewodnicząca komisji uczestniczyła w rozmowach doty-
czących projektu zarządzenia prezesa NFZ dotyczącego wy-
ceny pakietów z dziedziny chirurgii i perinatologii.
Komisja	Lecznictwa	Otwartego – 16 listopada odbyło się 

spotkanie dotyczące psychiatrii środowiskowej.
Komisja	Młodych	Lekarzy – 18 września br. odbył się 

piknik samochodowy. 
Komisja	ds.	Konkursów – delegowała przedstawicieli LIL 

do komisji konkursowych.
Monika	Bojarska-Łoś

„O tym się nie mówi”…
…to tytuł filmu dokumentalnego, którego projekcja odby-

ła się na zakończenie obrad ORL 9 listopada br. w LIL. Film 
przedstawia historie kobiet w ciąży z wadą letalną. O swo-
jej sytuacji opowiadają kobiety, a także specjaliści towarzy-
szący im w tej sytuacji. W zespole, z inicjatywy którego po-
wstał dokument, znalazło się kilkunastu lekarzy, wśród nich 
jest też dr	Grzegorz	Pietras.

Film jest dostępny na stronie www.otymsieniemowi.pl 
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Centrum Zdrowia Psychicznego 
– jak powinno działać

Kolejne spotkanie z ekspertami – tym razem tematem była 
„Psychiatria	środowiskowa	a	lekarz	rodzinny” – odbyło się 
w Lubelskiej Izbie Lekarskiej w ramach działalności Komisji 
ds. Lecznictwa Otwartego Okręgowej Rady Lekarskiej. 

O roli dobrze zorganizowanej opieki dla pacjentów z proble-
mami psychicznymi w ramach tworzonych Centrów Zdrowia 
Psychicznego mówił psychiatra dr	Artur	Kochański z Ośrod-
ka Psychiatrii Środowiskowej i Psychoterapii w Lublinie, a tak-
że dr	Marek	Sobczak z lubelskiego oddziału NFZ.

Spotkanie odbyło się w trybie hybrydowym w środę 16 li-
stopada 2022 r. o godz. 18.30 w sali konferencyjnej w siedzibie 
Lubelskiej Izby Lekarskiej, ul. Chmielna 4 w Lublinie.

Celem spotkań, które odbywają się cyklicznie, jest wymiana 
doświadczeń, dyskusja na temat usprawnienia organizacji opieki 
nad pacjentami oraz poprawa współpracy między lekarzami.

Komisja ds. Lecznictwa Otwartego 

Z Lublina  
do Rady Ekspertów NRL

Dr	hab.	n.	med.	Ewa	Rudnicka-Drożak, kierownik 
Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie, w czasie posiedzenia Okrę-
gowej Rady Lekarskiej 9 listopada br. odebrała z rąk 
prezesa ORL	Leszka	Buka akt powołania do składu 
Rady Ekspertów Naczelnej Rady Lekarskiej.

Naczelna Rada Lekarska we wrześniu br. powołała 
ponad 20 wybitnych osobowości świata medycznego 
do Rady Ekspertów. Jak wyjaśnia samorząd lekarski, 
założeniem tej inicjatywy jest merytoryczne wzmoc-
nienie głosu środowiska lekarskiego w obszarze zmian 
w ochronie zdrowia oraz propagowanie aktualnej wie-
dzy medycznej. Rada ma być aktywnym wsparciem 
merytorycznym, pomocą w opiniach, tworzeniu eks-
pertyz, reagowaniu na bieżące sytuacje w systemie 
ochrony zdrowia.

Charytatywna akcja 
– podsumowana

Ponad 242 tys. zł – tyle udało się zebrać w czasie tegorocznej edy-
cji wydarzeń w ramach Lubelskiej	Akcji	Charytatywnej. W piątek 
18 listopada oficjalnie posumowano akcję, z której dochód zosta-
nie przekazany na rozwój Oddziału	Psychiatrii	dla	Dzieci	i	Mło-
dzieży, funkcjonującego w ramach I Kliniki Psychiatrii, Psychote-
rapii i Wczesnej Interwencji SPSK Nr 1 w Lublinie.

W ramach akcji miesiąc wcześniej zaprezentowano spektakl 
„SZALONE WAKACJE”, w którym zagrało ponad 100 osób „Zna-
nych, a nieznanych…”: to m.in. przedstawiciele lubelskiego świa-
ta nauki, polityki, medycyny, biznesu, mediów, instytucji publicz-
nych, kulturalnych.

Organizatorzy wydarzenia, czyli Lubelska Akcja Charytatyw-
na i Lubelskie Stowarzyszenie Naukowe na Rzecz Rozwoju Psy-
chiatrii, pragną te środki wykorzystać na doposażenie oddziału 
w sprzęt sportowy.

Teksty: aa

Wydarzenia
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Co samorząd oferuje lekarzom w ramach składki członkowskiej? www.oil.lublin.pl

Izba blisko lekarzy

Zwroty

•	 Z	 tytułu	 szczepienia	 –	 zwrot	 90%	 poniesionych	 kosztów	
– do 250 zł – przysługuje lekarzowi, członkowi LIL, jego współ‑
małżonkowi oraz małoletnim dzieciom.

Pomoc prawna

•	 Dyżury	radców	prawnych	w	Lubelskiej	Izbie	Lekarskiej	–	pora‑
dy w zakresie wykonywania zawodu. Porady osobiste lub tele‑
foniczne.

•	 Lex	Secure	24	h	pomoc	prawna,	szeroki	zakres	dziedzin	prawa	
(także spraw prywatnych), opinia prawna na piśmie w ciągu 24 h 
trafia na maila lekarza. 

	 Więcej:	https://nowa.oil.lublin.pl/pages/lexsecure
•	 Kancelarie	Adwokackie	współpracujące	 z	Rzecznikiem	Praw	

Lekarza tut. izby, świadczą pomoc prawną i reprezentują w ra‑
mach budżetu Rzecznika Praw Lekarza, lekarzy i lekarzy denty‑
stów przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu dzia‑
łania Rzecznika Praw Lekarza.

Wszystkie formy pomocy koordynujemy w biurze prawnym LIL.

Od 2023 ubezpieczenia OC

•	 Lubelska	 Izba	 Lekarska	 zapewnia	 lekarzom,	 członkom	LIL	 
bezpłatnie ochronę ubezpieczeniową obowiązkowego lub 
dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 
Izba również pokrywa koszt obowiązkowego przystąpienia do  
Programu Ochrony Prawnej w zakresie podstawowym (OC i 
ochrona prawna).

•	 Wsparcie	ze	strony	Pełnomocnika ds. Zdrowia Lekarzy 
i Lekarzy Dentystów oraz Mediatora.

Strona LIL i Facebook

•	 Podstrony	komisji	problemowych	–	łatwy	i	szybki	dostęp	do	ak‑
tualności.

•	 Możliwość	darmowej	publikacji	ofert	pracy	i	ogłoszeń	o	poszu‑
kiwaniu pracy.

•	 Ogłoszenia	o	bieżących	wydarzeniach,	nowinkach	w	branży,	
dostępnych kursach i szkoleniach.

•	 Fotorelacje	z	aktywności	i	życia	samorządu.

•	 Różnorodne	formy	pomocy	i	aktywności	dla	lekarzy.
•	 Pomoc	prawna.

•	 Działalność	edukacyjna.
•	 Działalność	integracyjna.

Kwintesencja działalności samorządu

Komisja Kształcenia Medycznego

•	 Dofinansowanie	udziału	w	zjazdach	towarzystw	naukowych	oraz	
konferencjach	naukowych	–	zwrot	70%	poniesionych	kosztów	
merytorycznych – do 500 zł.

•	 Bezpłatne	szkolenia	w	ramach	doskonalenia	zawodowego	i	spe‑
cjalizacyjnego.

Komisja ds. Lecznictwa Otwartego  
oraz Komisja Stomatologiczna 

•	 Wsparcie	w	działaniach	mających	na	celu	poprawę	jakości	pra‑
wa oraz warunków finansowania w obrębie udzielanych przez 
lekarzy stomatologów i lekarzy POZ świadczeń. 

Komisja Kultury

•	 Integracja	środowiska	lekarzy	z	pasją.
•	 Organizacja	wydarzeń	kulturalnych,	spotkań	tematycznych	o	za‑

sięgu ogólnopolskim i lokalnym.

Komisja Młodych Lekarzy

•	 Interwencje	w	zakresie	łamania	prawa	pracy	oraz	programu	spe‑
cjalizacji.

•	 Integracja	środowiska	młodych	lekarzy.
•	 Organizacja	pikników	motoryzacyjnych.

Komisja ds. Lekarzy Seniorów

•	 Organizacja	i	dofinansowanie	wspólnych	wyjść	na	imprezy	kul‑
turalne.

•	 Wspólna	organizacja	i	celebrowanie	świąt.
•	 Spotkania	w	ostatnie	czwartki	miesiąca	–	prelekcje,	wykłady.
•	 Świadczenie	 jubileuszowe	z	 tytułu	ukończenia	90.	 roku	życia	

– 2 000 zł.
•	 Dofinansowanie	do	turnusu	rehabilitacyjnego	–	400	zł.

Komisja Rekreacji i Sportu

•	 Organizowanie	wydarzeń	oraz	turniejów	sportowych.
•	 Możliwość	posiadania	karty	MultiSport.
•	 Sekcja	szachowa.
•	 Rodzinne	pikniki	integracyjne.
•	 Współfinansowanie	uczestnictwa	w	mistrzostwach,	igrzyskach,	

zawodach krajowych i międzynarodowych.

Komisja Socjalno‑Bytowa

•	 Udzielanie	pożyczek	ratalnych	5	000	i	10	000	zł.
•	 Świadczenie	z	tytułu	urodzenia	dziecka	–	1	000	zł.
•	 Świadczenie	 losowe	–	bezzwrotna	zapomoga	ze	względu	na	

ciężką sytuację lekarza – 5 000 zł.

•	 Pozostałe komisje realizują zadania ustawowe.

Zacznijmy od komisji problemowych…

A poza komisjami…
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•	Od 1 października każdy pacjent 
przychodni rodzinnej ma prawo do opieki 
koordynowanej. Co się za tym kryje?

– Dzień 1 października to tylko da-
ta symboliczna. Tego dnia pojawiły się 
przepisy pozwalające na podpisywanie 
umów z zakresu opieki koordynowanej 
w POZ. Jednak wdrożenie tego systemu 
w całym kraju będzie 
długim procesem. Do 
koordynacji przystę-
puje się dobrowolnie. 
Faktycznie koordy-
nacja to coś, co jest 
elementem medycy-
ny rodzinnej od za-
wsze a teraz zosta-
ło to sprecyzowane 
w ramy formalne. 

•	Co lekarz POZ 
zyskuje prowadząc 
opiekę koordynowa-
ną?

– Przede wszyst-
kim zwiększa zakres 
dostępnych badań diagnostycznych, ja-
kie lekarz POZ może wykonać u pacjen-
ta. Dzięki temu będzie mógł bezpieczniej 
zajmować się pacjentem oraz lepiej wy-
selekcjonować grupę pacjentów, których 
odsyłamy do AOS. Dziś jednym z po-
wodów kierowania do poradni specjali-
stycznej jest potrzeba wykonania badań 
np. przeciwciał przy podejrzeniu zapale-
nia tarczycy. Teraz będzie je można wyko-
nać w POZ a w wątpliwych przypadkach 
skonsultować się z lekarzem specjalistą 
i leczyć dalej w POZ, a tylko w cięższych 
przypadkach odesłać do AOS.

•	Póki co jednak lekarze POZ nie gar-
ną się do tego zadania. Dlaczego?

– Koordynacja jest fakultatywna, więc 
przystępują ochotnicy. Wiedza o koordy-
nacji jest wciąż mała, a samo przystąpie-
nie nie jest proste. Przede wszystkim le-
karz POZ musi znaleźć lekarzy konsul-
tantów, których musi zgłosić do oferty 

do NFZ. To z tymi lekarza-
mi będzie się potem kon-
sultował w konsultacji le-
karz–lekarz albo wyśle do 
nich pacjentów na konsul-
tację lekarz–pacjent.

Tu	chciałbym	zaapelo-
wać	do	lekarzy	ze	specja-
lizacjami	 z	 alergologii,	
diabetologii,	 endokry-
nologii,	kardiologii	oraz	
pulmonologii,	żeby	zasta-
nowili	 się,	 czy	nie	mają	
przestrzeni	do	wsparcia	
POZ	w	koordynacji.	Po-
szukujemy	 takich	 leka-
rzy	docelowo	dla	wszyst-

kich	poradni	POZ	w	województwie.	Nie	
jest	 to	może	bardzo	dochodowe	zaję-
cie,	ale	też	nie	będzie	bardzo	obciąża-
jące.	Jeżeli	ktoś	byłby	zainteresowany	
współpracą	z	POZ	to	prosimy	o	kon-
takt	z	Lubelskim	Związkiem	Lekarzy	
Rodzinnych	–	Pracodawców,	tel.	81	748	
47	88	lub	mail:	biuro@lzlrp.pl.

•	Jaka powinna być – a jaka jest staw-
ka za to świadczenie?

– Wycena świadczeń jest oczywiście 
za niska, szczególnie przy takiej inflacji, 
jaką mamy w kraju. Każde świadczenie 

Opieka koordynowana nie taka straszna
z Tomaszem Zielińskim,  

prezesem Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych–Pracodawców, 
wiceprezesem Federacji Porozumienie Zielonogórskie,  

rozmawia Anna Augustowska 

w koordynacji ma swoją wycenę, ale 
przykładowo za zorganizowanie i prze-
prowadzenie konsultacji z lekarzem spe-
cjalistą, poradnia POZ dostanie w przy-
padku konsultacji lekarz–lekarz 81,65, zł 
a za konsultację pacjent–lekarz specjali-
sta 120,75 zł. W tej kwocie zawarte jest 
wszystko, czyli koszty administracyjne, 
koszt koordynatora, a także zapłata leka-
rzowi specjaliście.

•	Co jest największą przeszkodą w re-
alizacji opieki koordynowanej: brak pie-
niędzy, brak kadry, brak czasu?

– Moim zdaniem, największą prze-
szkodą jest brak wiedzy. A to wynika 
z braku czasu. Wszyscy jesteśmy zapra-
cowani, szczegóły opieki koordynowanej 
pojawiły się późno, więc trzeba czasu na 
zapoznanie się z przepisami, zorganizo-
wanie się i przystąpienie do koordynacji. 
Oczywiście szczupłość kadr utrudnia pod-
jęcie decyzji o wejściu w koordynację, 
zwłaszcza że jak już powiedziałem, bez 
pozyskania dodatkowych konsultantów 
nie jest możliwe złożenie do NFZ oferty. 
Dotyczy to lekarzy specjalistów wybra-
nych dziedzin, ale też dietetyków czy pod-
wykonawców do wykonania badań dia-
gnostycznych, które pojawiają się w na-
szych kompetencjach np. próba wysiłko-
wa, Holter EKG, Holter RR, echo serca, 
USG Doppler tętnic szyjnych czy naczyń 
kończyn dolnych. Tu od razu chciałbym 
zwrócić uwagę, że to nie są badania do-
stępne dla każdego pacjenta w POZ. Po 
pierwsze podmiot POZ musi mieć pod-
pisaną umowę na koordynację, po drugie 
pacjent musi mieć odpowiednią chorobę 
z listy w rozporządzeniu MZ, po trzecie 
wykonanie tego badania musi wynikać 
z przeprowadzonej przez lekarza POZ po-
rady kompleksowej, w wyniku której po-
wstaje IPOM (Indywidualny Plan Opieki 
Medycznej) i w nim lekarz POZ wskazu-
je potrzebę poszerzenia diagnostyki. Nie	
jest	więc	możliwe	wykonanie	tych	ba-
dań	wskutek	odesłania	do	POZ	pacjen-
ta	z	gabinetu	prywatnego,	poradni	AOS	
czy	przed	lub	po	hospitalizacji.	

•	„Koordynator będzie dzwonił do pa-
cjenta, ustalał termin wizyty i to czy ma 
być realizowana w bezpośrednim kon-
takcie, czy zdalnie. Pacjent na wizytę le-
karską ma być przygotowany, tzn. w je-
go dokumentacji powinny być już wyni-
ki badań i zebrany wywiad przedlekar-
ski. Koordynator powinien zadzwonić do 
niego także wtedy, gdy pacjent nie przyj-
dzie na badanie” – taki opis może znie-
chęcać – dużo więcej pracy itd. Czy ma-
cie Państwo pomysł, jak zachęcić leka-
rzy do realizacji tego programu?

Kosmetyka i dietetyka
Gabinet	Kosmetologiczny	i	Gabinet	Dietetyczny	zostały	otwarte	na	Uni-

wersytecie	Medycznym	w	Lublinie.	Gabinety mają pełnić funkcję edukacyjną 
w systemie kształcenia studentów na kierunku kosmetologia oraz dietetyka oraz 
pełni funkcję pomocniczą dla społeczeństwa. Zabiegi, które znajdują się w ofer-
cie gabinetu kosmetologicznego to zabiegi na twarz z zakresu anty‑aging, tak-
że zabiegi na ciało, dłonie i stopy. Gabinet Dietetyczny oferuje bezpłatne porady 
dietetyczne dla studentów i pracowników uczelni. Konsultację prowadzą wykła-
dowcy uniwersytetu w obecności studentów dietetyki. Misją gabinetu jest eduka-
cja społeczeństwa (np. przez obalanie dietetycznych mitów) oraz podnoszenie ja-
kości kształcenia studentów.

aa
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Opieka koordynowana nie taka straszna
– Zgadzam się, że na pierwszy rzut 

oka to brzmi przerażająco, jednak jeże-
li znajdziemy osobę, która zaangażuje 
się w pracę koordynatora, to może bar-
dzo pacjentom pomóc, jednocześnie od-
ciążając lekarzy POZ w pracy admini-
stracyjnej. Koordynator powinien po-
magać w wyszukiwaniu pacjentów, któ-
rymi należy się zaopiekować w ramach 
koordynacji, przygotować pacjenta do 
porady kompleksowej, którą lekarz POZ 
wraz z pielęgniarką POZ przeprowadzą. 
W efekcie tej porady powstanie IPOM 
a w nim zalecenia, w których realizacji 
(ustalenie terminów, umówienie, przy-
pomnienie o wykonaniu) będzie pacjenta 
wspierał koordynator, czyli nowa osoba 
w zespole POZ. Oczywiście nowa funk-
cjonalnie, bo czasami może to być ktoś, 
kto już pracuje w podmiocie POZ a te-
raz dostanie nowe zadania. Ważne, żeby 
koordynator miał czas dla pacjentów, bo 
chociaż za realizację IPOM‑u odpowie-
dzialny jest pacjent to rola koordynatora 
we wsparciu pacjenta jest nie do przece-
nienia. W chwili, gdy rozmawiamy, trwa 
ustalanie zasad przedłużenia umów POZ 
na kolejny okres, po ich przedłużeniu bę-
dziemy mieli czas na wsparcie lekarzy 
POZ w podjęciu decyzji, przede wszyst-
kim poprzez dotarcie z realną wiedzą 
o koordynacji, żeby mogli podjąć świa-
domą decyzję.

