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Żaba i lekarze 
Do szpitala zawitała żaba,  
która krostę miała.  
Już dopadli ją lekarze:  
– Zróbmy coś z tym chorym płazem! 

Chirurg na to: – Wycinamy!  
Diabetolog: – Cukier znamy?  
Dermatolog: – Obserwujmy.  
Hematolog: – Szpik nakłujmy. 

Internista nie ma zdania:  
– Tu potrzebne są badania.  
Krew, mocz, ślina, wymaz z ucha,  
rentgen czaszki, skopia brzucha…  
Jakie są czerwone krwinki?  
Czy to żabia postać świnki?  
Jakie tętno i ciśnienie?  
Dajcie chociaż prześwietlenie! 

Pulmonolog żabę chwali:  
– W płucach czysto, bo nie pali.  
Wirusolog: – Zbyt zielona,  
więc żółtaczka wykluczona. 

Ortopeda i gastrolog,  
okulista i kardiolog  
też nad żabą debatują,  
na swój sposób diagnozując. 

Już na stół ją położyli,  
już kroplówkę podłączyli,  
już narkozę prawie dali…  
– Czyście wszyscy zwariowali?!  
Prędzej tu wyzionę ducha,  
nim mnie w końcu ktoś wysłucha.  
Sprawa jest banalnie prosta,  
to jest tylko zwykła krosta.  
A ja przyszłam w odwiedziny,  
bo tu leży ktoś z rodziny. 

Zapamiętaj, przyjacielu,  
doświadczonej żaby słowa:  
– Gdzie lekarzy jest zbyt wielu,  
trzeba zdrowia, by chorować.

Bogusław Zając

Relacja z gali wręczenia nagród VI Ogólnopolskiego Konkursu 
Poetycko-Literackiego „Lekarze Dzieciom”  

oraz XI Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Lekarzy 
i Studentów Medycyny na stronie Komisji Kultury LIL

Gala uroczysta – nagrody wręczone
Uroczyste wręczenie nagród XI  Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego 

Lekarzy i Studentów Medycyny oraz otwarcie wystawy pokonkursowej, a także wrę-
czenie nagrody laureatowi VI Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko-Literackiego 
„Lekarze Dzieciom”, odbyło się 10  grudnia 2022  r. o  godz.  12.00 w  Galerii Sztuki 
Nieprofesjonalnej „U Lekarzy”, Lublin, ul. Chmielna 4.

Nagrody wręczali: rektor UM prof.  Wojciech Załuska, prezes  LIL Leszek 
Buk i  wiceprezesi  LIL Grzegorz Pietras i  Dariusz Samborski. Była też nagro-
da specjalna od dyrektora LIL Leszka Kubicza i od Lubelskiego Towarzystwa 
Fotograficznego wręczona przez jej wiceprezesa Dariusza Prażmo. Nad prze-
biegiem uroczystości czuwał szef Komisji Kultury  LIL Dariusz Hankiewicz, 
który prowadził galę i z animuszem zapraszał kolejnych nagrodzonych do po-
dzielenia się z widownią krótką opowieścią o swych pasjach. 

Nagrodę dla laureata konkursu literackiego wręczyła przewodnicząca jury 
Grażyna Wasilczyk – członkini Komisji Kultury Lubelskiej Izby Lekarskiej.

Na konkurs fotograficzny wpłynęło 230 zdjęć, a na literacki zgłoszono 20 utwo-
rów (17 wierszy i 3 opowiadania).

Z tej okazji ukazał się też katalog wspomnieniowy, w którym zaprezentowano 
wybrane zdjęcia z  wszystkich kolejnych edycji konkursu fotograficznego. Grand 
Prix otrzymał Mirosław Żydecki z Warszawy za fotografię „Odbicie”.

Doktor Bogusław Zając z Krakowa wygrał konkurs literacki i to w obu katego-
riach: poezji za wiersz „Żaba i lekarze” i za opowiadanie pt. „Czarodziejskie pantofle” 
(do przeczytania na stronie kultura.oil.lublin.pl).

Szczegółowe wyniki, a  także fotorelacja z  wernisażu znajdują się na  stronie 
Komisji Kultury Lubelskiej Izby Lekarskiej. Zainteresowani mogli oglądać przebieg 
uroczystości na you tube https://youtu.be/zcWludvJoFw aa

https://kultura.oil.lublin.pl/gala-wreczenie-nagrod-vi-ogolnopolskiego-konkursu-poetycko-literackiego-lekarze-dzieciom-oraz-xi-ogolnopolskiego-konkursu-fotograficznego-lekarzy-i-studentow-medycyny/
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Vivat Academia!
Lubelszczyzna w awangardzie nauki. 

Na zew przewodzących odpowiedziała ocho-
czo. Zwarła szeregi i pełną parą przystąpiła 
do działania. Dzieła produkcji lekarzy. 

Zainicjował KUL. I nie trzeba było dłu-
go czekać, jak wysypały się nam nowe aka-
demie gotowe podjąć znój walki. W mieście 

o ugruntowanej pozycji naukowej, wieloletnim doświad-
czeniu akademickim zostaje powołana Państwowa Akade-
mia Nauk Stosowanych. Wiecie co to za miasto i co to za 
uczelnia? Chełm. A uczelnia to dawna Wyższa Szkoła Za-
wodowa, kształcąca mechaników lotnictwa, a teraz i filo-
logia, dietetyka, Instytut Nauk Medycznych, no i w ma-
rzeniach wydział lekarski. Zyskała wielkie wsparcie pod-
pisując umowę o współpracy z Uniwersytetem Medycz-
nym (vide strona UM). Swoją drogą ciekawe, co UM bę-
dzie miał z tej współpracy, bo nawet nie posiada motolot-
ni do naprawy. 

Ciekawe jest też to, ile jeszcze takich umów zostanie 
podpisanych, bo chętnych do posiadania wydziału lekar-
skiego, a niemających kadry i pełnych możliwości jest wie-
lu. A to dopiero początek. 

Drugie miasto akademickie szybkim krokiem bieży do 
otwarcia wydziału lekarskiego. Zlecono już nawet pobór 
kadry, na razie prowadzone są odgórnie szacunki nie pyta-
jąc nikogo czy chce, czy nie. Nie wiecie, co to za miasto? 
Słabo z Wami. Biała Podlaska. Dodajmy do tego obietni-
cę ministra Czarnka, że Akademia Zamojska będzie mia-
ła wydział lekarski (na razie cisza). 

Także w dniach ostatnich powstała nowa akademia: 
Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie 
– Akademia Nauk Stosowanych. Co prawda nie podpi-
sała jeszcze umowy o współpracy z UM, ale myślę, że to 
kwestia czasu. Jeżeli wspomnę o jeszcze dwóch chętnych 
w samym Lublinie, to niedługo zabraknie palców u rąk do 
liczenia. Warszawka przy nas wysiada. 

Leszek	Buk
prezes	Okręgowej	Rady	Lekarskiej	w	Lublinie

lbuk@oil.lublin.pl
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Pierwsza pomoc w gabinecie 
stomatologicznym

Blisko 30 lekarzy dentystów uczestniczyło w sobotę, 17 grud-
nia, w po raz pierwszy zorganizowanym po pandemii, stacjo-
narnym kursie z pierwszej pomocy, który odbył się w siedzibie 
Lubelskiej Izby Lekarskiej przy ul. Chmielnej 4. 

Organizatorem kursu była Komisja Kształcenia Medyczne-
go ORL w Lublinie.

Wykład teoretyczny – „Wybrane stany zagrożenia życia”, 
a także zajęcia praktyczne poprowadził dr	Paweł	Szwarc, kie-
rownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Uniwersyteckim 
Szpitalu Dziecięcym w Lublinie.

Kolejne edycje kursu odbędą się w Zamościu.

Mikołaj nie zawiódł  
– będzie zmywarka!