Jednocześnie cały czas poszukujemy 
lekarzy chętnych do wykonywania kon-
sultacji specjalistycznych, dietetyków 
oraz wykonawców nowych badań, któ-
re będą w wybranych przypadkach do-
stępne w arsenale diagnostycznym leka-
rza POZ. Stąd mój wcześniej wyrażony 
apel o zgłaszanie się do nas chętnych do 
współpracy.

•	Rozmawiamy w połowie listopada 
– w Lublinie tylko 8 praktyk POZ zgło-
siło akces do prowadzenia opieki koor-
dynowanej. Jak sobie radzą?

– Wszyscy się uczymy i przecieramy 
szlaki po to, żeby kolejnym było łatwiej. 
Zawsze jest tak, że jest grupa ryzykan-
tów, którzy wchodzą w nowości. Od po-
czątku pojawiają się problemy, niejasno-
ści i potrzeba zmian, chociażby w zakre-
sie rozwiązań informatycznych. Na bie-
żąco zgłaszam do NFZ, ministra zdro-
wia i Centrum e‑Zdrowia takie potrze-
by i wprowadzane są korekty, które mam 
nadzieję, że już wkrótce pozwolą na re-
komendowanie innym placówkom POZ 
przystąpienie do koordynacji. 

To będzie mimo wszystko rewolucyjna 
zmiana w podstawowej opiece zdrowot-
nej, która, aby się udała, wymaga szero-
kiej współpracy, do której namawiam. 

Pierwsze w Polsce zabiegi ablacji migotania przedsionków nowoczesną metodą elek‑
troporacji, czyli ablacji za pomocą techniki PFA (pulsed field ablation) wykonano nie‑
mal jednocześnie w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie‑Aninie i w Klinicz‑
nym Oddziale Elektrokardiologii SPSK nr 4 w Lublinie. 

W lubelskim ośrodku zabiegi trwały dwa dni (24‑25 listopada). Wykonano je u ośmiu 
pacjentów. 

Migotanie przedsionków 
stanowi jedno z najczęściej wy‑
stępujących zaburzeń rytmu 
serca. W samej Polsce problem 
ten może dotyczyć ok. 1,25 mln 
osób powyżej 65. roku życia. 
Najbardziej skuteczną metodą 
terapii jest ablacja – zabieg po‑
legający na wybiórczym wyłą‑
czeniu aktywności obszarów 
mięśnia sercowego odpowie‑
dzialnych za nieprawidłowe wy‑
twarzanie lub przewodzenie 
impulsów. Istnieją różne rodza‑
je ablacji, a ich główny podział 
to ablacje przezskórne oraz chi‑
rurgiczne. Pierwsze z nich nie 
wymagają chirurgicznego na‑
cięcia klatki piersiowej. Są ma‑
łoinwazyjne, co oznacza mniej‑
szą możliwość wystąpienia po‑
wikłań i większe bezpieczeń‑
stwo dla pacjenta.

Innowacyjność metody polega na wykorzystaniu zjawiska elektroporacji w celu uzy‑
skania trwałego, wybiórczego wyłączenia obszarów mięśnia sercowego odpowiedzialnych 
za nawroty arytmii. Jest to pierwsza na świecie technika likwidacji arytmii w sercu 
metodą nietermalną poprzez naturalny me‑
chanizm apoptozy, wyzwalany przez krótkie 
impulsy pola elektrycznego. Technika jest nie‑
zwykle dokładna – podczas zabiegu unieszkodli‑
wiane są wyselekcjonowane fragmenty mięśnia 
sercowego, bez narażania okolicznych struktur 
– nerwów lub naczyń, co dla pacjenta oznacza 
większe bezpieczeństwo i mniej powikłań.

Zespół lekarzy Klinicznego Oddziału Elek‑
trokardiologii SPSK nr 4 w Lublinie, kierowa‑
ny przez dr. hab. n. med. Andrzeja Głownia‑
ka, znajduje się w gronie specjalistów wykonu‑
jących te nowoczesne zabiegi po raz pierwszy 
w Polsce. – Zgodnie z wynikami europejskich 
badań, ablacja metodą elektroporacji jest wyjątkowo skuteczna. U 96 proc. pacjentów, 
u których wykonano zabieg, uzyskano trwałą izolację żył płucnych. Badanie powtórzo‑
ne po roku od zabiegu wykazało brak migotania przedsionków u 85 proc. osób. W takim 
wypadku możemy mówić o zadowalającej „skuteczności odległej” metody – wyjaśniał 
dr hab. n. med. Andrzej Głowniak.

aa 

I w Aninie, i w Lublinie – ablacja migotania 
przedsionków metodą elektroporacji
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O roli badania morfologii krwi i nowo-
czesnej diagnostyki w leczeniu; słuszno-
ści interpretowania wyników morfologii 
w Internecie; o terapiach genowych i ko-
mórkowych w polskich ośrodkach le-
czących choroby rzadkie, SMA, choro-
by neurologiczne i hematoonkologicz-
ne, a także o przyszłości tego typu tera-
pii, z CAR‑T na czele, mówiono podczas 
debaty	 „Czy	nadal	wszystko	 zaczyna	
się	od	badania	kropli	krwi?	Od	mor-
fologii	do	 terapii	 genowych	 i	komór-
kowych”,	zorganizowanej przez Stowa-
rzyszenie Hematologia Nowej Generacji, 
która odbyła się pod koniec października 
w Warszawie. 

Uczestniczyli w niej eksperci: neurolog 
dziecięca dr	hab.	Magdalena	Chrościń-
ska-Krawczyk, prezes Warszawskich Le-
karzy Rodzinnych dr	Michał	Sutkowski 
oraz hematolodzy prof.	dr	hab.	Krzysz-
tof	Giannopoulos i prof.	 dr	hab.	To-
masz	Wróbel. 

Terapie genowe i komórkowe (CAR‑T) 
już dziś spowodowały przełom w lecze-
niu niektórych chorób hematologicz-
nych (chłoniaki, białaczki) i neurologicz-
nych (SMA), a w przyszłości mają szan-
sę być wykorzystywane także w szeregu 
innych schorzeń. Konieczna	 jest	 jed-
nak	bardzo	wyrafinowana	diagnosty-
ka,	która	zaczyna	się	od	prostego	ba-
dania	krwi	i	jego	interpretacji	–	pod-
kreślali eksperci.	

–	Morfologia to zwierciadło wszyst-
kiego, co dzieje się w organizmie. Że-
by skutecznie wykorzystywać zdobycze 
medycyny, najpierw trzeba chorobę zdia-
gnozować. Najważniejszą rolę odgrywają 
lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, 
którzy wykazując czujność onkologicz-
ną w razie potrzeby zalecają pacjentom 
podstawowe badanie, jakim jest morfo-
logia – podkreślał prof.	Krzysztof	Gian-
nopoulos, kierownik Zakładu Hemato-
onkologii Doświadczalnej Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie, lekarz kierujący 
Oddziałem Hematologicznym Centrum 
Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana 
z Dukli, prezes Stowarzyszenia Hemato-
logia Nowej Generacji.

Nieprawidłowy obraz morfologii może 
wskazywać np. na niedokrwistość z nie-
doboru żelaza, ale też na nowotwory he-
matologiczne, które rozwijają się powoli 
(np. przewlekła białaczka limfocytowa, 
przewlekła białaczka szpikowa, szpiczak 
plazmocytowy). – Objawy często są nie-
specyficzne, to np. osłabienie, łatwiejsze 
męczenie się, nocne poty, czasem chud-
nięcie (mimo dobrego apetytu), stany 
podgorączkowe, wybroczyny na skórze, 
powiększenie węzłów chłonnych. Bywa 
też, że objawów nie ma, a choroba jest 
wykrywana przypadkiem, gdy pacjent 

wykona morfologię. Dlatego zalecamy 
okresowe wykonywanie morfologii – mó-
wił	prof.	Tomasz	Wróbel, kierownik Ka-
tedry i Kliniki Hematologii, Nowotworów 
Krwi i Transplantacji Szpiku UM im. Pia-
stów Śląskich.

– Trzeba się liczyć z tym, że u części 
badanych morfologia wykaże drobne nie-
prawidłowości. Co nie może wiązać się 
z tym, że pacjenci zaczną oblegać porad-
nie hematologiczne, których jest zbyt ma-
ło i wiązałoby się to z długimi kolejka-
mi, co w oczywisty sposób może pogor-
szyć stan pacjenta. Tu wielką rolę ma-
ją do spełnienia lekarze rodzinni, którzy 
będą kierować te osoby do odpowied-
nich specjalistów. Przy niedokrwistości 
z niedoboru żelaza zalecamy wykonanie 
badania	poziomu	ferrytyny. To najbar-
dziej wiarygodny wskaźnik, obrazujący 

Od kropli krwi do nowoczesnych terapii
– Współpraca między hematolo-

gami a lekarzami POZ jest podstawą 
szybkiej diagnostyki wielu nowotwo-
rów hematologicznych. Już kilka lat 
temu dzięki współpracy Polskiej Gru-
py Szpiczakowej i Polskiego Konsor-
cjum Szpiczakowego z lekarzami ro-
dzinnymi, udało się stworzyć i udo-
stępnić lekarzom POZ kalkulator	uła-
twiający	wczesną	diagnozę	szpicza-
ka	plazmocytowego. – Tuż przed pan-
demią stworzyliśmy algorytm diagno-
styczny dla splenomegalii. Jest dostęp-
ny na naszych stronach edukacyjnych 
(hematologia.edu.pl,	hematoonkolo-
gia.pl,	hng.com.pl), warto, żeby leka-
rze rodzinni z niego korzystali – mówi 
prof. Giannopoulos.

faktyczny poziom żelaza w organizmie. 
Morfologia nieprawidłowa powinna też 
skłonić lekarza do wykonania USG jamy 
brzusznej, bo być może trzeba skierować 
pacjenta do hepatologa, a zmiany w mor-
fologii są wtórne do chorób wątroby. Ba-
danie	OB ostatnio zapominane, a prze-
cież niezwykle przydatne i nie powinno 
być zastąpione wyłącznie badaniem CRP 
– tłumaczył prof. Giannopoulos.

Warto pamiętać, że od 1 lipca 2022 r. 
pojawiły się nowe możliwości diagno-
styczne lekarzy POZ w zakresie zlecania 
badań w kierunku niedokrwistości z nie-
doboru żelaza (lekarz POZ może zlecić 
takie badania, jak ferrytyna, kwas folio-
wy, witamina B12).

Poza samym wykonaniem morfolo-
gii niezwykle ważna jest jej prawidłowa 
interpretacja. Z wynikiem badania pa-
cjent powinien przyjść na wizytę do le-
karza, wiele osób szuka jednak podpo-
wiedzi w Internecie. – Zawsze zaleca-
my wizytę i rozmowę z lekarzem, który 
widzi pacjenta i potrafi zinterpretować 
objawy. Nie zawsze jednak taka wizyta 
jest szybko możliwa. Są	już	algorytmy,	
które	mogą	dopomóc	w	samodzielnej	
interpretacji	wyników.	Choć nie można 
całkowicie poprzestać na wirtualnej in-
terpretacji wyników bez zobaczenia pa-
cjenta, to jednak warto mądrze wykorzy-
stać postęp technologiczny. Dlatego na 
stronie www.hng.edu.pl (hematologia 



MEDICUS 12/2022 9

nowej generacji) dostępny jest kalkula-
tor do interpretacji morfologii, który jest 
narzędziem edukacyjnym, a interpreta-
cje wyników pochodzą ze sprawdzone-
go źródła i opatrzone są komentarzem le-
karza. – Tygodniowo	ponad	1000	osób	
korzysta	 z	 takich	 analiz – zaznacza 
prof. Giannopoulos.

Coraz częściej w leczeniu nowotwo-
rów krwi wykorzystuje się nowoczesne 
leki celowane, a także terapie genowe 
i komórkowe. Podstawą jest jednak do-
głębna diagnostyka: genetyczna, moleku-
larna, cytometryczna. Najnowszą metodą 
leczenia w hematoonkologii są komór-
ki	CAR-T. – Od pacjenta są pobierane 
limfocyty T, następnie zmieniane meto-
dami inżynierii genetycznej i z powro-
tem podawane pacjentowi. Terapie geno-
we wkraczają do hematoonkologii w spo-
sób pośredni: nie są bezpośrednio napra-
wiane geny u pacjenta, tylko pośrednio, 
w produkcie komórkowym, który później 
otrzymuje chory. Technologie CAR‑T są 
już dostępne w ostrej białaczce limfobla-
stycznej, w chłoniakach rozlanych z du-
żych komórek B, pierwotnym chłoniaku 
śródpiersia, a ostatnio zostały zarejestro-
wane komórki CAR‑T w szpiczaku pla-
zmocytowym – wymienia prof. Gianno-
poulos. Technologie CAR‑T bardzo szyb-
ko się rozwijają: w Polsce już 34 pacjen-
tów zostało zakwalifikowanych do ich 
podania. – Oprócz CAR‑T, które zostały 
zarejestrowane jako leki, dzięki grantom 
z Agencji Badań Medycznych są w Pol-
sce rozwijane tzw. akademickie CAR‑T: 
poszczególne ośrodki badawcze pracu-
ją nad własnymi produktami. Ta tech-
nologia cały czas rozwija się bardzo dy-
namicznie; to marzenie, że uda nam się 
leczyć każdy nowotwór siłami pacjenta 
– mówi prof. Wróbel.

Terapie genowe przebojem wchodzą 
również do neurologii. Od 1 września jest 
w Polsce refundowana terapia genowa 
w SMA (rdzeniowy zanik mięśni), otrzy-
mało ją już pierwsze dziecko zdiagnozo-
wane w wyniku badania przesiewowego. 
Dr Magdalena Chrościńska‑Krawczyk 
z Kliniki Neurologii Dziecięcej Uniwer-
syteckiego Szpitala Dziecięcego w Lu-
blinie, konsultant wojewódzki w dziedzi-
nie neurologii dziecięcej, podała terapię 
genową 34 dzieciom, najmłodsze miało 
5 miesięcy, najstarsze 3 lata. Efektem jest 
poprawa siły mięśniowej, napięcia mię-
śniowego oraz funkcji oddechowych. Jed-
nak im młodsze dziecko i mniej objawo-
we, tym lepsze efekty 

Prowadzone są też badania kliniczne 
terapii genowych w innych chorobach 
neurologicznych, m.in. adrenoleukody-
strofii, zespole Retta. 

Anna	Augustowska

Leczą oparzenia od 13 lat
„Intensywna terapia i oparzenia” to tytuł seminarium naukowego, które zostało zor‑

ganizowane przez Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej 
w Łęcznej pod koniec października. Spotkali się na nim nie tylko specjaliści od oparzeń 
i mikrochirurgii, ale też chirurdzy plastyczni i anestezjolodzy z różnych ośrodków w kra‑
ju: Siemianowic, Gliwic, Krakowa, Gdańska, Wrocławia. 

Okazją do spotkania były 13 urodziny łęczyńskiej oparzeniówki.
Jak wspominał prof. Jerzy Strużyna, lekarz koordynujący Wschodniego Centrum Le‑

czenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej, również prezes Polskiego Towa‑
rzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, który przyjechał do Łęcznej 
ze Śląska, aby tworzyć ten oddział: „ośrodek powstał wśród pól malowanych, wśród ludzi 
mających odwagę coś zrobić – w otoczeniu władz, które chciały nam pomóc. Wydaje mi 
się, że mamy sytuację lepszą od innych ośrodków nie z tytułu ważności, wiedzy czy tech‑
nik, ale z tytułu panujących tu stosunków międzyludzkich” – podkreślał prof. Strużyna. 

W czasie seminarium lekarze z różnych ośrodków i oddziałów chirurgii plastycznej 
oraz oddziałów intensywnej terapii omawiali tematy związane z ratowaniem życia pa‑
cjentów oparzonych, przedstawiali problemy związane m.in. z leczeniem bólu, drożno‑
ścią dróg oddechowych, zaburzeniami krzepnięcia czy żywienia. Z dużym zainteresowa‑
niem spotkał się wykład dr. Tomasza Korzeniowskiego, który wyjaśnił, dlaczego leka‑
rze z WCLO tak cenią… ananasy.

– Bardzo lubię ananasa i bardzo polubił go nasz zespół. W skrócie chodzi o nexobrid, 
czyli enzymatyczne oczyszczanie ran. Stosujemy go już w praktyce codziennej, choć jesz‑
cze niedawno na konferencjach mówiliśmy o nim jako o ciekawostce – tłumaczył dr Ko‑
rzeniowski.