Do	dzieciaków	z	Rodzinnego	Domu	Dziecka	na	Czecho-
wie	w	Lublinie,	tradycyjnie	jak	od	kilku	lat,	przybył	Miko-
łaj	i	przyniósł	prezenty	od	lekarzy	Lubelskiej	Izby	Lekar-
skiej.	W	imieniu	darczyńców,	kilka	dni	przed	Wigilią,	wy-
stąpiła	Ewa	Choduń	–	 lekarka	rodzinna	z	praktyki	 leka-
rza	poz	„Twoja	Przychodnia”,	mieszczącej	się	przy	ul.	Kró-
la	Rogera,	która	opiekuję	się	dziećmi	i	zainicjowała	akcję	
mikołajkową.

W tym roku – jak nigdy do tej pory – na delegację Mikoła-
jową – czekało tylko dwóch podopiecznych: Cezary i Witold. 
– A gdzie reszta? – Reszta leży w łóżkach… wszyscy walczy-
my z grypą – informowała Barbara	Drozdek,	która	razem	
z	mężem	Ireneuszem od ponad 15 lat prowadzi rodzinny dom 
przy ul. Harnasie.

Worek Mikołaja pękał w szwach – na każdego z dziewiątki 
podopiecznych czekała paczka ze słodyczami. Prezentem głów-
nym był bon o wartości 2 tys. zł.

– Kupimy za te pieniądze nową zmywarkę – nie kryjąc ra-
dości i ulgi – mówiła pani Barbara, pokazując starą i mocno już 
wysłużoną zmywarkę, która wkrótce zostanie zastąpiona now-
szym modelem. Drozdkowie przypomnieli też, że poprzednie 
bony od LIL pozwoliły im kupić nowy odkurzacz (mieszkanie 
ma 160 mkw. jest więc co odkurzać), a także nowoczesny mikser 
z blenderem. To w nim dzieci przygotowały ciasto na pierniczki, 
które stały się prezentem dla lekarzy z drużyny Mikołaja.
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W delegaturach Lubelskiej Izby Lekarskiej odbyły się lub 
są zaplanowane spotkania opłatkowe. W każdym z nich wzię-
ło lub zapowiedziało swój udział ponad 40 lekarzy, delega-
tury wspierały potrzebujących poprzez uczestnictwo w akcji 
„Pomóż dzieciom przetrwać zimę”

Z posiedzeń Prezydium – na wniosek LIL prof. Sławo-
mir Rudzki został członkiem Krajowej Rady Transplantacyj-
nej w kadencji 2022-2026 r.; podjęto decyzję o zakupie na-
głośnienia do Klubu Lekarza, rozpatrywano wnioski w spra-
wie umorzenia zaległych składek członkowskich oraz wnio-
ski w sprawie udzielenia patronatów honorowych; podjęto de-
cyzję o dofinansowaniu imprez integracyjnych (bale lekarzy 
w delegaturach), imprezy sportowe, delegowano przedstawi-
ciela Izby do Rady Społecznej MSWiA.

Z obrad ORL – grudzień 2022/styczeń 2023  www. oil.lublin.pl

lekarskiej, wydano 6 zarządzeń prezesa w sprawie skreślenia 
lekarzy z listy członków LIL, podjęto 59 uchwał w sprawie 
zatwierdzenia wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących 
Działalność Leczniczą. Do 13 grudnia 2022 r. 70 lekarzom, 
obywatelom spoza UE wydano warunkowe prawo wykony-
wania zawodu oraz 10 lekarzom pozwolenie na określony za-
kres wykonywania czynności.
Komisja	Kultury (przewodniczący dr Dariusz Hankiewicz) 

– w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy” odbyło się 
uroczyste wręczenie nagród XI Ogólnopolskiego Konkursu 
Fotograficznego Lekarzy i Studentów Medycyny oraz otwar-
cie wystawy pokonkursowej. Wręczono również nagrodę lau-
reatowi VI Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko-Literackiego 
„Lekarze Dzieciom” – obszerna relacja fotograficzna z uroczy-
stości dostępna w Newsletterze oraz na stronie Komisji Kul-
tury. Chór Continuum w okresie świątecznym ma zaplanowa-
ne koncerty m.in. w Lublinie, oraz Nałęczowie. 13.01 – w ra-
mach „Muzycznych Piątków u Lekarzy” odbyło się wspólne 
śpiewnie kolęd, chóru i chętnych lekarzy. 

Komisja	Seniorów (przewodnicząca dr Elżbieta Kuszew-
ska) – 29.12.2022 w Klubie Lekarza odbyło spotkanie świą-
teczne, 31.12.2022 r. seniorzy byli na koncercie sylwestro-
wym w Filharmonii Lubelskiej.
Komisja	ds.	Konkursów (przewodniczący dr Piotr Barsz-

czewski) delegowała przedstawicieli do komisji konkurso-
wych. 
Komisja	Kształcenia	Medycznego (przewodnicząca 

dr Monika Bojarska-Łoś) – 17.12.2022 r. odbył się kurs z za-
kresu ratownictwa medycznego dla lekarzy dentystów; pla-
nowane są kursy z zakresu ratownictwa w Delegaturze Za-
mojskiej. 
Komisja	Socjalno-Bytowa (przewodniczący dr Grzegorz 

Pietras) – wpłynęło 14 wniosków o wypłatę świadczenia z ty-
tułu urodzenia dziecka, 1 wniosek o wypłatę świadczenia lo-
sowego, zrealizowano 31 wypłat z tytułu pożyczek na łączną 
kwotę 31 000 złotych.
Komisja	Stomatologiczna (przewodnicząca dr Agnieszka 

Surdyka) – zaplanowano spotkanie opłatkowe, na posiedze-
niu komisji dyskutowano m.in. na temat braku miejsc stażo-
wych dla lekarzy dentystów.
Komisja	ds.	Sportu (przewodniczący dr Jakub Kosikow-

ski) – odbyły się Mistrzostwa Polski Lekarzy i Prawników 
w Szachach.
Komisja	Bioetyczna	przy	OIL (przewodniczący dr Janusz 

Dubejko) spotyka się raz w miesiącu, na bieżąco wydaje opi-
nie dotyczące badań klinicznych.
Komisja	ds.	Wykonywania	Zawodu (przewodnicząca 

dr Barbara Hasiec) – komisja prowadziła działalność statuto-
wą, m.in. wnioskowała do Prezydium ORL o podjęcie uchwał 
w sprawie przyznania PWZ w celu odbycia stażu podyplomo-
wego (1), przyznania prawa wykonywania zawodu po odbytym 
stażu podyplomowym (12), 7 lekarzom obywatelom Ukrainy 
wydano warunkowe PWZ, 6 lekarzy przyjęto w poczet człon-
ków LIL w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby 

Ubezpieczenie OC w 2023 roku
Lubelska Izba Lekarska zapewnia lekarzom bezpłatnie (w ra‑

mach opłaconej składki członkowskiej) ochronę ubezpieczenio‑
wą obowiązkowego ubezpieczenia odpo‑
wiedzialności cywilnej lekarza lub dobro‑
wolnego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej, jeśli lekarz nie podlega pod ubez‑
pieczenie obowiązkowe.

ins-med.pl

W trakcie obrad ORL w dniu 11.01 omawiano ofertę, która 
wpłynęła do LIL od jednej z lubelskich firm developerskich do-
tyczącą nowej siedziby LIL. Oferta spotkała się z dużym zainte-
resowaniem członków ORL. W wyniku głosowania ORL upo-
ważniła Prezydium do dalszych rozmów z developerem.