Nexobrid wykorzystuje enzymy pro‑
teolityczne uzyskiwane z łodygi ananasa,  
w których jest bromelaina. Okazuje się, że 
idealnie trawi ona białko uszkodzone ter‑
micznie. Nie działa natomiast w przypadku 
oparzeń chemicznych czy elektrycznych. Ta 
metoda zastępuje operacyjne oczyszczanie 
ran i stosowana jest na świeże oparzenia. 
Efekt oczyszczenia osiągany jest po czterech 
godzinach od zastosowania preparatu. 

Temat	nexobridu	został	dokładnie	prze‑
analizowany kilka lat temu. – Po spotkaniach 
europejskich ekspertów w 2017 i 2019 r. po‑
wstały rekomendacje europejskie, a w Pol‑
sce dostosowaliśmy je do naszych warun‑
ków i uzyskaliśmy Polski Konsensus z 24 za‑
leceniami	–	wyjaśniał	specjalista	od	nexo‑
bridu. 

Jak podkreślił dr Korzeniowski, któ‑
ry uczestniczył w obradach europejskich, 
a potem przewodniczył polskiemu gre‑
mium – był to wynik współpracy najwięk‑
szych ośrodków w kraju – w Siemianowi‑
cach Śląskich, Gryficach, Krakowie, Pozna‑
niu, Łęcznej. 

Nexobrid	stosowany	jest	nie	tylko	u	dorosłych,	ale	także	u	dzieci.	Mówiła	o	tym	dr Mag‑
dalena Bugaj‑Tobiasz, która na co dzień zajmuje się leczeniem małych pacjentów. Łęcz‑
na, jako jedyny ośrodek w kraju, ma Oddział Oparzeń dla Dzieci, który powstał w 2015 ro‑
ku, ale wcześniej także leczono tu osoby poniżej 18 roku życia. Przez 13 lat działalności 
do WCLOiChR trafiło około półtora tysiąca dzieci. 

Od 10 lat Łęczna współpracuje z firmą pod Hanowerem, produkującą folię naskórkową 
wykorzystywaną w medycynie. Taką folię kładzie się na ranę oparzeniową dziecka i mały 
pacjent po dwóch dniach wraca do domu, bo nie trzeba zmieniać opatrunków. Z czasem 
folia sama odpada, pozostawiając pod spodem wygojony naskórek. 

aa

Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń 
i Chirurgii Rekonstrukcyjnej posiada 60 łóżek 
na pięciu oddziałach: Oparzeń dla Dorosłych, 
Oparzeń dla Dzieci, Oddziale Chirurgii Rekon‑
strukcyjnej oraz na Intensywnej Terapii dla Do‑
rosłych i Intensywnej Terapii dla Dzieci. Prze‑
prowadzane są tu replantacje i zabiegi mikro‑
chirurgiczne, głównie po ubytkach onkolo‑
gicznych. Prowadzone są zajęcia ze studenta‑
mi w ramach Kliniki Chirurgii Plastycznej, Re‑
konstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń Uniwersy‑
tetu Medycznego w Lublinie. Dwa razy w roku 
odbywają się egzaminy specjalizacyjne z chi‑
rurgii plastycznej. 



cdo.pzh.gov.pl
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Lekarz operuje mózg i rozmawia z pacjentem 
Lilia Liashehenko, 21‑letnia Ukrain-

ka, przeszła w Klinicznym Oddziale Neu-
rochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej 
SPSK nr 4 w Lublinie operację usunię-
cia guza glejowego z mózgu. Do zabie-
gu zastosowano rzadko stosowaną tech-
nikę – kraniotomię	wybudzeniową, któ-
ra polega na wybudzeniu pacjenta pod-
czas zabiegu. 

W szpitalu przy ul. Jaczewskiego 
w Lublinie w połowie listopada po raz 
pierwszy wykonano tego typu zabieg 
u pacjentki nieposługującej się językiem 
polskim. Z tego względu na sali operacyj-
nej był obecny tłumacz, jego rolę pełnił 
pochodzący z Ukrainy instrumentariusz 
Oleksandr	Melnyk. 

Metoda kraniotomii najczęściej doty-
czy pacjentów onkologicznych z guza-
mi mózgu. Po odsłonięciu mózgu pacjent 
wykonuje polecenia zlecane mu przez 
neuropsychologa, a to pozwala neurochi-
rurgom uniknąć uszkodzenia obszarów 
odpowiedzialnych za istotne funkcje. 

21‑letnia Lilia przyjechała do Pol-
ski, aby poddać się drugiej części opera-
cji usunięcia guza (częściowo guz usu-
nięto wcześniej w Ukrainie). U pacjent-
ki występowała padaczka, którą wyeli-
minować mogło jedynie całkowite wy-
cięcie guza. Jego trudne umiejscowienie 
w pobliżu elokwentnej kory mózgowej 
wykluczało jednak bezpieczne usunięcie 
go podczas standardowego zabiegu chi-
rurgicznego. – Taki zabieg mógłby do-
prowadzić do deficytu ruchowego, zabu-
rzeń mowy czy też zaburzeń funkcji po-
znawczych. Mowa o powikłaniach neu-
rologicznych, np. niedowładach czy afa-
zji. U zoperowanej 21‑letniej pacjent-
ki były to obszary odpowiedzialne za 

jako jeden z rutynowych elementów po-
stępowania. 

– Cieszymy się, że nasz zespół mo-
że pomagać pacjentom onkologicznym, 
u których trudna lokalizacja guza wy-
klucza standardowe podejście. Tego ty-
pu operacje wymagają zaangażowania 
ze strony pacjenta, który podczas opera-
cji musi komunikować się i współpraco-
wać z całym zespołem medyków, a przede 
wszystkim pozostać spokojny w tej nie-
typowej dla niego sytuacji. Nie jest to ła-
twe. Operacja przeprowadzana w języku 
obcym dodatkowo podnosi poziom trud-
ności dość już skomplikowanego zabiegu 
– wyjaśniał dr n. med. Paweł	Szmygin, 
neurochirurg operujący pacjentkę. 

Kilka dni po operacji pacjentka czu-
ła się dobrze i po wykonaniu serii badań 
kontrolnych mogła opuścić szpital.

Anna	Augustowska

poruszanie kończynami. Aby nie zosta-
ły one naruszone, po wybudzeniu śród-
operacyjnym, w ściśle określonym cza-
sie pacjentka musiała wykonać specja-
listyczne testy – mówi prof.	Radosław	
Rola, kierownik Klinicznego Oddziału 
Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecię-
cej SPSK nr 4 w Lublinie. 

Operację u 21‑latki z wybudzeniem 
przeprowadził wysoko wykwalifikowa-
ny zespół SPSK nr 4, w którym znaleźli 
się neurochirurdzy, neuropsycholog, elek-
trofizjolog, anestezjolog z odpowiednim 
przygotowaniem do pracy przy kranio-
tomii wybudzeniowej, pielęgniarka ane-
stezjologiczna. Pomoc jednego z instru-
mentariuszy była niezwykle przydatna 
podczas operacji – Oleksandr	Melnyk 
na bieżąco tłumaczył rozmowę między 
pacjentką a neuropsychologiem oraz za-
dania, które miała wykonać operowana. 
W tym czasie neurochirurdzy przy uży-
ciu elektrody stymulowali kolejne obsza-
ry mózgu, aby precyzyjnie zlokalizować, 
w którym miejscu znajdują się ośrodki od-
powiedzialne za poruszanie się. Dzięki 
dokładnemu zlokalizowaniu istotnych ob-
szarów możliwe było ich świadome omi-
nięcie podczas preparowania drogi dostę-
pu do guza i usuwania go. W ten sposób 
neurochirurdzy mieli pewność, że po ope-
racji pacjentka zachowa dotychczasowe 
zdolności związane z poruszaniem się. 
– Komunikacja podczas zabiegu przebie-
gała sprawnie. Neuropsycholog prosił pa-
nią Lilię m.in. o dotykanie kciukiem każ-
dego z palców u rąk, jednoczesne licze-
nie na głos i o poruszanie stopą – wyja-
śniał Melnyk, instrumentariusz. 

Rzadko wykonywane zabiegi z wy-
budzaniem zespół pod kierownictwem 
prof. Radosława Roli wykorzystuje już 

Na zdjęciu od lewej: Damian Drożdżal, elektrofizjolog, dr n. med. Paweł Szmygin, neurochirurg, 
Lilia Liashehenko, prof. Radosław Rola, dr n. med. Agnieszka Cegiełkowska‑Bednarczyk, 
neuropsycholog i Oleksandr Melnyk, instrumentariusz.

Fot.	dr	n.	med.	Agnieszka	 
Cegiełkowska‑Bednarczyk

Fot.	dr	n.	med.	Agnieszka	 
Cegiełkowska‑Bednarczyk
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• W 1. Szpitalu Wojskowym w połowie 
listopada odbyła się akcja bezpłatnych 
badań okulistycznych u osób z cukrzy-
cą – przyciągnęła pacjentów?

– Akcję zorganizowaliśmy z okazji 
listopadowego Światowego Dnia Cu-
krzycy. Przebadaliśmy ponad 100 osób. 
U wszystkich wykonano kompleksowe 
badanie okulistyczne pod kątem powikłań 
ocznych w przebiegu cukrzycy. Specjali-
ści w razie potrzeby planowali dalsze po-
stępowanie. Jednocześnie prowadziliśmy 
kampanię edukacyjno‑promocyjną z za-
kresu profilaktyki narządu wzroku i powi-
kłań ocznych. Badania prowadzone były 
w ramach Poradni Okulistycznej i cieszy-
ły się bardzo dużym zainteresowaniem. 
Niestety, aż 60 proc. zbadanych osób nie 
wykonuje badań kontrolnych – rekordzi-
ści nie badali wzroku od 15‑20 lat! Głów-
nie z powodu braku objawów. To najczęst-
sze usprawiedliwienie…

Tymczasem 10 proc. przebadanych 
w naszej poradni wymaga pilnego lecze-
nia: iniekcjami doszklistkowymi, lecze-
niem laserowym, chirurgicznym usunię-
ciem zaćmy. Jedna osoba wymaga pilnej 
witrektomii. U części osób wykazaliśmy 
inne schorzenia okulistyczne, które wy-
magają leczenia i często dalszej diagno-
styki. U znacznej części wykazano ce-
chy angiopatii nadciśnieniowej, zmiany 
w naczyniach siatkówki o podłożu zabu-
rzeń gospodarki lipidowej, co może sta-
nowić istotną informację dla lekarzy pro-
wadzących. 

• Cukrzyca od strony 
okulisty, jak to jest?

– Na cukrzycę choruje 
w Polsce blisko 3 mln osób 
– liczba ta stale i szybko ro-
śnie. Jest to choroba cywi-
lizacyjna, epidemia obec-
nych czasów. Pomimo	po-
stępu	diagnostyki	i	nowo-
czesnych	metod	 leczenia	
jest	główną	przyczyną	śle-
poty	na	świecie	w	krajach	
rozwiniętych. Dotyczy to 
przede wszystkim osób 
w wieku produkcyjnym 
(ok. 20‑65 r.ż.). Odpowia-
dają za to przede wszystkim 
dwa powikłania: retinopa-
tia cukrzycowa i cukrzyco-
wy obrzęk plamki (DME); 

Cukrzycę widać w oku

które związane są przede wszystkim ze 
zmianami powstającymi w najdrobniej-
szych naczyniach siatkówki. Powikła-
nia	w	 cukrzycy	mogą	
dotyczyć	niemal	wszyst-
kich	elementów	narzą-
du	wzroku	–	poprzez po-
wieki, powierzchnię oka, 
rogówkę, soczewkę, cia-
ło szkliste i siatkówkę. 
Główne czynniki ryzyka 
to: długoletnia cukrzy-
ca, nieunormowana gli-
kemia, zaburzenia go-
spodarki lipidowej, nad-
ciśnienie tętnicze, nie-
dokrwistość, ciąża, pa-
lenie tytoniu, uszkodze-
nie nerek. Niejednokrotnie lekarz okuli-
sta jako pierwszy zauważa pierwsze ob-
jawy sugerujące konieczność diagnosty-
ki w kierunku cukrzycy. Pojawienie się 
takich powikłań jak retinoptia cukrzyco-
wa czy DME może świadczyć o uszko-
dzeniu innych narządów, układów w orga-
nizmie, co powinno być znakiem ostrze-
gawczym dla lekarza prowadzącego pa-
cjenta z cukrzycą.

• Jak wygląda profilaktyka powikłań 
ocznych w przebiegu cukrzycy od strony 
zaleceń przez lekarza okulistę? Czy pa-
cjenci ich przestrzegają? 

– Przede wszystkim każda osoba z cu-
krzycą powinna zgłosić się w krótkim cza-
sie od rozpoznania i kolejno przejść ba-
dania okulistyczne pod kątem powikłań 

minimum raz w roku, jeżeli lekarz oku-
lista nie zalecił częściej. Szacuje się, że 
blisko 70 proc. osób nie przestrzega te-
go zalecenia a nawet jedna na trzy oso-
by z cukrzycą może mieć już zaburze-
nia narządu wzroku i co najgorsze nie 
jest tego świadoma. Na początku powi-
kłania oczne nie dają żadnych objawów 
i mogą być wykryte jedynie w badaniu 
okulistycznym, w tym koniecznie bada-

niu dna oka po rozsze-
rzeniu źrenicy. Pierwsze 
symptomy DME niejed-
nokrotnie można dostrzec 
dopiero w specjalistycz-
nym badaniu SOCT, któ-
rego cechy możemy prze-
oczyć w standardowym 
badaniu w lampie szcze-
linowej. Dzięki temu ba-
daniu możemy ocenić 
wszystkie warstwy siat-
kówki. Zareagowanie na 
pierwsze objawy powi-
kłań ocznych to najlepszy 

czas na zintensyfikowane leczenie z moż-
liwością uzyskania największego sukce-
su i ocalenia wzroku. 

• Czy są jakieś inne zaburzenia narzą-
du wzroku, o których należy pamiętać 
prowadząc pacjentów z cukrzycą?

– Cukrzyca może atakować wszystkie 
struktury oka, może powodować różno-
rodne i często niecharakterystyczne obja-
wy. Nie sposób ich wszystkich wymienić. 
Poczynając od nawrotowych jęczmieni 
czy gradówek powiek, w przypadku któ-
rych zawsze powinniśmy pamiętać o dia-
gnostyce w kierunku cukrzycy, przy bra-
ku takiego rozpoznania. Może powodo-
wać zaburzenia filmu łzowego, punktowe 
erozje nabłonka rogówki, niejednokrot-
nie nieodczuwalne przez chorych z cu-

krzycą z powodu obni-
żonego czucia rogów-
kowego. Pacjenci z cu-
krzycą niejednokrotnie 
borykają się z zaburze-
niami z zakresu neuro-
okulistyki, tj. zaburze-
nia nerwów: wzroko-
wego, okoruchowego, 
twarzowego i reakcji 
źrenic. Na zmiany po-
ziomu glukozy reagu-
je układ optyczny oka 
– w postaci zaburzeń 
i niestabilności widze-
nia, wahań refrakcji 
oka, a dokładniej so-
czewki oka. Wysoki 
poziom glukozy może 
wywołać przesunięcie 

z dr n. med. Małgorzatą Kowal,  
specjalistą okulistyki z Poradni Okulistycznej Dziecięcej 

1. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie,  
rozmawia Anna Augustowska
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refrakcji w kierunku minusów. Wobec 
czego w trakcie ustawiania glikemii nie 
zaleca się doboru okularów. Niepokoją-
ce są także objawy nieostrego widzenia 
w ciemności, czy dłuższe przystosowy-
wanie się oka do widzenia w jasnym po-
mieszczeniu, które mogą być wczesnym 
objawem retinopatii. Inne powikłania to 
chociażby: wcześniejsza zaćma, krwoto-
ki (przedsiatkówkowe i/lub do ciała szkli-
stego), odwarstwienia i rozwarstwienia 
w obrębie siatkówki, makulopatia.

Pamiętajmy, że cukrzyca często wy-
krywana jest przy tzw. okazji, a okuli-
sta może być istotnym ogniwem w pro-
wadzeniu osób w stanie przedcukrzyco-
wym, gdyż niejednokrotnie może stwier-
dzić zmiany sugerujące konieczność włą-
czenia leczenia. 

• Czy medycyna może pomóc – jakie 
są drogi ratunku wzroku? 

– Powinniśmy leczyć oraz zapobie-
gać powikłaniom ocznym w przebiegu 
cukrzycy. Na pierwszym miejscu nie za-
pominajmy o motywacji pacjenta do sys-
tematycznych wizyt u okulisty. Niezastą-
pioną i bardzo istotną rolę odgrywają le-
karze prowadzący pacjenta z cukrzycą 
– przede wszystkim lekarze podstawowej 
opieki zdrowotnej i diabetolodzy.

W kwestii leczenia wszystko zależy od 
stopnia zaawansowania choroby – powi-
kłań w przebiegu cukrzycy. Postępowa-
nie w łagodnej postaci retinopatii cukrzy-
cowej (postaci nieproliferacyjnej) najczę-
ściej kończy się na unormowaniu glike-
mii oraz wyeliminowaniu do minimum 
dodatkowych czynników sprzyjających 
powikłaniom ocznym. Przy bardziej na-
silonej retinopatii cukrzycowej (posta-
ci proliferacyjnej) i/lub DME zaleca się 
bardziej drastyczne środki, jak: lasero-
terapia siatkówki, iniekcje doszklistko-
we czy chirurgia witreoretinalna. Oso-
by z cukrzycą niejednokrotnie wymagają 
wcześniejszej chirurgii zaćmy, związane 
jest to z szybszym mętnieniem soczewki. 
Z decyzją o operacji zaćmy u osób z cu-
krzycą nie można długo zwlekać, gdyż 
zmętnienie soczewki może utrudnić mo-
nitorowanie dna oka (mniejsza przezier-
ność) oraz wraz z postępem zmętnienia 
rośnie u nich możliwość powikłań śród-
operacyjnych.

W	związku	z	bardzo	dużym	zaintere-
sowaniem	i	koniecznością	podejmo-
wania	działań	profilaktyczno-eduka-
cyjnych	z	zakresu	powikłań	ocznych	
w	przebiegu	cukrzycy	akcja	„Okuli-
ści	1.	WSzK	kontra	Cukrzyca”	od-
bywać	się	będzie	cyklicznie.	

Wtorek
Dzień z pracy lekarza POZ www.medicus.lublin.pl

Za drzwiami tłum pacjentów, mimo że rejestrujemy na określo-
ną godzinę. Ciągle coś ktoś chce, a to pilnie receptę, bo wcześniej 
zapomniał, a to pilnie skierowanie na pilną rehabilitację(?). Cięż-
ko wszystko ogarnąć a ludzie bardzo nerwowi. 

Dużo czasu zajęła mi pacjentka z chorobą o nazwie „jeżdżenie 
do sanatorium”. Oczywiście kilka innych chorób też ma, ale tej 
poświęca najwięcej czasu i uwagi. Dzisiaj przyszła mnie poinfor-
mować, że zmieniły się przepisy i teraz sam pacjent, a jeżeli nie 
wie jak (a ona nie wie) to jego lekarz rodzinny (czyli ja) ma zapi-
sywać się do konkretnego sanatorium na wybrany przez siebie termin. Ponieważ 
tam, gdzie ona chce jechać jest dużo chętnych, zaleciła mi czuwanie, żebym zdą-
żyła ją zarejestrować, jak tylko będzie można to zrobić. Rzeczywiście rzecznik 
ministra zdrowia poinformował o zmianie przepisów i o tym, że lekarze rodzin-
ni chętnie się tym zajmą i pomogą. Wprost nie możemy się doczekać. Do sanato-
rium będzie można się zarejestrować tylko na najbliższy rok i premiowane będą 
te, które pacjenci wybiorą w pierwszej kolejności. Wg moich obserwacji, pacjen-
ci najchętniej wybierają w lecie nad morze, a w zimie w góry. Bez pytania kogo-
kolwiek, czy jeszcze da radę, dokłada nam się nowych zadań i obowiązków. Pro-
blemem jest to, że czas nie jest z gumy.

Mamy w Polsce już dwie podstawowe opieki, lekarza rodzinnego i pilotażowo, 
podstawową opiekę psychiatryczną. Niebawem Centrów Zdrowia Psychicznego (na 
razie dla dorosłych), świadczących taką pomoc, będzie w kraju około 80. W wo-
jewództwie lubelskim działają już trzy takie centra (Radzyń Podlaski, Parczew, 
Chełm), a za chwilę moją powstać następne – jedno, dwa lub trzy w Lublinie. Tam 
całodobowo będą mogli zgłaszać się pacjenci z problemami psychicznymi i otrzy-
mać pomoc. Wygląda to w teorii super, pomoc od ręki, szybka diagnoza, mniej ho-
spitalizacji, chorzy zaopiekowani w domu lub blisko domu. Brzmi idealnie. 

Wymieniono instytucje, z którymi ma takie centrum współpracować – oświata, 
pomoc społeczna. Lekarza rodzinnego brak. Tam, gdzie taka współpraca by nam 

się bardzo przydała nikt o tym nie 
pomyślał. A przecież pacjentów, 
szczególnie starszych z zaburze-
niami, których chętnie byśmy te-
lefonicznie skonsultowali z psy-
chiatrą, jest mnóstwo. Na pyta-
nie, czy taka konsultacja wpisana 
w dokumentację medyczną była-
by uzasadnieniem do postawie-
nia rozpoznania i refundacji le-
ków, nikt nie jest mi w stanie od-
powiedzieć. Odsyłanie do zarzą-
dzeń, rozporządzeń zamiast pro-
stego „tak” lub „nie”.

Ostatnio biuro Rzecznika Praw 
Pacjenta obdzwania przychodnie 
niby jako pacjent, który chce się 
zarejestrować do lekarza i wyszu-
kuje takie, w których na wizytę 
trzeba czekać dłużej niż 48 go-
dzin. Czy naprawdę nikt nie po-
myślał, że szczególnie w sezonie 
infekcyjnym, sztywne trzymanie 

się takiego zapisu warunków umów jest głupotą? Pani Wiesia ze swoim skiero-
waniem do sanatorium może spokojnie poczekać tydzień, a kaszlące dziecko z go-
rączką muszę przyjąć dzisiaj, a nie za 48 godzin! Modlę się o cierpliwość, bo o ro-
zum dla reformujących ochronę zdrowia już za późno!

Za oknem ciemno, „oficjalne” godziny pracy dawno się skończyły, a ja jeszcze 
sprawdzam, czy wszystko wpisałam, czy gdzieś nie „kliknęłam” złej refundacji na 
wygenerowanych receptach. Czas skończyć rozważania, co jeszcze wymyśli pan 
minister, żeby „umilić” nam życie i jechać do domu. Jutro też jest dzień!

Wioletta	Szafrańska-Kocuń
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•	Na lubelskim Uniwersytecie Medycz-
nym powstał Zakład Medycyny Sporto-
wej. Z jakiego powodu wydzielono tę spe-
cjalizację?

– Medycyna sportowa to interdyscy-
plinarny obszar wiedzy medycznej, a jej 
podstawowym zadaniem jest opieka me-
dyczna nad osobami aktywnymi rucho-
wo, zarówno zdrowymi jak i chorymi, 
na wszystkich etapach życia. Zapotrze-
bowanie społeczne na ten rodzaj opieki 
medycznej wynika ze zwiększonej świa-
domości wpływu aktywności fizycznej 
na stan zdrowia. Dysponujemy precy-
zyjnymi narzędziami diagnostycznymi 
i terapeutycznymi, co pozwala podejmo-
wać działania profilaktyczne zapobiega-
jące rozwojowi chorób cywilizacyjnych 
i wad postawy, przeciwdziałać kontu-
zjom, a w przypadku ich pojawienia się 
podejmować optymalne działania, tak 
by powrót do zdrowia był jak najszyb-
szy. To uzasadnia wydzielenie medycy-
ny sportowej jako odrębnej specjalno-
ści medycznej. 

•	Zakład Medycyny Sportowej to jed-
no z najmłodszych „dzieci” lubelskie-
go UM. Jakie były początki?

– Uruchomienie Zakładu Medycyny 
Sportowej na UM wynikało z potrzeby 
realizacji zadań przypisanych medycy-
nie sportowej. Powstała nowoczesna ha-
la sportowa UML, która w założeniu nie 
miała być tylko obiektem sportowym, ale 
także platformą do badań naukowych. 
To sprawiło, że przedstawiłem władzom 
uczelni projekt funkcjonowania jednostki 

badawczo‑dydak-
tycznej związanej 
z medycyną spor-
tową. Projekt ten 
został zaakcepto-
wany i z końcem 
2019 roku powoła-
no do życia Zakład 
Medycyny Sporto-
wej, który aktualnie 
wchodzi w skład 
Katedry Fizjote-
rapii Klinicznej 
na Wydziale Na-
uk o Zdrowiu UM. 
Naszym celem jest: 
prowadzenie dzia-
łalności naukowej, 
kształcenie studen-
tów, doktorantów 
oraz uczestnicze-
nie w pracach organizacyjnych na rzecz 
uczelni i stałe podnoszenie kompetencji 
zawodowych, a także oddziaływanie na 
środowiska sportowe.

•	Powiedzmy coś więcej o działalno-
ści naukowej.

– Dostępność precyzyjnych narzędzi 
diagnostycznych i terapeutycznych, np. 
ultrasonografii o wysokiej rozdzielczości, 
umożliwia wielowymiarowe postrzega-
nie struktur ciała ludzkiego. To rzuca no-
we światło na dotychczasową interpreta-
cję biomechaniki ludzkiego ciała i kształ-
tuje nowe trendy w medycynie sporto-
wej, np. nową interpretację funkcji struk-
tur powięziowych. Takie wielostronne 

naukowe podejście otwiera możliwości 
diagnostyczne i terapeutyczne w medy-
cynie sportowej, co znajduje swoje od-
zwierciedlenie w literaturze naukowej. 
Liczba naszych publikacji naukowych 
od 2019 roku to już ponad 40 pozycji (z 
czego większość to czasopisma ze wskaź-

nikiem IF), świadczy 
o potrzebie prowadze-
nia takiej działalno-
ści naukowej. Dyna-
mika naszej krótkiej, 
ale owocnej aktywno-
ści badawczej, związa-
na jest również z funk-
cjonowaniem Inter-
dyscyplinarnego Koła 
Medycyny Sportowej. 
W ramach zajęć człon-
kowie koła korzystają 
z baz danych, używa-
ją programów ułatwia-
jących wprowadzanie 
bibliografii i obliczeń 
statystycznych, biorą 
również udział w ba-
daniach prowadzo-
nych w Laboratorium 

Analizy Ruchu przy naszym zakładzie, 
które wyposażone jest w sprzęt najwyż-
szej jakości.

•	Czego konkretnie dotyczą badania, 
które prowadzicie w zakładzie?

– Tematy są różne, między innymi pro-
wadzimy badania analizy ruchu człowie-
ka podczas konkretnych czynności ta-
kich jak skłony tułowia czy przysiady, 
co pozwala zidentyfikować nieprawi-
dłowe wzorce ruchowe, mogące przy-
czynić się do wystąpienia przeciążeń na-
rządu ruchu. Trójwymiarowa analiza ru-
chu zsynchronizowana z elektromiogra-
fią umożliwia szczegółową charaktery-
stykę szybkich i złożonych ruchów, co 
ma istotne znaczenie w przypadku tech-
niki sportowej. Jednoczesny pomiar za-
kresów ruchomości, prędkości kątowych 
oraz aktywności mięśni, dotyczący wie-
lu stawów, służy określeniu deficytów 
ruchomości czy zaburzeń kontroli ner-
wowo‑mięśniowej w tych specyficznych 
dla danego sportu zadaniach ruchowych. 
Dzięki temu możemy efektywniej zapo-
biegać kontuzjom, jak i monitorować po-
stępy prowadzonej terapii po już przeby-
tych urazach. Jest to projekt, który rozpo-
częliśmy przed laty we współpracy z Ka-
tedrą Informatyki przy Politechnice Lu-
belskiej, a uzyskane wyniki dały podsta-
wę do wielu publikacji naukowych. Na 
podstawie tych wyników obroniony zo-
stał pierwszy doktorat w Zakładzie Me-
dycyny Sportowej.

Sport i medycyna – nowa dziedzina
Z prof. dr. hab. Piotrem Gawdą,  

kierownikiem Zakładu Medycyny Sportowej  
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,  

rozmawia Anna Augustowska
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Prowadzimy również badania we 
współpracy z Samodzielną Pracownią 
Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żu-
cia na temat kształtowania się napięć mię-
śniowych okolicy stawu skroniowo‑żu-
chwowego. Pacjenci często cierpią na 
bruksizm, czy też sztywność mięśni od-
cinka szyjnego oraz głowy. Dlatego pro-
wadzimy badania napięć mięśniowych 
w obrębie stawów skroniowo‑żuchwo-
wych. Kolejny temat to badania korela-
cji wady wzroku i napięć mięśni narzą-
du żucia i odcinka szyjnego, prowadzo-
ne wspólnie z Katedrą i Kliniką Okulisty-
ki Ogólnej i Dziecięcej w Lublinie. Pro-
blem krótkowzroczności staje się coraz 
bardziej powszechny. Większość badań 
dotyczy następstw krótkowzroczności, tj. 
jaskry, zaćmy czy większego ryzyka od-
klejenia siatkówki. Niewiele zaś wiąże 
krótkowzroczność ze zmianami w ukła-
dzie mięśniowo‑powięziowym. Znając tę 
zależność możemy w świadomy sposób 
dobierać obciążenia treningowe oraz po-
kazuje, jak ważna jest właściwa korekcja 
wzroku u osób aktywnych. Dostęp do na-
rzędzi pomiarowych, takich jak optycz-
ny system analizy ruchu, platformy sta-
bilometryczne, czy wielokanałowy sys-
tem elektromiografii powierzchniowej, 
umożliwia przeprowadzanie oceny sku-
teczności wybranych technik terapeutycz-
nych przez nasz zespół. Rutynowo współ-
pracujemy z Kliniką Rehabilitacji i Orto-
pedii oraz Zakładem Anatomii Klinicz-
nej i Obrazowej, a naszym ostatnim pro-
jektem jest ocena skuteczności terapeu-
tycznej kwasu hialuronowego i kolage-
nu podanego w zmienione struktury tka-
nek miękkich pod kontrolą USG o wyso-
kiej rozdzielczości. 

•	A jak wygląda kształcenie studen-
tów prowadzone przez Zakład Medycy-
ny Sportowej?

– Prowadzimy zajęcia ze studentami fi-
zjoterapii i dietetyki, między innymi na te-
mat urazów w sporcie, analizy chodu, re-
habilitacji w medycynie sportowej, spor-
tu osób z niepełnosprawnościami, ada-
ptowanej aktywności fizycznej, trenin-
gu funkcjonalnego czy żywienia w spo-
rcie. Wkrótce dojdą również zajęcia fa-
kultatywne, tak by student mógł rozsze-
rzyć swoją wiedzę, dotyczącą między in-
nymi fizjologii wysiłku, problematyki do-
pingu oraz specyficznych metod terapeu-
tycznych stosowanych w sporcie zawodo-
wym. Od ubiegłego roku udało się nam 
pozyskać środki finansowe z Minister-
stwa Edukacji i Nauki na projekt „Świa-
doma aktywność sportowa, czyli jak wy-
trenować zdrowie”, w ramach którego 
realizowane są wykłady i warsztaty dla 

Sport i medycyna – nowa dziedzina
studentów UML prowadzone przez 
wybitnych specjalistów praktyków, 
między innymi w takich tematach, 
jak wczesna diagnostyka z wykorzy-
staniem przenośnego USG w ura-
zach sportowych, profilaktyka i le-
czenie urazów z wykorzystaniem 
najnowszych technologii, wyko-
rzystanie nowoczesnych metod fi-
zjoterapeutycznych (np. kinesiota-
ping), najnowsze metody regenera-
cyjne, czy cykl seminariów otwar-
tych, dotyczący psychologii sportu 
oraz żywienia w sporcie. 

•	Jak realizowane jest oddzia-
ływanie na środowisko sportowe 
i wpływanie na jego rozwój? 

– Ta aktywność rzeczywiście ucierpia-
ła w związku z pandemią i teraz nadrabia-
my te zaległości. Jesteśmy po spotkaniu 
z władzami Polskiego Związku Lekkiej 
Atletyki, dotyczącym badań funkcjonal-
nych dzieci podejmujących trening lek-
koatletyczny. Chcemy wykorzystać na-
sze urządzenia pomiarowe, tak by okre-
ślać u młodych sportowców zachowa-
nie równowagi w specyficznych warun-
kach czy badanie sekwencji napięć mię-
śniowych podczas przysiadu czy skło-
nu. Odstępstwa w badaniu powinny sta-
nowić wskazanie do indywidualnie mo-
dyfikowanego treningu, tak aby uchronić 
zawodników przed kontuzjami.

Prowadzimy spotkania naukowe, pre-
lekcje z młodzieżą szkolną, szkolenia 
wśród trenerów i zawodników sporto-
wych, dotyczące najnowszych trendów 

w medycynie sportowej. Tematem na-
szego ostatniego spotkania było poda-
wanie osocza bogatopłytkowego (PRP) 
w uszkodzone struktury mięśniowe 
u sportowców i określenie, jak ten za-
bieg dynamizuje procesy naprawcze, tym 
samym umożliwiając wdrożenie wczesnej 
rehabilitacji. 

Chcemy też integrować środowisko 
sportowe na naszej uczelni. W 2023 ro-
ku współorganizujemy Międzynarodo-
wy Kongres Adaptowalnej Aktywności 
Fizycznej, na który będziemy chcieli za-
prosić lekarzy, fizjoterapeutów, dietety-
ków, zawodników, trenerów oraz działa-
czy sportowych, tak by nasza wiedza i do-
świadczenie w medycynie sportu i aktyw-
ności fizycznej realnie przekładały się na 
wzrost świadomości dotyczącej aktywno-
ści ruchowej, jak i sukcesów sportowych 
naszego miasta i województwa.

reklam
a
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•	Trudno wyobrazić sobie współczesną 
diagnostykę bez badania MR. Niestety, 
nie wszyscy pacjenci dobrze to badanie 
znoszą, a nawet muszą z niego rezygno-
wać. Co jest tego główną przyczyną?

– Do wykonania badania rezonansem 
magnetycznym nie ma wie-
lu przeciwwskazań. Wśród 
tych najważniejszych, któ-
re mogą skutkować brakiem 
komfortu albo konieczno-
ścią rezygnacji z badania, 
jest sytuacja pacjentów, któ-
rzy mają wszczepiony roz-
rusznik serca lub implant 
ślimakowy, cierpią na klau-
strofobię, boją się miejsco-
wego wzrostu temperatu-
ry ciała czy konieczności 
wstrzymania oddechu, a tak-
że pozostania w tej samej pozycji przez 
dłuższy czas. Uniknąć tych problemów 
pomaga szczegółowy wywiad. Jednak 
generalnie badanie może być przepro-
wadzone w bezpieczny sposób u więk-
szości pacjentów.

Fale radiowe nie są niebezpieczne dla 
ludzkiego organizmu, a pole magnetycz-
ne jest naturalnym polem w organizmie 
ludzkim. Oznacza to, że rezonans ma-
gnetyczny jest badaniem bezpiecznym, 
które nie powoduje żadnych negatyw-
nych skutków dla ludzkiego organizmu. 
Jednocześnie samo badanie nie jest nie-
komfortowe. 

•	Okazuje się, że nowoczesna techno-
logia pozwala nawet tym nielicznym oso-
bom pomóc? 