Monika	Bojarska-Łoś

https://ins-med.pl/program-ubezpieczenia-lekarzy-i-lekarzy-dentystow-lil/
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Opłatek w LIL  
z prezentem dla dzieci

Z	okazji	Świąt	Bożego	Narodzenia	w	Lubelskiej	Izbie	
Lekarskiej,	we	wtorek	20	 grudnia,	 odbyło	 się	 spotka-
nie	 opłatkowe,	w	którym	wzięli	 udział	 lekarze	prezy-
dium	ORL,	pracownicy	Izby,	a	także	ksiądz	Paweł	Ję-
drzejewski,	duszpasterz	lubelskiej	służby	zdrowia	i	sio-
stry	 zakonne:	Maria,	przełożona	Zgromadzenia	Sióstr	
Dominikanek	Matki	Bożej	Różańcowej	i	Renata,	dyrek-
torka	Rodzinnego	Domu	Dziecka	im.	Świętego	Dominika	
w	Lublinie,	w	którym	mieszka	ośmioro	dzieci.

Kolędowali aż niebo jaśniało!
Chór Continuum Lubelskiej Izby Lekarskiej w swojej bar-

dzo bogatej, bożonarodzeniowej trasie koncertowej znalazł 
czas, aby zaprosić na wspólne śpiewanie pastorałek i kolęd 
lekarzy LIL, a także wszystkich chętnych.

W siedzibie Klubu Lekarza, który mieści się w Lubelskiej 
Izby Lekarskiej przy ul. Chmielnej 4, w piątek 13 stycznia 
o godz. 18.00 odbyło się spotkanie z cyklu „Muzyczne piątki 
u lekarzy”. Licznie przybyli kolędowali aż niebo jaśniało!

Lekarze seniorzy  
– świątecznie i noworocznie

Tuż przed końcem roku, w czwartek 29 grudnia, lekarze se-
niorzy Lubelskiej Izby Lekarskiej spotkali się w siedzibie Izby 
przy ul. Chmielnej 4, aby złożyć sobie życzenia z okazji świąt 
Bożego Narodzenia i Nowego Roku. 

W spotkaniu uczestniczył prezes ORL Leszek	Buk. Ze-
branych powitała i złożyła życzenia przewodnicząca Komisji 
ds. Lekarzy Seniorów Elżbieta	Kuszewska.

Każdy z 35 uczestników otrzymał gwiazdkowy upominek. 
Były wspomnienia, kolędy, dużo wzruszeń i radosnego nastro-
ju, jakie zwykle towarzyszą tym dniom.

– Tradycyjnie lekarze LIL przekazują dzieciom z tej pla-
cówki opiekuńczej prezenty i zwykle zawozimy je na ul. La-
wendową, gdzie mieści się ośrodek – mówił prezes	Leszek	
Buk. – Tym razem jest inaczej, siostry przyjęły nasze zapro-
szenie i odebrały prezent w naszej siedzibie. To bon o war-
tości 2 tys. zł.

Mali mieszkańcy domu przy ul. Lawendowej dzięki tym 
pieniądzom dostali dofinansowanie do wyjazdu na ferie zi-
mowe, będzie też zakupiony sprzęt sportowy, bo jak podkre-
śla s. Renata, wszystkie dzieci kochają sport i aktywnie tre-
nują różne dziedziny. 

Lekarze LIL wsparli też Chełmskie Centrum pomocy 
dziecku i Rodzinie nr 2 w Chełmie; Dom Dziecka w Zamo-
ściu i Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Szachach ko-
ło Białej Podlaskiej. Każda z tych placówek otrzymała bon 
o wartości 2 tys. zł
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Tylko w Lublinie torbiele 
endometrialne leczą 

skleroterapią 
Skleroterapia	to	małoinwazyjna,	niezwykle	sku-

teczna	metoda	służąca	do	usuwania	torbieli	endome-
trialnych.	W	Polsce	stosuje	ją	tylko	Ośrodek	Skle-
roterapii	Torbieli	Endometrialnych,	który	właśnie	
ruszył	w	Szpitalu	Klinicznym	nr	1	a	kieruje	nim	
prof.	Grzegorz	Polak	z	Kliniki	Ginekologii	Onko-
logicznej	i	Ginekologii.