– Nowa generacja MR to nowatorskie 
aplikacje, które dają możliwość różni-
cowania usług. Problem hałasu genero-
wanego przez tzw. cewki gradientowe 
neutralizowany jest poprzez zastosowa-
nie technologii tzw. cichych gradientów. 
Poprawę komfortu pacjenta (oraz jako-
ści obrazowania) uzyskuje się dzięki ro-
dzinie sekwencji Quiet Suite, umożliwia-
jących wykonywanie bardzo cichych ba-
dań obrazowych neurologicznych i orto-
pedycznych, z redukcją poziomu ciśnie-
nia akustycznego dochodzącą do 97 proc. 
Sekwencje z pakietu Quiet Suite wyko-
rzystują zoptymalizowane przebiegi ste-
rujące gradientu pola magnetycznego 
umożliwiając uzyskanie znacznie więk-
szej redukcji hałasu i łagodniejszych, bar-
dziej przyjemnych generowanych przez 

rezonans, bez pogarszania jakości obra-
zów i istotnego zwiększania czasu ska-
nowania. Dostępne są zoptymalizowa-
ne protokoły do badań obrazowych mó-
zgu, kręgosłupa i dużych stawów. Dodat-
kowym elementem poprawiającym kom-

fort pacjenta są słuchawki 
tłumiące hałas nakładane na 
uszy pacjenta, przez które 
można odsłuchiwać nie tyl-
ko polecenia personelu me-
dycznego, ale także słuchać 
relaksującej muzyki. 

W badaniach pacjen-
tów, którzy mają trudności 
ze wstrzymaniem oddechu 
w trakcie badania, wykorzy-
stywane są sekwencje obra-
zujące niewrażliwe na ruch 
np.: BOLD, PACE czy STAR‑ 

‑VIBE. Sekwencje te pozwalają na wy-
konywanie badań ze swobodnym odde-
chem pacjenta, a ruch tkanek wywołanych 
oddechem nie wpływa na jakość uzyska-
nego obrazu. Techniki Tim 4G oraz Dot 
pomagają w poprawie komfortu pacjen-
ta w trakcie badania i poprawiają wydaj-
ność pracy. Wyświetlacz Dot zapewnia 
szybkie i sprawne przygotowywanie ba-
dań i rozpoczęcie pomiarów, bez odcho-
dzenia od skanera. Wyświetlanie krzy-
wych fizjologicznych i wskazówek poma-
gających na przygotowywanie urządze-
nia wyzwalającego odbywa się automa-
tycznie z wykorzystaniem systemu kon-
troli pulsu, oddechu czy EKG za pomo-
cą urządzenia bezprzewodowego. Zde-
cydowanie poprawia to również komfort 
pacjenta i zmniejsza ryzyko wystąpienia 
zakłóceń w obrazie. 

Skrócenie czasu badania a tym samym 
pobytu pacjenta w tubie re-
zonansu możliwe jest po-
przez zastosowanie sekwen-
cji tzw. obrazowania równo-
ległego z jednoczesnym po-
budzeniem wielu warstw ba-
danej tkanki oraz wykorzy-
stanie technologii TIM (To-
tal Imaging Matrix). Tech-
nologia ta pozwala na zbie-
ranie sygnału równocześnie 
z każdego elementu cew-
ki obrazującej, co pozwala 
na skrócenie czasu badania 

nawet o 50 proc. w stosunku do badań bez 
zastosowania tej technologii. 

Badania pacjentów z implantami rów-
nież nie są obecnie problemem. Technolo-
gie WARP czy Advanced WARP pozwa-
lają na minimalizowanie efektu rozgrze-
wania tkanek w pobliżu implantu oraz ko-
rygują zniekształcenia obrazu wywołane 
obecnością implantu. 

Technologie pozwalające na wyko-
nywanie badań bez podawania kontra-
stu (wykorzystywane w badaniach osób 
z dysfunkcjami nerek, dzieci, kobiet 
w ciąży itp.) również pozwalają na wyko-
nywanie badań rezonansem magnetycz-
nym u tej grupy pacjentów.

•	W Lublinie w Centrum Medycznym 
Medicos przy ul. Onyksowej 12 jest już 
taki nowoczesny aparat MR. Co najważ-
niejsze, badania są nim wykonywane na 
NFZ. Ile dziennie aparat może wyko-
nać badań?

– Wykonanie badania rezonansem 
magnetycznym wymaga skierowania 
od lekarza specjalisty (np.: ortopedy, 
neurologa, ginekologa itp.) ze wskaza-
niem w skierowaniu rodzaju badania 
oraz podania danych klinicznych. Śred-
nio w trakcie jednej godziny można wy-
konać 2 do 3 badań z uwzględnieniem 
czasu potrzebnego na przygotowanie pa-
cjenta do badania. Oczywiście badania 
są różne: jednoodcinkowe, wieloodcin-
kowe, z kontrastem, bez kontrastu itd. 
To wszystko wpływa na czas wykona-
nia pojedynczego badania a tym samym 
na ilość badań wykonywanych dzien-
nie. Nowoczesne technologie obrazo-
wania w rezonansie magnetycznym po-
zwalają na skrócenie do minimum czasu 
przebywania pacjenta w rezonansie. Eu-
rodiagnostic Polska sp. z o.o. świadczy 
usługi opisów badań MR dla pacjentów 
CM Medicos www.cmmedicos.pl przez 
doświadczony zespół lekarzy radiologów 
(www.eurodiagnostic‑polska.pl).

Rezonans z komfortem
Z dr hab. n. med. Magdaleną Woźniak,  

radiolog i prezes Eurodiagnostic Polska sp. z o.o.,  
rozmawia Anna Augustowska

www.cmmedicos.pl
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Są laureaci konkursów
Znamy	wyniki	XI	Ogólnopolskiego	Konkursu	Fotogra-

ficznego	Lekarzy	i	Studentów	Medycyny,	a	także	VI	Ogólno-
polskiego	Konkursu	Poetycko-Literackiego	„Lekarze	Dzie-
ciom”,	które	organizuje	Lubelska	Izba	Lekarska	i	Uniwer-
sytet	Medyczny	w	Lublinie.

Na konkurs fotograficzny wpłynęło 230 zdjęć, a na literac-
ki zgłoszono 20 (17 wierszy i 3 opowiadania) utworów. Szcze-
gółowe	wyniki	znajdują	się	na	stronie	Komisji	Kultury	Lu-
belskiej	Izby	Lekarskiej.

Wyniki	XI	Ogólnopolskiego	Konkursu	Fotograficznego	
Lekarzy i Studentów Medycyny  

Dodatkowa nagroda  
w	XI	Ogólnopolskim	Konkursie	Fotograficznym	

Lekarzy i Studentów Medycyny

Wyniki VI Ogólnopolskiego Konkursu  
Poetycko‑Literackiego „Lekarze Dzieciom”

Był plener – jest wystawa
IX Ogólnopolski Plener Fotograficzny Lekarzy odbył się 

w dniach 6‑11 września 2022 r. Impreza zorganizowana przez Lu‑
belską Izbę Lekarską przy wsparciu Naczelnej Rady Lekarskiej jak za‑
wsze cieszyła się zainteresowaniem lekarzy, którzy pasjonują się fo‑
tografią i stale chcą doskonalić swój warsztat. 

W sobotę, 18 listopada, w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U Le‑
karzy” w siedzibie LIL przy ul. Chmielnej 4 odbył się wernisaż pople‑
nerowy. Autorzy zdjęć zaprezentowali swoje prace z tegorocznego 
spotkania w Kazimierzu Dolnym, a obecny na otwarciu wystawy pre‑
zes LIL Leszek Buk zaprosił zebranych na kolejny, już 10. plener, któ‑
ry zaplanowano na połowę września przyszłego roku. 

IX	Ogólnopolski	Plener	Fotograficzny	Lekarzy	 
Kazimierz Dolny 2022  

– fotorelacja z otwarcia wystawy poplenerowej  
na stronie Komisji Kultury LIL

W plenerze uczestniczyło dwudziestu lekarzy m.in. z Warsza‑
wy, Gdyni, Koła, Sopotu, Tomaszowa Mazowieckiego, Lublina i Bia‑
łej Podlaskiej. 

Zajęcia odbywały się w kazimierskim Domu Pracy Twórczej Sto‑
warzyszenia Dziennikarzy Polskich, a mentorem tegorocznego ple‑
neru	był	członek	Związku	Polskich	Artystów	Fotografików	Zbigniew 
Furman z Warszawy.

Muzyka dla duszy
W sobotę, 26 listopada 2022 r., w kościele rektoralnym 

pw. św. Piotra Apostoła w Lublinie odbył się koncert muzyki 
sakralnej w wykonaniu członków chórów lekarskich z: Warsza-
wy, Białegostoku, Katowic, a także chóru	Continuum	z	Lu-
belskiej	Izby	Lekarskiej, który był współorganizatorem kon-
certu wraz z orkiestrą Okręgowej Izby Lekarskiej w Warsza-
wie, pod dyrygenturą Beaty	Herman.

Wysłuchano kompozycji m.in. Ennio Morricone, Antonio Vi-
valdiego i Jerzego Fryderyka Haendela. Chórom towarzyszy-
ła Orkiestra Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie założona 
jesienią 2020 r. przez byłych członków Orkiestry WUM – stu-
dentów medycyny, lekarzy i ich przyjaciół muzyków.

www.kultura.oil.lublin.pl

• 10.12.2022 r. godz.12.00 odbyło się uroczyste wręczenie nagród XI Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Lekarzy 
i Studentów Medycyny oraz VI Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko‑Literackiego „Lekarze Dzieciom”  

i	otwarcie	Pokonkursowej	Wystawy	XI	Ogólnopolskiego	Konkursu	Fotograficznego	Lekarzy	i	Studentów	Medycyny. 
Relację z tego wydarzenia zamieścimy w kolejnym wydaniu Medicusa.

Fotoreportaż	z	koncertu	na	stronie	Medicusa
https://medicus.lublin.pl/2022/11/ 
muzyka‑dla‑duszy/

Teksty: aa

https://kultura.oil.lublin.pl/wyniki-xi-ogolnopolskiego-konkursu-fotograficznego-lekarzy-i-studentow-medycyny/
https://kultura.oil.lublin.pl/dodatkowa-nagroda-w-xi-ogolnopolskim-konkursie-fotograficznym-lekarzy-i-studentow-medycyny/
https://kultura.oil.lublin.pl/wyniki-vi-ogolnopolskiego-konkursu-poetycko-literackiego-lekarze-dzieciom/
https://kultura.oil.lublin.pl/ix-ogolnopolski-plener-fotograficzny-lekarzy-kazimierz-dolny-2022-fotorelacja-z-otwarcia-wystawy-poplenerowej/
https://medicus.lublin.pl/2022/11/muzyka-dla-duszy/
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•	Zacznę cytatem: „Przed 55 laty, ja-
ko student piątego roku medycyny, prze-
kraczałem bramę abramowickiego szpi-
tala przekonany, że ujrzę furiatów, Na-
poleonów, namiestników – słowem to 
wszystko, co kojarzyło się z dowcipami 
o pacjentach. Byłem ciekaw, czy rzeczy-
wiście ściany są obite materacami, cho-
rzy przypominają swoim zachowaniem 
mityczne stwory, a lekarzy trudno od-
różnić od podopiecznych”. Tamten pa-
miętny dzień trwa nadal, bo wciąż le-
czy Pan pacjentów psychiatrycznych, 
chociaż wcale nie chciał Pan być psy-
chiatrą?

– To prawda – w ogóle nie brałem te-
go pod uwagę. Od szkolnych lat chcia-
łem być chirurgiem, lekarzem z kon-
kretną wiedzą, który szybko i skutecz-
nie pomaga choremu. To było moje ma-
rzenie i dlatego wybrałem studia na Wy-
dziale Lekarskim. Jeszcze jako student, 
oczywiście pod nadzorem, wykonywa-
łem proste zabiegi chirurgiczne, wyci-
nałem wyrostki robaczkowe itp., ale mi-
mo moich starań szansa na etat w Klini-
ce Chirurgii u prof. Mieczysława Zakry-
sia, gdzie odbywałem staż, wciąż się nie 
pojawiała. Miałem się dowiadywać i cze-
kać… Tymczasem zaczęło mi grozić woj-
sko, a tego bardzo nie chciałem. Ratun-
kiem okazała się psychiatria. I tak trafi-
łem do abramowickiego szpitala z prze-
konaniem, że to tylko okres przejściowy, 
że przecież chirurgia…

Psychiatra, który chciał być chirurgiem
z prof. Januszem Perzyńskim,  

psychiatrą i literatem,  
rozmawia Anna Augustowska

chłopakiem ciężko chorym na nowotwór 
kości. Kiedy go poznałem był już po am-
putacji nogi i z przerzutami do płuc. Nie-
wiele mogliśmy zdziałać. Jego historia 
zrobiła na mnie, wtedy też młodym chło-
paku, ogromne wrażenie. Nie mogłem 
się pogodzić z jego śmiercią i bezsilno-
ścią medycyny. Opowiadanie wygrało 
ten konkurs, a ja zacząłem być zachęcany 

Lekarz z pasją medicus.lublin.pl

•	Tak się jednak nie stało – chociaż 
czytając wydane właśnie „Notatki psy-
chiatry z Lublina”, których jest pan au-
torem, można się zastano-
wić, dlaczego nie związał 
się Pan z… literaturą?

– Często słyszę to py-
tanie. I zawsze odpowia-
dam, że moim marzeniem 
była chirurgia… Co praw-
da już w szkole słyszałem 
pochwały dotyczące moich 
prac pisemnych z języka 
polskiego – do najważniej-
szych należał głos poloni-
sty z LO im. Hetmana Ja-
na Zamoyskiego w Lubli-
nie prof. Eugeniusza Gołę-
biowskiego, który był lite-
ratem, o czym dowiedzia-
łem się już po maturze. 
To właśnie od prof. Go-
łębiowskiego usłyszałem: 
„Dobrze piszesz, synku, 
pisz…”.

Być może w jakimś 
sensie odziedziczyłem 
„lekkość pióra” po mo-
ich przodkach? Pradziadek Henryk 
w 1890 roku w Warszawie założył gaze-
tę „Dziennik dla Wszystkich”, a mój stry-
jeczny dziadek, Włodzimierz Perzyński, 
był dramatopisarzem i nowelistą, autorem 
m.in. takich utworów jak „Lekkomyślna 
siostra” czy „Polityka”. 

•	To bardzo praw-
dopodobne. Zadebiu-
tował Pan już na stu-
diach i od razu z suk-
cesem.

– Byłem na IV ro-
ku studiów, kiedy zde-
cydowałem się wziąć 
udział w ogłoszonym 
w 1965 roku przez re-
dakcję „Kuriera Lu-
belskiego” konkursie 
literackim pt. „Mo-
je największe prze-
życie na studiach”. 
Napisałem opowiada-
nie „Bezsilni”, w któ-
rym opisałem moje 
spotkanie z 18‑letnim 

przez redaktorów lubelskich gazet do dal-
szego pisania i publikowania na łamach 
tych pism moich opowiadań. Nie mogłem 
odmówić. Te teksty zwykle dotyczyły hi-
storii szpitalnych, spotkań z pacjentami, 
moich konfrontacji z ich życiem. Pisałem 
więc dla „Kameny”, „Kuriera Lubelskie-
go”, „Sztandaru Ludu”. 

•	Te teksty, ale nie tylko, złożyły się na 
większą całość. „Notatki psychiatry…”, 
które nie są jednak tylko zbiorem histo-
rii z pracy lekarza. Już spis treści dużo 
sugeruje: Szeryf, Himalaje, Sierpień 80, 
Przy Antarktydzie, Kleptomania…

– „Notatki…” ułożyłem chronologicz-
nie – są więc w pewnym sensie historią 
mojego życia, bo nie ograniczam się tyl-
ko do wspomnień z pracy lekarza. Jest też 
sporo o życiu pozazawodowym, rodzin-
nym. Także o moich pozaliterackich pa-
sjach: nartach i żaglach.

•	 Mnie urzekł tekst o tym, jak 
w 1984 roku kupuje Pan auto – Syre-
nę 105 Lux. Świetnie napisany obrazek 
z życia w PRL.
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– Nie ukrywam, że chciałem zebrać 
moje teksty trochę dla potomnych, aby 
pamiętali, a młodzi, aby się dowiedzieli, 
jak wyglądało życie w odległej, a prze-
cież całkiem niedawnej epoce. Skłoniła 
mnie do uporządkowania i usystematy-
zowania tych tekstów… pandemia. Kie-
dy w 2020 roku, w marcu, nagle dopadł 
nas stan epidemii i zostaliśmy wytrące-
ni ze zwykłego rytmu, ratując się przed 
bezczynnością i przymusowym zamknię-
ciem w izolacji, postanowiłem zrealizo-
wać ciągnący się od wielu lat zamiar napi-
sania książki. Chciałem ją poświęcić mo-
im nauczycielom, przyjaciołom, ale głów-
nie pacjentom – osobom dźwigającym po-

za bólem schorzenia 
także – ciągle jesz-
cze zadawany, często 
bardzo dokuczliwy 
– ból odrzucenia. 

•	Mimo emerytu-
ry nadal Pan przyj-
muje pacjentów?

– Nie zostałem 
chirurgiem – widać 
miałem być psychia-
trą. Okazuje się, że 
wciąż mogę być po-

trzebny chorym. To daje mi ogromną sa-
tysfakcję. Przyjmuję trzy razy w tygo-
dniu. I zgodnie z moją życiową dewizą, 
cały czas staram się robić wszystko, aby 
nie być wobec pacjentów „bezsilnym”.

„Notatki	psychiatry	z	Lublina”,	Ja-
nusz	Perzyński,	 2022,	Wydawnictwo	
Lubelskie	AZ.

Lekarz z pasją www.medicus.lublin.pl

Taki piękny jubileusz Małego Księcia
Z okazji jubileuszu 25‑lecia Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia 

oraz 15‑lecia Ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej w Teatrze Mu‑
zycznym w Lublinie odbyła się okolicznościowa gala, podczas której m.in. zostały wrę‑
czone podziękowania i wyróżnienia dla przyjaciół hospicjum, ale przede wszystkim dla 
jego założyciela i prezesa franciszkanina o. Filipa Buczyńskiego.

– Zaczynaliśmy od marzenia umierającego dziecka. Chłopczyk leżał na lubelskiej he‑
matologii i chciał w ostatnich dniach życia być w domu. Wtedy się nie udało, ale już Mi‑
chał, nasz pierwszy podopieczny, odszedł w swoim pokoju, przytulony do mamy – wspo‑
minał o. Buczyński.

Obecnie w Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w opiece domowej jest ponad 
70 rodzin, a także 9 dzieci na oddziale stacjonarnym, są rodziny w opiece perinatalnej. 
Hospicjum to już prawdziwa instytucja świadcząca kompleksową pomoc: poradnia sto‑
matologiczna, rehabilitacyjna, zdrowia psychicznego, neurologiczna, logopedyczna i wy‑
pożyczalnia sprzętu medycznego. Przy hospicjum działa też hotel.

Galę uświetnił koncertem Stanisław Soyka, który od lat wspiera lubelskie hospicjum. 
Można	też	było	kupić	książkę	–	wywiad	z	o.	Filipem	Buczyńskim,	którą	przeprowadził	z	nim	
Tomasz Terlikowski pt. „Z Bogiem trzeba się kłócić”. aa

Muzyką leczyć na onkologii
W Klinice Chirurgii Onkologicznej SPSK nr 1 w Lublinie w czwartek, 17 listopada br., 

zainaugurowano cykl wyjątkowych koncertów muzyki kameralnej, które są dedykowa‑
ne pacjentkom i pacjentom kliniki przy ul. Radziwiłłowskiej. 

Cykl czwartkowych spotkań z muzyką będzie się odbywać pod hasłem „Muzyka le‑
czy…”. Wydarzenia te będą odbywać się dwa razy w miesiącu na mocy porozumienia 
zawartego pomiędzy Instytutem Muzyki UMCS i Samodzielnym Publicznym Szpita‑
lem Klinicznym nr 1. Z inicjatywy Uniwersytetu Medycznego – dokładnie podpowie‑
dział to chirurg onkolog Karol Rawicz‑Pruszyński, który jest też muzykiem – zostało 
zakupione pianino dla kliniki dzięki realizowanemu przez uczelnię projektowi „Muzyko‑
terapia w onkologii”.

– Muzyka leczy, to udowodniono naukowo a to w przypadku naszych pacjentów, ale 
też lekarzy jest bardzo ważne – zaznaczał szef Kliniki Chirurgii Onkologicznej prof. Woj‑
ciech Polkowski. – Stąd pomysł na muzykę w szpitalu – jako formę terapii, rozładowa‑
nia stresu, nabrania pozytywnych emocji.

Jako pierwszy wystąpił znany muzyk z Katedry Muzyki Jazzowej i Rozrywkowej In‑
stytutu Muzyki UMCS – Michał Iwanek. Kolejne koncerty nie będą tylko występami in‑
dywidualnych artystów, ale także w duetach, grających na różnych instrumentach, wy‑
konujących też partie wokalne. W planach jest m.in. koncert świąteczny w połowie grud‑
nia.  aa
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Im zdobniejsze dekoracje, tym częściej ludzie wracają do te-
atru. Ta zasada musi przyświecać młodemu lekarzowi przy urzą-
dzaniu gabinetu, jeśli chce osiągnąć sukces. Na liście must ha-
ve jest powóz, elegancki strój czy przychylność kobiet. Z oka-
zji świąt i karnawału przypominamy przewrotną lekturę, stoją-
cą w jawnej sprzeczności z drogą 
zawodową autora. Książkę sprzed 
200 lat, w której lekarz i nauko-
wiec radzi doktorom zaczynającym 
praktykę, jak oszukując i stwarza-
jąc pozory dojść do majątku 
Profesor	Jakub	Fryderyk	Hof-

fmann	(1758‑1830) był znakomi-
tym lekarzem chirurgiem i przy-
rodnikiem. Zanim uzyskał tytuł 
doktora nauk medycznych zo-
stał farmaceutą. Autor prac bota-
nicznych i medycznych, pedagog, 
współtwórca i profesor Szkoły Le-
karskiej, wreszcie profesor zwy-
czajny Uniwersytetu Warszaw-
skiego. 

Dorosłym dzieciom

W żadnym biogramie, a jest 
ich sporo, bo Hoffmann to cie-
kawa postać, nie ma wzmianki 
o niewielkiej książce, którą wydał 
w 1823 roku: „Doctrina perver-
sa. Nauki doświadczonego prak-
tyka dane synowi, który w stop-
niu doktora medycyny z zagrani-
cy wraca”.

Jak autor zauważa we wstępie, 
wydawnictwo ma służyć dorosłym 
dzieciom, a mianowicie „przewrotnie usposobionym młodzień-
com w sztuce lekarskiej, ku przestrodze, nauce i poprawie”.

Narratorem jest lekarz, którego syn Beniamin tydzień wcze-
śniej wrócił z zagranicy, gdzie studiował medycynę. Ojciec po-
stanawia dać mu lekcje medycyny praktycznej, bo choć młody 
ma wiedzę teoretyczną, on musi zająć się nauką wykonywania 
zawodu, czytaj: zarabiania pieniędzy. Zwłaszcza że tatuś mó-
wi wprost: zmarnowałeś mi 30 tysięcy na głupoty i pustoty, nie 
sądź, że ci dług płazem będzie puszczony. 

Na początek zaleca poszukanie w pewniej odległości miej-
sca na gabinet, bo dwóch lekarzy nie może konkurować w jed-
nej kamienicy. Syn ma wynająć piękne mieszkanie ze stajnią 
i wozownią. 

Wszystko wytworne 

Ojcowskie rady dotyczą najdrobniejszych szczegółów. 
– Im składniejsze będzie twoje pomieszkanie, tym więcej ci 

ono zjedna u odwiedzających poważania. W przedpokoju słu-
żący przyjmuje i melduje pacjentów lub osoby przybywają-
ce z interesami. Powinno tam być najmniej sześć krzeseł i stół 
modnej roboty, zwierciadło. Resztę miejsca może zająć biblio-
teka. W gabinecie wszystko wytworne: wygodna kanapa, trzy 
piękne fotele, biurko okazałe z półkami, kałamarz, pióra. Scy-
zoryki, lak, papier przygotowany na wypisanie recept – wylicza 

ojciec, który zaleca resztę biurka założyć dziełami lekarskimi 
w obcych językach, do tego najnowsze lekarskie dzienniki, ma-
nuskrypty, listy, bilety. 

– Ściany zastaw szafami z książkami, ale zawsze zamykaj 
je na klucz. Lepsze dzieła na oku, lichsze za zielonymi firanka-

mi – precyzuje zabiegi, które mają 
„zwrócić ku synowi powagę”.

Młody lekarz ma szczególnie 
zadbać o bawialny pokój i salon, 
gdzie będzie przyjmował god-
niejszych pacjentów i gości. Me-
ble, zwierciadła, obrazy, wazo-
ny. Wszystko ma być rzadkie, ale 
wspaniałe i gustowne. Może ktoś 
przez pomyłkę zajdzie do kuch-
ni, dlatego i ona musi pięknie wy-
glądać. Jak kuchnie holenderskie, 
hamburskie i gdańskie. Wszystko 
lśni i błyszczy jak nowe. 

– Zwróci to uwagę kobiet, które 
tam przypadkiem zajrzą i rozgło-
szą po mieście. Będzie to wszyst-
ko wprawdzie niemało kosztować, 
ale rachuj na to, że pacjenci będą 
lepiej płacić. Widząc Cię w prze-
pychu, najmniej dukacika każdy 
wsunie, bo się powstydzi dać kil-
ka złotych. Wkład się zwróci za 
4‑5 lat a meble zostaną w czy-
stym zysku – wylicza ojciec, któ-
ry przestrzega przed pospolitowa-
niem się i wpuszczaniem każdego, 
o każdej porze. – Lekarze, którzy 
tak robią i dwadzieścia nieraz re-
cept nagryzmolą nim im za jed-
ną zapłacą.

Lekarzu, co Ty na to medicus.lublin.pl

Doctrina perversa. Żeby pacjent wsunął najmniej dukacika 

Modlę się, mój synu, naucz się być mądrym – głosi podpis pod 
ryciną ilustrującą „Doctrina perversa” z 1823 roku.

„Zasady	nauki	o	roślinach”	J.F.	Hoffmanna.	Podręcznik	dla	nauczających	
i uczących się, wydany w Warszawie w 1815 roku, nadal bywa na aukcjach 

antykwarycznych. Ostatnia cena to 4 180 złotych.
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Przypadłość za fraszkę

Stary lekarz ludzi dzieli na trzy grupy: zdrowi, którzy mogą 
zachorować; koledzy, którzy z kuracji chorych żyją lub żyć za-
mierzają i chorzy faktycznie, czyli pacjenci. Reszta Beniami-
na ma nie obchodzić. 

Syn zawołany do chorego, pierwszą wizytę ma poświęcić na 
wybadanie choroby. Zgłębiać ją ze wszystkimi przyjętymi for-
malnościami i pilnować, żeby żadnej nie pominąć. – Pytaj wię-
cej niż byś powinien, zapisz niezbyt długą ale nietanią receptę. 
Inaczej byś sprawił wrażenie, że choroba mało znacząca, tylko 
słabość – instruuje narrator. 

Chorobę weneryczną podaje za przykład nieprzebranej stud-
ni z której trzeba czerpać, bo czasami, dzięki takiemu pacjento-
wi jest zysk przez kilka lat. – Dobry rzemieślnik się stara, by je-
go roboty końca nie miały – radzi. I daje wskazówki, jak przez 
ponad tydzień leczyć lekką niestrawność. Tłumacząc, że gdyby 
było choremu lepiej w jeden dzień, krewni uznają przypadłość 
za fraszkę, która nie wymagała wielkiej umiejętności i sztuki 
wyleczenia, dadzą dwa talary, a mogą dwanaście.

Zaleca unikanie nowoczesnych metod leczenia i stosowa-
nia nowych leków. – Kogo wyprowadzić nie możemy wysyła-
my do wód, a kto nie płaci niech szuka innego – sugeruje bez-
ceremonialnie. 

Wynalazca i wakcynolog

Rady z „Doctrine perverse” można traktować wprost a nie 
à rebours do momentu poznania działalności profesora Jaku-
ba Fryderyka Hoffmanna. Na początku XIX wieku propagował 
szczepienia przeciw ospie, osobiście zaszczepił ok. 3 tys. dzieci. 
Bezpłatnie pracował jako lekarz w lazarecie w Tokarach koło 
Płocka. Brał udział w powstaniu kościuszkowskim, potem był 
lekarzem legionistów Henryka Dąbrowskiego. Miał stosować 
własny sposób leczenia malarii. Na podstawie doświadczeń me-
dycznych skonstruował narzędzie chirurgiczne do wydobywa-
nia kul karabinowych z ran postrzałowych. Opracował też mo-
del paska przepuklinowego oraz kamizelkę ratunkową.

Trudno więc uznać poglądy ojca Beniamina za poglądy pro-
fesora. J.F. Hoffmann raczej by nie sugerował młodszemu kole-
dze: Im głupszy pacjent tym łatwowierniejszy, nikczemną sła-
bość za niebezpieczną chorobę sprzedawać uchodzi. Tak stając 
się mu potrzebniejszymi, głębiej w kieszeń sięgamy. Zamoż-
ność, nadętość, urojenia i grymasy, tego szukamy w naszych 
pacjentach. Zbieraj, znoś, skąd, gdzie i co możesz a dobrotli-
wą Samarytanina miłosierność zostaw na starość, to jest, gdy 
na pieniądzach siędziesz. Wszak nawrócony grzesznik więcej 
znaczy niż 99 sprawiedliwych.

Oprócz wielu aktywności J.F. Hoffmann, któremu Warszawa 
zawdzięcza Ogród Botaniczny, znajdował czas na tłumaczenia. 
W niektórych bibliotecznych opracowaniach pojawia się infor-
macja o Jakóbie Irenofilu Elpenorze, ewentualnym autorze nie-
mieckiego wydania. Jeśli profesor był jedynie tłumaczem, kim 
jest Irenofil Elpenor? 

Wyszukiwarki lokalizują go jedynie w kontekście Hoffman-
na, który na dodatek zaprojektował łódź podwodną, by upro-
wadzić z twierdzy w Petersburgu więzionego Tadeusza Ko-
ściuszkę. I nie jest to bynajmniej opowieść wigilijna, profe-
sor Hoffmann istniał, jest pochowany na cmentarzu ewange-
lickim w Warszawie.

Janka	Kowalska

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

Doctrina perversa. Żeby pacjent wsunął najmniej dukacika 
LITeRACKOBliscy nierzadko obcy 

Nie wiem, czy to lektura odpowiednia na świąteczny czas, 
kiedy rodzinnie, ciepło i serdecznie powinno być między bli-
skimi. Tylko, co to znaczy „między bliskimi”? 

Co poza biologią łączy bliskich: rodziców, dzieci, ro-
dzeństwo? Dlaczego te relacje tak bardzo wpływają na na-
sze życie, decyzje, zachowania? Czy da się uciec od swoje-
go pochodzenia? Czy nasze życie mogą kształtować ci, któ-
rzy odeszli, zanim się urodziliśmy?

Wokół tych pytań krążą rozważania jednej z najważniej-
szych współczesnych pisarek francuskich, laureatki	Nagro-
dy	Nobla	2022	Annie	Ernaux, która stawia je w powieści 
„Bliscy”, a w zasadzie w tryptyku, na który składają się trzy 
autobiograficzne opowieści o jej bliskich: ojcu, matce i sio-
strze, która zmarła przed urodzeniem się Annie. 

Pierwsza z nich pt. „Miejsce” to opowieść o ojcu, którą 
pisarka opublikowała dopiero 16 lat po jego śmierci. „Chcia-
łam opowiedzieć, napisać o ojcu, o jego życiu i dystansie, 
który pojawił się między nami, gdy stałam się nastolatką” 
– pisze w pewnym momencie autor-
ka, która opisując życie ojca ani ra-
zu nie używa jego imienia. To bar-
dzo oszczędny, wręcz oschły język, 
w którym nie pozwala sobie na sen-
tyment, serdeczność czy cień żalu. 
„Miejsce” jest bardziej relacją niż 
wspomnieniem, które córka nosi 
w sercu pisząc o swym ojcu.

„Pewna	kobieta” – historia mat-
ki – zaczyna się akapitem: „Mo-
ja matka umarła w poniedziałek, 
7 kwietnia, w przyszpitalnym domu 
opieki w Pontoise, gdzie umieściłam 
ją dwa lata wcześniej” i dalej:

„(…)To jedyna kobieta, która na-
prawdę się dla mnie liczyła. Przez 
ostatnie dwa lata miała demencję. 
Może lepiej byłoby poczekać, aż 
jej choroba i śmierć rozpłyną się 
w strumieniu mojego przeszłego życia, tak jak inne wyda-
rzenia, śmierć ojca i rozstanie z mężem, abym nabrała dy-
stansu, który ułatwia analizę wspomnień. Ale w tej chwi-
li nie jestem zdolna zająć się niczym innym” – o matce za-
częła pisać niemal zaraz po jej odejściu. Tonacja tego tek-
stu wbrew pozorom nie różni się w zasadzie od opowieści 
o ojcu – beznamiętnie i na pozór nawet oskarżycielsko pi-
sarka wylicza matczyne wady, jej gwałtowność i komplek-
sy. „Znów rozmawiałyśmy ze sobą tym szczególnym to-
nem wiecznej irytacji i żalu, który zawsze sprawiał fałszy-
we wrażenie kłótni”.

Najbardziej poruszająca jest „Druga	 córka” – opo-
wieść w formie listu do zmarłej siostry, której śmierć rodzi-
ce pisarki starali się przed nią latami ukryć. „Musiałaś więc 
umrzeć, mając sześć lat, abym ja przyszła na świat i zosta-
ła uratowana”.

Annie Ernaux twierdzi, że beznamiętna opowieść przy-
chodzi jej naturalnie, jednak opisane przez nią brzemię pa-
mięci porusza czytelnika do głębi. Tym bardziej, że polski 
czytelnik może wreszcie poznać twórczość tegorocznej no-
blistki, która zadebiutowała w 1974 roku. Po polsku do tej 
pory ukazały się 3 jej książki: „Lata” i „Bliscy” w 2022 r. 
oraz „Miejsce” w 1989 r.

Anna	Augustowska

Annie	Ernaux,	„Bliscy”,	w	przekładzie	Agaty	Kozak,	
Wydawnictwo	Czarne,	Wołowiec	2022.
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Sałatka po lekarsku

Śledziki na wigilię 
Minął kolejny rok. Za pasem Boże Narodze-

nie i Wigilia. Kiedyś proponowałem na tę oka-
zję śledzie na trzy sposoby po skandynawsku 
(można zajrzeć do archiwum). Tym razem bę-
dą to bardziej swojskie klimaty. Choć jeden ze 
składników pochodzi aż z Indii a jego prozdro-
wotne działanie, a także udział w daniach kuch-
ni hinduskiej czy meksykańskiej jest nie do prze-
cenienia. Ale do rzeczy. Pierwszy przepis bę-

dzie drobną modyfikacją śledzi, które jadłem kiedyś na Ka-
szubach. To coś dla wielbicieli śledzi „na słodko”. A zawar-
te tam „spuchnięte rodzynki” wierzę, że zrobią na waszej ro-
dzince niezłe wrażenie. Oczywiście smakowe również. Dru-
gi przepis to śledzie „wytrawne”. Z dodatkiem właśnie hin-
duskiej kurkumy. I o niej słów kilka. Stosowana jest zwłasz-
cza w kuchni azjatyckiej, ze względu na właściwości nada-
jące potrawom ostry smak i charakterystyczną żółtą barwę. 