W czwartek, 12 stycznia, odbył się briefing praso-
wy, w czasie którego przedstawiono główne założe-
nia rozpoczynającego działalność ośrodka. – Torbiele 
występują u 44 proc. kobiet z endometriozą, powodu-
ją ból i problemy z zajściem w ciążę. Do tej pory le-
czono je hormonalnie, a podczas tej kuracji pacjentka 
nie może zajść w ciążę, natomiast leczenie operacją 
jest metodą inwazyjną, która często powoduje spadek 
rezerwy jajnikowej, co utrudnia później zajście w cią-
żę – tłumaczył prof.	Grzegorz	Polak podkreślając, że 
stosowana od niedawna w Lublinie skleroterapia tor-
bieli endometrialnych jest małoinwazyjna, nie niesie 
ryzyka uszkodzenia jajnika w stopniu takim jak ope-
racja i co ważne, procedura jest jednodniowa, wyko-
nywana w krótkim znieczuleniu dożylnym i refundo-
wana przez NFZ.

Sam zabieg polega na usunięciu z torbieli płynu 
i wstrzyknięciu do jej środka silnego 96-procentowego 
etanolu, który powoduje zwłóknienie torbieli i jej za-
nik. Pacjentka nie ma żadnych nacięć i może jeszcze 
tego samego dnia opuścić szpital.

Skleroterapię wykonuje się przede wszystkim mło-
dym kobietom pragnącym zajść w ciążę, a także pa-
cjentkom z dolegliwościami bólowymi spowodowany-
mi przez torbiel. – Ale oczywiście wcześniej musi być 
wykonana kwalifikacja do tego zabiegu, dlatego pa-
cjentki zapraszamy najpierw do naszej przyszpitalnej 
poradni ginekologicznej – informował prof. Polak.

W lubelskim ośrodku wykonano już skleroterapię 
u trzech kobiet. – Nie znam innych szpitali, które ma-
ją w ofercie ten zabieg. Mam nadzieję, że nasza dzia-
łalność będzie inspiracją dla innych jednostek – mó-
wił prof. Polak. W zespole ośrodka są też dr	n.	med.	
Izabela	Dymanowska-Dyjak	 i	dr	n.	med.	Monika	
Abramiuk.

Więcej na ten temat w kolejnym wydaniu Medi-
cusa.

30 lat. Święto Kolegium  
Lekarzy Rodzinnych

Stowarzyszenie	Kolegium	Lekarzy	Rodzinnych	w	Polsce	–	Lu-
belski	Oddział	Wojewódzki	obchodzi	30-lecie	działalności.	Z	tej	
okazji	w	sobotę,	10	grudnia	br.,	odbyła	się	konferencja	naukowa	
„Po	pierwsze	zdrowie”.

W auli Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie zebrali się członko-
wie organizacji i liczni goście – lekarze różnych specjalności, któ-
rzy przygotowali wykłady dzieląc się z zebranymi najnowszą wie-
dzą ze swych dziedzin. 

Konferencję rozpoczął prof.	Lech	Panasiuk, prezes lubelskiego 
oddziału kolegium i dyrektor IMW w Lublinie, podkreślając rolę or-
ganizacji i jej zasługi dla środowiska lekarzy rodzinnych.

Wykład inauguracyjny pt. „Zawód i powołanie. O społecznym 
wymiarze pracy lekarza” wygłosił ks.	prof.	dr	hab.	Antoni	Dębiń-
ski z Katedry Prawa Rzymskiego Instytutu Nauk Prawnych Wydział 
Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. W jubileuszowym 
spotkaniu wzięła też udział prezes Stowarzyszenia Kolegium Lekarzy 
Rodzinnych w Polsce dr	Agnieszka	Jankowska-Zduńczyk.

W części wykładowej m.in. „O aktualnościach COVID-19 – pro-
filaktyce i nowych możliwościach leczenia” mówiła	dr	n.	med.	Bar-
bara	Hasiec;	prof.	Ewa	Rudnicka-Drożak,	kierownik Zakładu Me-
dycyny Rodzinnej UM w Lublinie mówiła o roli lekarza rodzinne-
go w opiece nad pacjentem geriatrycznym;	o	biologicznych aspek-
tach leczenia astmy mówiła dr	Irena	Węgrzyn-Szkutnik, a o oty-
łości u dzieci – prof.	Witold	Lukas z Zakładu Medycyny Rodzinnej 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Obecnie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce zrzesza ok. 4,5 ty-
siąca lekarzy rodzinnych – oddział lubelski ok. 600 medyków.