Pierwsze wzmianki o zastosowaniu kurkumy w kuchni datu-
je się na 600 r. p.n.e., zaś około 700 r. n.e. przyprawa dotarła 
do Chin. Wielu dawnych chińskich i indyjskich medyków do-
ceniało kurkumę ze względu na dobroczynne działanie proz-
drowotne. Nazywano ją przez wiele lat naturalnym antybioty-
kiem. Kurkuma stosowana była w łagodzeniu bólowych dole-
gliwości menstruacyjnych, w terapii chorób pasożytniczych, 
schorzeń układu pokarmowego. Cudowne działanie kurkumy 
wynika z obecności silnych związków leczniczych nazywa-
nych kurkuminoidami o działaniu przeciwzapalnym. Kurku-
ma polecana jest także w terapii i profilaktyce nowotworów 
wielu narządów. To również nośnik witamin z grupy B, wi-
taminy E i K, a także wapnia, żelaza, magnezu, potasu, fos-
foru, sodu i cynku. Dodam, że ciekawostką w proponowanej 
potrawie jest… parzona cebula, przez co trudno doszukać się 
jej w smaku potrawy. No to do roboty. 

Śledzie po kaszubsku inaczej

Składniki:

• 0,5 kg śledzi solonych (najlepiej typu matias) 
• 40 cm białej części dość grubego pora 
• 2 spore cebule cukrowe
• 200 g koncentratu pomidorowego
• ½ szklanki oliwy z oliwek
• 3‑4 łyżki miodu (najlepiej fasolowy lub gryczany)
• ½ szklanki octu 10%
• 6‑8 kuleczek ziela angielskiego
• 3 całe listki laurowe
• ½ łyżeczki świeżo zmielonego czarnego pieprzu
• 1 łyżka suszonej wędzonej papryki
• ½ szklanki rodzynek (najlepiej białych jumbo) 
• 3 dość duże twarde ogórki kiszone 
• Oliwa do zeszklenia cebuli 1‑2 łyżki
• Sól (szczypta). 

Wykonanie: 

Śledzie wymoczyć w wodzie nie 
dłużej niż 45 minut. Rodzynki wsy-
pać do szklanki i zalać na godzinę 
wrzątkiem. Cebule pokroić w półtalar-
ki, a pora w talarki i zeszklić na patel-
ni z oliwą delikatnie oprószając solą. 
Dodać koncentrat, oliwę, ziele angiel-
skie i liść laurowy. Dobrze wymieszać 
i trzymać na małym ogniu ok. 10 mi-
nut. Dodać ocet, paprykę i pieprz. Do-
brze wymieszać, dodać rodzynki, ogór-
ki kiszone pokrojone w kostkę i miód, 
podgrzewać przez ok. 10 minut stale 
mieszając. Pozostawić do całkowite-
go wystudzenia. Śledzie pokroić na 
kawałki ok. 3‑4 cm i układać w słoju 
przekładając warstwami z „farszem”. 
Odstawić do lodówki na co najmniej 
1‑2 doby do „przegryzienia się”.

Śledzie z kurkumą i kaparami 

Składniki:

• 0,5 kg solonych śledzi (najlepiej typu matias)
• 2 duże cebule cukrowe
• 2 łyżki mielonej kurkumy
• 3‑4 łyżki śmietany (18%)
• 3‑4 łyżki majonezu (gęstego) 
• 1 i ½ łyżki musztardy francuskiej
• 1 łyżka musztardy chrzanowej
• 4 łyżki marynowanych kaparów
• ½ słoika (ok. 100 g) suszonych pomidorów w oleju
• Cała zawartość oleju ze słoika z pomidorami
• 3 łyżki oliwy z oliwek
• ½ szklanki octu 10%
• 1 czubata łyżka suszonego rozmarynu.

Wykonanie: 

Śledzie wymoczyć w mleku nie 
dłużej niż 30 minut. Cebulę pokro-
ić w piórka i zalać wrzątkiem na 
ok. 20 minut. W drugim naczyniu 
połączyć pozostałe składniki i odsta-
wić na 15 minut. Cebule odcedzić na 
sicie i dodać do połączonych skład-
ników. Dobrze wymieszać. Śledzie 
pokroić na kawałki 3‑4 cm. Ukła-
dać w słoju warstwami przekłada-
jąc sosem z kurkumą. Odstawić na 
noc do lodówki. 

Serwujemy oba rodzaje śledzi 
z pieczywem, najlepiej świeżym, 
z odrobiną masła. 

Życzę wszystkim smacznego 
i zdrowych i spokojnych Świąt Bo-
żego Narodzenia oraz lepszego No-
wego Roku.

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

(serial prawie codzienny)

Wtorek

Zaczęła się kalendarzowa zima. A ka-
loryfery ledwo ciepłe. Nie zapowiada 
się dobrze. 

Środa

Sąsiad spod okna od kilku dni 
mówi przez sen. I lepiej nie po-
wtarzać tego, co mówi. W koń-
cu sen to zdrowie i gdyby to, 
co mówi i o kim mówi dotarło 
gdzie trzeba, na pewno by mu to 
na zdrowie nie wyszło. Mam na-
dzieję, że nie dotrze, chociaż prze-
cież we dwóch na sali nie leżymy 
a dzisiaj prawdziwych sąsiadów po-
znaje się niestety często nie w biedzie, 
tylko już po wszystkim. 

Czwartek

Znowu coraz pesymistyczniejsze wie-
ści dotyczące stanu naszej służby zdrowia 
– rosnące zadłużenie szpitali, coraz trud-
niej o łóżko, coraz mniej personelu, dłuż-
sze kolejki, braki w lekach itp. A MINI-
STERSTWO ZDROWIA spokojne. Ale 
MINI nie jest usprawiedliwieniem tego 
wszystkiego. MAKSISTERSTWO by się 
przydało. I to nie ilościowo ale jakościo-
wo, żeby nowy potencjał decyzyjny za-
stąpił dotychczasowy impotencjał. 

Piątek

W ramach oszczędności podobno już 
prześwietlają po dwie osoby na jednej kli-
szy. Sąsiad mi powiedział. Wczoraj prze-
świetlali ponoć jednego z jakąś szatynką. 
Początkowo było miło – ciemność, dys-
kretne czerwone światełko i głos labo-
ranta – „wdech ‑ wydech”, „wdech ‑ wy-
dech”. Po gębie dostał od szatynki już 
przy drugim wydechu a dodatkowo żół-
taczki. I tak dobrze, bo mogło być gorzej. 
A mnie nie prześwietlają. Może wiedzą, 
że żółtaczkę już miałem. 

Sobota

Chodzą plotki, że jeden doktór, który 
niedawno przeszedł na emeryturę, podob-
no otwiera sporą restaurację. A wieczo-
rem zamyka. W międzyczasie wita przy 
drzwiach gości i życzy smacznego, albo 
żegna i poleca się na przyszłość. A byłem 

podobno przysłowie bywa odbiciem mą-
drości narodu. Posłowie jakby rzadziej. 

Piątek

A jednak nie mogę oglądać tej szpi-
talnej telewizji. Za dużo tego magla. Bez 
przerwy ten za tym, ten przeciw, ten dzię-
ki temu tak, ten przez tego nie i tak w kół-
ko. Myślę, że jak wrócę do domu dopie-
ro sobie obejrzę, co będę chciał. Na ra-
zie odwracam się na bok. 

Sobota

Kaloryfery nadal chłodne. Do-
brze, że mam dodatkową piżamę. 
W jednej na drugą da się jeszcze 
wytrzymać. Czapka by się przy-
dała. Będę musiał poprosić ciotkę 
o tę z nausznikami. I o sweter. 

Poniedziałek

Niedługo święta. Cieszę 
się, bo wczoraj obiecano mi 
wkrótce wypis. Jeszcze tro-

chę obserwacji, trochę badań 
kontrolnych, gastroskopia i do domu. No-
wy Rok też będę mógł powitać w domo-
wych pieleszach. Cieszę się i mam na-
dzieję, że ten Nowy wreszcie może bę-
dzie trochę weselszy. Mam nadzieję. 

Irosław	Szymański

przekonany, że te lekarskie emerytury są 
jednak wyższe i dorabiać nie muszą. 

Poniedziałek

Był u mnie kapelan. Już drugi raz. Po-
patrzył i poszedł. O co chodzi, że tak cho-
dzi. Poprosiłem o coś uspokajającego. Nic 

nie dostałem. Trochę się 
uspokoiłem. 

Wtorek

Była ciotka. Nie 
przywiozła pierogów, 
o które prosiłem, bo 
w autobusie jej ukradli. 
Ale podzieliła się ze mną najnowszymi 
newsami z kamienicy. Podobno Wałach, 
nasz sąsiad z parteru, robi się już biz-
nesmenem pełną gębą. Ostatnio frak so-
bie kupił. Byłem ciekaw, jak w tym wy-
gląda. Ciotka powiedziała, że tak samo, 
jak przedtem, tyle że we fraku. I do bia-
łych skarpetek nie bardzo mu pasuje. I co 
z tego? Ale biznesmen jest. I już nie Wa-
łach, tylko Rumakiewicz. Dwa tygodnie 
temu sobie zmienił. I słusznie. W końcu 
Wałach we fraku to bardziej gra półsłó-
wek niż przedstawiciel rodzimego biz-
nesu. Za modą i aktualnymi tendencjami 
trzeba nadążać. 

Środa

Słuchałem radia. Był wywiad z mini-
strem. Mówił, że czas na reformy w służ-
bie zdrowia, czas na zmiany i koniec z nie-
chlubnymi praktykami. Pewnie na chlub-
nych teoretyków teraz postawią. Czar-
no to widzę. 

Czwartek

Leżę, obserwuję, myślę i coraz czę-
ściej przypomina mi się przysłowie „Mą-
dry Polak po szkodzie”. Chyba dlatego, że 

Lekarka z Majdanka
Warto sięgnąć po wspomnienia lekarki  

Stefanii Perzanowskiej, która opisała po‑
byt w niemieckim obozie koncentracyjnym 
na Majdanku w książce „Gdy myśli do Maj‑
danka wracają”. Nową edycję wspomnień, 
wzbogaconą o posłowie i niepublikowa‑
ne grypsy, wydało właśnie Wydawnictwo 
Prószyński i S‑ka i Państwowe Muzeum na 
Majdanku.

Więcej w internetowym wydaniu  
Medicusa 12/2022.
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Wanda Olszewska 
(1939‑2022)

23 września 2022 r. 
w wieku 83 lat zmarła 
pani doktor Wanda Maria 
Olszewska.

Urodziła się 22 sierp-
nia 1939 r. w Krakowie. 
Szkołę podstawową oraz 
liceum ukończyła w Lu-
bartowie. Studiowała na 
Wydziale Lekarskim Aka-
demii Medycznej w Lu-
blinie. W 1964 r. uzyska-
ła dyplom lekarza medycyny. 

Po studiach przeniosła się do Wło-
dawy, gdzie rozpoczęła pracę zawodo-
wą. W Szpitalu Powiatowym we Wło-
dawie odbyła staż podyplomowy. Tu-
taj poznała też swojego przyszłego mę-
ża Czesława Olszewskiego – pedia-
trę, wieloletniego ordynatora Oddzia-
łu Dziecięcego. Tak jak mąż, zaanga-
żowała się w pracę dla najmłodszych 
mieszkańców Włodawy i okolic. Spe-
cjalizację z zakresu pediatrii uzyska-
ła w 1972 r. Przez wiele lat pracowała 
w Poradni Dziecięcej. W 1986 r. obję-
ła funkcję jej kierownika. Dodatkowo 
przez pewien czas pracowała w Gmin-
nym Ośrodku Zdrowia w Wyrykach, 
wspomagając placówkę w zakresie pe-
diatrii. Pełniła również dyżury we wło-
dawskim Pogotowiu Ratunkowym i po-
magała mężowi na Oddziale Dziecię-
cym. W 1994 r. zakończyła pracę zawo-
dową i przeszła na emeryturę.

Pani doktor Wanda Olszewska po-
zostanie we wdzięcznej pamięci miesz-
kańców Włodawy i okolic, bo była le-
karzem z powołania. Kochała swój za-
wód i nie szczędziła sił dla swoich pa-
cjentów. Przez pracowników Służby 
Zdrowia zostanie zapamiętana jako 
osoba bardzo skromna i oddana pracy 
zawodowej. Pod jej nadzorem wielu 
lekarzy zdobywało pierwsze doświad-
czenia w pracy z dziećmi. Była zawsze 
otwarta na innych, chętnie pomagała 
i dzieliła się wiedzą. Za wzorową pra-
cę została odznaczona Srebrnym Krzy-
żem Zasługi.

Na zawsze pozostanie w naszej pa-
mięci.

Koleżanki	i	koledzy

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!

Delegatura Biała Podlaska

…Piękna jest radość w Święta, 
ciepłe są myśli o bliskich, 
niech pokój, miłość i szczęście 
otoczy dzisiaj nas wszystkich… 

Zdrowych,	spokojnych,	radosnych	i	szczęśliwych	
Świąt	Bożego	Narodzenia
oraz	wszelkiej	pomyślności		
i	lepszego	2023	Nowego	Roku
wszystkim	Lekarzom	i	Lekarzom	Dentystom
wraz	z	RODZINAMI

Życzy
lek.	Andrzej	Barszczewski

przewodniczący Delegatury w Białej Podlaskiej
Lubelskiej Izby Lekarskiej

Boże Narodzenie, 25 XII 2022 r.

Nowy ZOL z planami na rozwój
Od początku grudnia w Hrubieszowie zacznie działać Zakład Opiekuńczo‑Lecz‑

niczy. – Chcemy wykorzystać piękny park i zbudować altanę, aby wraz z wiosną pa‑
cjenci mogli spędzać czas na świeżym powietrzu – planuje dyrektor szpitala, przy 
którym powstaje zakład.

Zakład Opiekuńczo‑Leczniczy w hrubieszowskim 
szpitalu zostanie otwarty w budynku „C”. – Będzie 
miał 35 łóżek, bo takie mamy możliwości lokalowe, 
ale chciałabym, aby ZOL przy szpitalu docelowo liczył 
ok. 70‑80 łóżek. Już przygotowujemy projekt architekto‑
niczny na remont i dostosowanie pomieszczeń na dol‑
nych kondygnacjach tego budynku, które w tej chwi‑
li nie są wykorzystane – zapowiada Alicja Jarosińska, 
dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Hrubieszowie.

Jak ocenia dyrektorka, tworzenie ZOL przy szpitalu 
jest dobrym pomysłem, bo pozwala wykorzystać ba‑
zę diagnostyczną, czyli laboratorium, pracownie RTG, 
tomografii komputerowej, jak również konsultacje le‑
karzy specjalistów pracujących w poradniach specja‑
listycznych.

– Jesteśmy przygotowani do otwarcia zakładu rów‑
nież pod względem kadrowym. Mamy lekarza specjalistę, pielęgniarki, opiekunki medycz‑
ne, fizjoterapeutów, psychologa, terapeutę zajęciowego oraz kierownika ZOL. Jest to ze‑
spół doświadczony w pracy z pacjentami o profilu geriatrycznym i jestem pewna, że po‑
ziom opieki w naszym ZOL będzie bardzo wysoki – dodaje Alicja Jarosińska.

NFZ	ogłosił	konkurs	na	utworzenie	Zakładu	Opiekuńczo‑Leczniczego	na	terenie	po‑
wiatu hrubieszowskiego w połowie października. Szpital w Hrubieszowie jako jedyny zło‑
żył ofertę a ta została pozytywnie oceniona.

(jkg) 
Fot.	SPZOZ	w	Hrubieszowie
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Informujemy, że w Medicusie nie zamieszczamy kondolencji. Zawsze publikujemy natomiast wspomnienia o zmarłych lekarzach i lekarzach dentystach.  
Tekst wspomnienia (do 3 tysięcy znaków ze spacjami) należy przesłać na adres redakcji do 10 dnia każdego miesiąca i dołączyć zdjęcie. 

Andrzej Skrzat (1951‑2022)
Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 

19.05.2022 r. odszedł od nas na zawsze Andrzej Skrzat, spe-
cjalista ortopedii i traumatologii. 

Urodził się 14 września 1951 roku w Nisku. W latach 
1970‑1976 studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Me-
dycznej w Lublinie. Po uzyskaniu dyplomu rozpoczął pracę 
w Klinice Ortopedii i Traumatologii PSK 4 w Lublinie, uzy-
skując tam pierwszy oraz drugi stopień specjalizacji. W la-
tach1979‑1987 pełnił dyżury w zespole wyjazdowym karetki 
wypadkowej w pogotowiu ratunkowym. Od 1985 do 1987 ro-
ku był kierownikiem poradni ortopedycznej przy ul. Hipotecz-
nej w Lublinie. W roku 1987 został ordynatorem Oddziału Or-
topedii w szpitalu w Poniatowej. Dalszą pracę cenionego i do-
świadczonego specjalisty brutalnie przerwał wypadek komu-
nikacyjny w grudniu 1994 r., spowodowany przez pijanego po-
licjanta. Dzięki pomocy wielu specjalistów i przyjaciół wrócił 
do zdrowia i cieszył się życiem u boku rodziny, choć zawsze 
brakowało mu aktywności lekarza. Na studiach poznał swo-
ją ukochaną żonę – Elżbietę, która jest lekarzem anestezjolo-
giem, pracowała zawodowo w 1. Szpitalu Wojskowym w Lu-
blinie. Aktualnie na emeryturze. 

W 1977 roku przyszła na świat córka Magdalena, kontynu-
ująca tradycję rodzinną. Jest specjalistą anestezjologii w Szpi-
talu MSWiA w Warszawie. Młodsza córka – Monika, urodzo-
na w 1979 roku jest absolwentką Wydziału Prawa i Wydzia-
łu Politologii UMCS, zawodowo związana z przemysłem me-
dycznym.

Andrzej był wspaniałym mężem, ojcem, 
a następnie dziadkiem dla czworga wnucząt: 
Macieja, Mikołaja, Marcela i Aleksandra. Czyn-
nie uczestniczył w ich wychowaniu od pierw-
szych dni życia, zaczynając od spacerów z wóz-
kiem, a kończąc na zaawansowanych rozgryw-
kach szachowych.