KLRwP, jako jedyna polska organizacja zrzeszająca lekarzy ro-
dzinnych, w 1996 roku, po blisko rocznym procesie oceny działal-
ności, zostało przyjęte do Światowej Organizacji Kolegiów i Stowa-
rzyszeń Lekarzy Rodzinnych.

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce jest profesjonalnym i na-
ukowym towarzystwem lekarzy rodzinnych, konsekwentnie działa-
jącym na rzecz budowy i rozwoju systemu ochrony zdrowia wyso-
kiej jakości, służącego zdrowiu, godności i dobremu samopoczuciu 
wszystkich ludzi. 
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Serce wcześniaka – czuły barometr zdrowia
z dr n. med. Moniką Wójtowicz‑Marzec,  

kierującą Oddziałem Noworodków Kliniki Położnictwa i Patologii Ciąży 
SPSK 1 w Lublinie,  

rozmawia Anna Augustowska

•	Dlaczego tak ważne są badania serca 
u wcześniaków i u noworodków?

– Serce noworodka jest najbardziej 
czułym narządem, który niemal natych-
miast reaguje na zmiany zachodzące w or-
ganizmie. Monitorowanie pracy serca 
dziecka pozwala na sprawdzenie wielu 
aspektów jego zdrowia, a także ogólne-
go stanu m.in. sprawdzić czy dziecko od-
czuwa ból, czy jest w stanie stresu. Ser-
ce wcześniaka działa na granicy swojej 
potencjalnej wydolności, dlatego moni-
torowanie kondycji układu krążenia pa-
cjentów skrajnie niedojrzałych jest prio-
rytetem w intensywnej terapii. Obrazując 
serce możemy oszacować, w jakim stop-
niu nawodniony jest organizm, jak dys-
trybuowana jest krew do mózgu, a jak do 
jamy brzusznej, czy wskazana jest podaż 
leków diuretycznych czy amin katecholo-
wych. Inne narządy odpowiadają zawsze 
z pewnym opóźnieniem. Serce w związ-
ku z tym, że dystrybuuje krew do całego 
ciała natychmiast reaguje na zmiany prze-
pływu w narządach docelowych. 

•	Czy badanie serca wcześniaka istot-
nie różni się od badania serca osoby do-
rosłej?

– Analiza przepływu krwi w sercu 
wcześniaka jest dużym wyzwaniem i wy-
maga rozważnego postępowania. W prze-
ciwieństwie do osób dorosłych, w sercu 
wcześniaka utrzymują się istotne prze-
cieki wewnątrzsercowe (otwór owalny) 
i zewnątrzsercowe (przewód tętniczy). 
Dodatkowo przez kilka pierwszych ty-
godni życia noworodków tętnice krąże-
nia płucnego cechuje wysoki opór prze-
pływu. Taka sytuacja hemodynamiczna 
ustroju jest bardzo labilna i niewłaściwe 
postępowanie terapeutyczne może do-
prowadzić do gwałtownego pogorszenia 
stanu dziecka. 

•	Jakie choroby wykrywa badanie 
serca?

– Ocena częstości rytmu serca wcze-
śniaków i noworodków jest doskona-
łym parametrem, przewidującym rozpo-
czynającą się posocznicę już dobę przed 
wzrostem parametrów stanu zapalnego 
we krwi. Najnowsze publikacje skupia-
ją się na analizie matematycznej zmien-
ności rytmu serca (HRV), perfuzji wło-
śniczkowej z wykorzystaniem sztucz-
nej inteligencji (AI) i machine learning. 