Był pasjonatem sportu: piłki nożnej, narciar-
stwa, tenisa i snookera, którymi skutecznie za-
rażał wnuków. Jego wielką pasją była muzyka, w młodości był 
gitarzystą w zespole bigbitowym.

Z żoną, córkami i przyjaciółmi często podróżował po świe-
cie.

W 1988 roku przeprowadził się z rodziną do wymarzonego 
domu w Świdniku, gdzie spotkał wspaniałych sąsiadów – ko-
lejnych przyjaciół.

Dla wszystkich był zawsze skromnym, towarzyskim, cie-
płym i dowcipnym człowiekiem. Zawsze gotowy nieść pomoc. 
Ceniony i szanowany zarówno przez współpracowników, jak 
i pacjentów. Takim też pozostanie w naszej pamięci.

Z koleżankami i kolegami z roku cyklicznie spotykali się 
na Zjazdach Absolwentów w Kazimierzu Dolnym, które wraz 
z żoną współorganizowali.

Andrzej kochał życie i piękno.
Teraz dołączył do wielu naszych kolegów. 
„Nie umiera ten, kto żyje w pamięci żywych”…

Rodzina	i	Koleżanki	i	Koledzy

Krystyna Kędzior (1926‑2022)
Doktor Krystyna Kędzior zmarła 9 września 2022 roku. 
Była długoletnią ordynator Oddziału Noworodków i Wcze-

śniaków Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie 
przy ul. Lubartowskiej 81. 

Krystyna Kędzior była łączniczką AK w oddziale „Szaru-
gi”, miała tam pseudonim „Żyrafa”, była odznaczona Medalem 
Wojska oraz Krzyżem Armii Krajowej. 

W roku 2011 otrzymała Dyplom LAUR MEDYCZNY Lu-
belskiej Izby Lekarskiej.

Lata szkolne i studenckie Krystyny Kędzior przypadły na 
trudny okres naszej historii. W Lublinie, jak i w całej Pol-
sce, panował wielki terror, łapanki aresztowania. W latach 
1941‑1944 doktor uczęszczała na tajne komplety w Gimna-
zjum im. Unii Lubelskiej. W konspiracji przeszła szkolenie ja-
ko sanitariuszka. Rozpoczęła studia na Wydziale Lekarskim 
w Lublinie. Następnie uzyskała specjalizację I i II stopnia z pe-
diatrii. W roku 1964 została ordynatorem Oddziału Noworod-
ków, którą to funkcję pełniła do 1991 roku, tj. do czasu przej-
ścia na emeryturę. 

Na emeryturze udzielała się w samorządzie lekarskim, w Klu-
bie Seniora. Jak wspomina Elżbieta Kuszewska, przewodniczą-
ca Komisji Seniorów LIL, Krystyna Kędzior była wspaniałą, 
serdeczną koleżanką. Seniorzy mieli to szczęście i zaszczyt, że 
była i żyła wśród nich.

Doktor Kędzior była osobą wyjątkową, niedoścignionym 
Mistrzem Sztuki Lekarskiej. Intuicyjnie łączyła profesjonalny 

system zarządzania z ludzkim wręcz matczy-
nym dbaniem o każdego członka swojego ze-
społu. Stworzyła bardzo zgrany zespół ludzi, ce-
niła pracę położnych, pielęgniarek i salowych. 
Współpraca z lekarzami położnikami zawsze 
była znakomita. W pracy panowała rodzinna at-
mosfera a sama doktor mówiła, iż traktuje szpi-
tal jak drugi dom. W każdym ze współpracow-
ników umiała dostrzec wartości pozytywne, ob-
darzała nas swoim zaufaniem. Nasze sukcesy chwaliła z dumą 
i radością. Uczyła nas nie tylko medycyny, ale jak być dobrym 
człowiekiem i jak lepiej pomagać ludziom.

Wykształciła wielu lekarzy pediatrów neonatologów. Stwo-
rzyła neonatologię lubelską. Zwracała uwagę Jej chęć dziele-
nie się wiedzą i doświadczeniem. Była osobą bardzo serdecz-
ną, życzliwą, pełną empatii. Po prostu Wspaniały Ordynator, 
rzetelna, profesjonalna, powszechnie lubiana, zjednywała sobie 
współpracowników, pacjentów, ich rodziców i rodziny. 

Zawsze będziemy pamiętać wspólnie przeżyty czas i tę at-
mosferę, którą potrafiła stworzyć.

Zostanie na zawsze w naszej pamięci. Jest to pamięć dobra, 
pełna szczerej sympatii, sentymentu i żalu za tym, co minęło. 
Osób tej miary, co Krystyna Kędzior, nie sposób zapomnieć.

Lekarze	pediatrzy	neonatolodzy
Koleżanki	i	Koledzy		

z	Komisji	ds.	Lekarzy	Seniorów	w	LIL
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Lekarze
•	 Alergologa,	dermatologa	 i	endokrynologa	za‑

trudnimy. VIP Medical, Chodźki 17 lok. 8, Lub‑
lin. Tel. 501 219 504.

•	 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

•	 Centrum	Medyczne	Empatia	w	Międzyrzecu	
Podlaskim poszukuje do współpracy lekarzy spe‑
cjalistów w dziedzinie: alergologii, dermatologii, 
endokrynologii, kardiologii, neurologii, ortope‑
dii dziecięcej, proktologii, psychiatrii. Pacjenci 
komercyjni, możliwość indywidualnego dosto‑
sowania czasu pracy. Zapewniamy pełną orga‑
nizację udzielania świadczeń. Kontakt, tel. 501 
063 325.

•	 Poszukujemy	lekarzy	specjalistów	psychiatrów	
oraz w trakcie specjalizacji z psychiatrii do współ‑
pracy w nowo otwartym Centrum Psychiatrii 
i Psychoterapii Poznawczo‑Behawioralnej przy 
ul. Lwowskiej 12 w Lublinie. Tel.: 505 511 238, 505 
582 580, www.cbtlublin.pl 

•	 Instytut	Medycyny	Wsi	w	Lublinie	podejmie	
współpracę ze specjalistami różnych dzie‑
dzin medycyny w ramach świadczeń ambu‑
latoryjnych w Przychodni Specjalistycznej na 
podstawie umowy kontraktowej. Informacje 
u kierownika przychodni tel. 500 732 515 lub 
81 718 45 02.

•	 SP	ZOZ	w	Hrubieszowie	w	imieniu	Zarządu	Po‑
wiatu Hrubieszowskiego zaprasza przyszłych le‑
karzy do składania wniosków o przyznanie sty‑
pendium dla studentów V i VI roku szkół wyż‑
szych na kierunku lekarskim. Maksymalna mie‑
sięczna wysokość stypendium to 5000,00 zł. Ter‑
min składania wniosków upływa 30 listopada 
2022 r. Więcej informacji oraz pełna treść ogło‑
szenia dostępna na stronach internetowych Sta‑
rostwa Powiatowego w Hrubieszowie i SP ZOZ 
w Hrubieszowie.

•	 Powiatowe	Centrum	Zdrowia	sp.	z	o.o.	z	siedzibą	
w Opolu Lubelskim zatrudni lekarzy Izby Przy‑
jęć oraz Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej. 
Tel. 724 225 999.

•	 SP	Wojewódzki	Szpital	Specjalistyczny	w	Cheł‑
mie zatrudni lekarzy specjalistów w dziedzi‑
nach: neurologia, neonatologia, pediatria, chi‑
rurgia, choroby wewnętrzne, choroby zakaźne, 
dermatologia i wenerologia, medycyna ratunko‑
wa,	urologia.	Forma	i	warunki	zatrudnienia	–	do	
uzgodnienia. Tel. 82 562 32 24 od poniedziałku 
do piątku w godzinach 7.25‑15.00, adres e‑mail: 
aneta.rozycka@szpital.chelm.pl

•	 Twoja	Przychodnia	w	Lubartowie	zatrudni	do	
pracy w POZ lekarza pediatrę lub w trakcie spe‑
cjalizacji z pediatrii oraz lekarza rodzinnego lub 
w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej. 
Warunki, dni oraz godziny pracy do uzgodnie‑
nia. Tel. 663 942 962.

•	 Ośrodek	Wczesnej	Interwencji	dla	Osób	z	Pro‑
blemem Alkoholowym i ich Rodzin przy ul. Pół‑
nocnej 3 w Lublinie, funkcjonujący w struktu‑
rach Centrum Interwencji Kryzysowej poszukuje 
do współpracy, w ramach umowy cywilnopraw‑
nej, lekarzy z aktualnym prawem wykonywa‑
nia zawodu. Stawka za godzinę dyżuru, w okre‑
sie listopad‑grudzień 2022 r. wynosi 90 zł. Dy‑
żury w systemie zmianowym 12/24 godz. Moż‑
liwość przedłużenia współpracy na 2023 r. Kon‑
takt Adam Mołdoch, zastępca dyrektor CIK. 
Tel. 575 983 600.

•	 NZOZ	Przychodnia	Lekarzy	Specjalistów	we	Wło‑
dawie zatrudni lekarza ginekologa, neurologa, 
psychiatrę, dermatologa, okulistę oraz kardiolo‑
ga	w	ramach	umowy	z	NFZ.	Możliwość	negocja‑
cji stawki. Tel. 507 213 660, 82 572 49 00.

•	 Poszukujemy	 lekarza	urologa,	 kardiologa,	 la‑
ryngologa, neurologa – specjalisty lub w trak‑
cie specjalizacji po ukończeniu drugiego ro‑
ku. Praca w Ośrodku Zdrowia w Stróży – 3 go‑
dziny raz w miesiącu. Dodatkowo istnieje moż‑
liwość podnajęcia gabinetu na wizyty odpłat‑
ne, na życzenie najemcy możliwa obsługa reje‑
stracji, promocji usług i aktywnego pozyskiwa‑
nia klientów. Budynek parterowy o powierzch‑
ni około 200 mkw. z pełną infrastrukturą. Ideal‑
ne miejsce na pozyskanie pacjentów z okolicy. 
Posiadamy wolne 2‑3 gabinety o powierzch‑
ni 20‑30 mkw., osobny wjazd i parking. Możli‑
wość korzystania z części wspólnych: łazienka, 
łazienka dla personelu, pomieszczenie socjal‑
ne, brudownik, niebezpieczne odpady. Godzi‑
ny otwarcia przychodni od 8.00 do 18.00. Istnie‑
je możliwość indywidualnego dopasowania go‑
dzin otwarcia gabinetów prywatnych. CM Zdro‑
wa Rodzina – Ośrodek Zdrowia w Stróży, ul. Kra‑
śnicka 213, 23‑206 Stróża, tel. 698 663 705.

•	 Miejski	Zespół	ds.	Orzekania	o	Niepełnospraw‑
ności w Lublinie zaprasza lekarzy specjalistów do 
współpracy w charakterze orzeczników, w szcze‑
gólności w następujących specjalnościach: pe‑
diatria, psychiatria dzieci i młodzieży, choroby 
wewnętrzne, psychiatria, kardiologia, onkolo‑
gia, laryngologia, ortopedia. Niezbędne doku‑
menty: kopie dyplomu ukończenia uczelni, ak‑
tualnego prawa wykonywania zawodu, zaświad‑
czenia o odbyciu specjalizacji, CV. Praca w Lubli‑
nie, umowa cywilnoprawna, czas pracy uzgad‑
niany z lekarzem. Dodatkowe informacje i kon‑
takt: Janusz Iwanicki – Miejski Zespół ds. Orze‑
kania o Niepełnosprawności w Lublinie, ul. Ma‑
gnoliowa 2, 20‑143 Lublin, tel. kom. 506 969 672, 
e‑mail: janusz.iwanicki@lublin.eu

•	 Zamojski	 Szpital	Niepubliczny	 Spółka	 z	 o.o.	
w Zamościu pilnie zatrudni lekarzy specja‑
listów w dziedzinie: radiologii, chorób we‑
wnętrznych, anestezjologii i intensywnej te‑
rapii oraz hematologii. Warunki pracy i płacy 
do uzgodnienia. Tel. 84 677 50 21, e‑mail: jcho‑
dara@szpital.com.pl 

•	 Przychodnia	lekarska	w	Chełmie	nawiąże	pilnie	
współpracę z lekarzem radiologiem. Oferujemy: 
elastyczny grafik pracy, atrakcyjne wynagrodze‑
nie, pomocny i współpracujący zespół. Kontak‑
t:pracawprzychodni@wp.pl

•	 Samodzielny	Publiczny	Zakład	Opieki	Zdrowot‑
nej w Gniewoszowie zatrudni lekarza o specjal‑
ności internista/medycyna rodzinna. Oferuje‑
my atrakcyjne wynagrodzenie oraz elastyczny 
czas	pracy.	Forma	zatrudnienia:	umowa	o	pracę/	
umowa cywilnoprawna. Tel. (48) 621 50 03 w. 30 
lub 507 161 890.

•	 Sanatorium	Uzdrowiskowe	Rolnik	w	Nałęczo‑
wie zatrudni lekarza: specjalistę balneologa lub 
rehabilitacji medycznej lub w trakcie specjali‑
zacji; internistę, kardiologa, lub ze specjalizacją 
pokrewną po kursie balneologicznym ewentu‑
alnie z gotowością do jego podjęcia. Tel. 81 501 
47 53 lub 81 501 47 51 wew. 237.

•	 Samodzielny	Publiczny	Zespół	Opieki	Zdrowot‑
nej	w	Krasnymstawie	zatrudni:	•	lekarzy	chirur‑
gów	•	lekarzy	chirurgów	z	prawem	do	wykony‑
wania	badań	endoskopowych	•	 lekarzy	medy‑
cyny ratunkowej / lekarzy do pionu zabiego‑
wego	w	szpitalnym	oddziale	ratunkowym	•	le‑
karzy	pulmonologów	 •	 lekarzy	urologów	 •	 le‑
karzy	internistów	•	 lekarzy	neonatologów	•	le‑
karzy pediatrów. Oferujemy elastyczne warun‑
ki pracy, atrakcyjne wynagrodzenie oraz pracę 
w zgranym i dynamicznym zespole. Zaprasza‑
my do kontaktu: e‑mail: sekretariat@spzozkra‑
snystaw.pl, tel. 512 438 099 lub 82 543 15 22.

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

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

•	 Prywatny	gabinet	stomatologiczny	w	Białej	Pod‑
laskiej zatrudni lekarza stomatologa. Oferujemy 
atrakcyjne warunki pracy. Tel. 504 858 533. 

•	 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.

•	 Prywatny	gabinet	 stomatologiczny	w	 Lubli‑
nie nawiąże współpracę z lekarzem wykonu‑
jącym endodoncję pod mikroskopem. Tel. 797 
581 606. 

•	 Stomatolog,	 z	prawie	20‑letnim	doświadcze‑
niem zawodowym (stomatologia zachowawcza, 
endodoncja, prosta chirurgia), nawiąże współ‑
pracę z gabinetem stomatologicznym na tere‑
nie Lublina. Tel. 503 852 330, e‑mail: agnieszka.
czuk@outlook.com 

•	 Gabinet	prywatny	w	Lublinie	nawiąże	współpra‑
cę z lekarzem stomatologiem w zakresie endo‑
doncji, stomatologii zachowawczej, specjaliza‑
cja nie jest wymagana, korzystne warunki, po‑
zytywna atmosfera w pracy, tel. 727 598 995.

•	 Nawiążę	współpracę	z	lekarzem	stomatologiem.	
Praca w Chełmie. Elastyczny grafik. Pomocny 
i współpracujący zespół. Kontakt:pracawprzy‑
chodni@wp.pl

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

•	 Gabinet	Stomatologiczny	w	Jabłonnie/Lubelskie	
zatrudni lekarza stomatologa na 3 dni w tygo‑
dniu (poniedziałek po południu, czwartek rano, 
piątek	rano)	w	ramach	kontraktu	z	NFZ	oraz	pry‑
watnie. Tel. 600 166 089.

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. 

•	 Kupię	działający	NZOZ	z	kontraktem	NFZ	na	AOS,	
tel. 608 151 100, e‑mail: msinwestycjesc@gmail.
com

•	 Sprzedam	wyposażenie	funkcjonującego	gabi‑
netu stomatologicznego z możliwością wynaję‑
cia pomieszczenia (SP ZOZ Bełżyce). Zaintereso‑
wanych proszę o kontakt, nr tel. 608 486 683.

O
głoszenia drobne przyjm

ujem
y w

 form
ie plików

 tekstow
ych przysyłanych drogą e‑m

ailow
ą na adres: m

edicus@
oil.lublin.pl
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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. 

Delegatura Biała Podlaska

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.



MEDICUS 12/202228

Biuro LIL

Rada programowa:  
Monika Bojarska‑Łoś, Maria Dura, Dariusz Hankiewicz (przewodniczący), Dariusz Samborski,  
Wioletta Szafrańska‑Kocuń

Redakcja:  
Anna Augustowska (redaktor naczelna), Iwona Burdzanowska 

Współpracownicy:  
Marek Derkacz, Małgorzata Gnyś, Dariusz Hankiewicz, Jerzy Jakubowicz, Janka Kowalska, 
Wioletta Szafrańska‑Kocuń, Irosław Szymański

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i adiustacji tekstów nadesłanych do redakcji. 
Materiałów nie zamówionych nie odsyłamy.

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
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     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.

ZADBAJ O BEZPIECZNĄ
ZIMĘ Z SUBARU!



ENERGIA, KTÓRA CIĘ PORUSZY

NOWY LEXUS UX

LEXUS LUBLIN
Kalinówka 18
Tel. 81 464 30 00

Lexus UX — zużycie paliwa i emisja CO2 w cyklu mieszanym odpowiednio 5,3 do 6,9 l/100km oraz od 120 do 156 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, obciążenie, liczba pasażerów itp.). 
Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. 
Szczegóły u Autoryzowanych Dilerów Lexusa. Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.lexus-polska.pl
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