przeprowadzane w pierwszej dobie ży-
cia. Jak każde badanie przesiewowe obar-
czone jest pewnymi ograniczeniami me-
tody. Badania dodatkowe, jak rentgeno-
diagnostyka, pomiar ciśnienia tętnicze-
go, test hiperoksji należy traktować jako 
techniki pomocnicze. Warte podkreślenia 
jest to, że test	pulsoksymetryczny	wy-
krywa	tylko	niektóre	wady, jak zespół 
hipoplazji lewego serca, przełożenie wiel-
kich pni tętniczych czy koarktację aorty. 
Przy nieprawidłowym wyniku badania 
przesiewowego lekarz neonatolog zobo-
wiązany jest do włączenia ciągłego wle-
wu prostaglandyny i przetransportowania 

Okazuje się, że serce przy rozpoczyna-
jącym się zakażeniu zawęża swoją czę-
stość rytmu, rytm staje się „sztywny” czy 
to na poziomie bradykardii, czy tachykar-
dii. Taki „sztywny”	rytm	serca	wyprze-
dza	nawet	o	dobę	jakiekolwiek	zmiany	
w	badaniach	 biochemicznych	 (CRP,	
PCT,	interleukiny)	czy	morfologii. Tak 

naprawdę wzrost markerów zakażenia, to 
już dla nas, neonatologów, faza wstrząsu 
septycznego, niestety często stanu nieod-
wracalnego. Ponadto w przypadku skraj-
nie niedojrzałych pacjentów, ich orga-
nizm często nie jest w stanie wyprodu-
kować białka C reaktywnego czy inter-
leukin a szpik kostny ulega supresji i za-
miast leukocytozy najczęściej spotyka-
my się u naszych pacjentów z leukope-
nią. Aktualnie zamiast szukać idealnego 
markera z krwi noworodków, tak napraw-
dę wracamy do źródeł medycyny, czy-
li badania parametrów życiowych. Z ko-
rzyścią dla naszych pacjentów, do moni-
torowania wykorzystuje się bezinwazyj-
ne urządzenia, jak EKG, pulsoksymetry, 
kamery czy EEG. 

•	Jak wygląda standardowa diagno-
styka na oddziałach noworodkowych 
i co wyróżnia kierowany przez Panią 
oddział?

– Wszystkie oddziały neonatologicz-
ne wykonują badania przesiewowe w kie-
runku krytycznych wad wrodzonych ser-
ca. Jest to badanie pulsoksymetryczne, 

pacjenta karetką N do oddziału kardio-
logii dziecięcej. Często nieme klinicznie 
w pierwszych tygodniach życia noworod-
ka i niemowlęcia są duże ubytki przegród 
serca, klasyczna postać tetralogii Fallota, 
czy łagodne zwężenia zastawek. W tych 
przypadkach test pulsoksymetryczny mo-
że być prawidłowy po urodzeniu. 

W Klinice Położniczej naszego szpi-
tala pracujemy z doświadczonym zespo-
łem położników i perinatologów, któ-
rzy na poziomie badań prenatalnych wy-
krywają anomalie budowy czy zaburzeń 
rytmu serca. Taka współpraca: perina-
tolog – neonatolog umożliwia zaplano-
wanie postępowania leczniczego często 
już w okresie prenatalnym. Jako ośro-
dek możemy pochwalić się udanymi te-
rapiami częstoskurczu u płodów. Lecze-
nie antyarytmiczne w czasie ciąży umoż-
liwia umiarowienie arytmii, regenerację 
serca płodu, gdyż łożysko jest swoistym 
ECMO dla rozwijającego się organizmu. 
Poród wcześniaka z zaburzeniami rytmu 
wiąże się nieuchronnie ze wstrząsem kar-
diogennym i wysokim ryzykiem zgonu. 
Największym sukcesem jest moment, gdy 
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rodzi się zdrowy noworodek w terminie 
porodu, po epizodzie niewydolności ser-
ca w okresie prenatalnym. 

Naszym „niemym” sukcesem jest czę-
sto fakt, że płód jest właściwie zdiagno-
zowany a szanse na przeżycie otrzymu-
je dlatego, że jest skierowany i rodzi się 
w odpowiednim ośrodku. Przykładem są 
pacjentki, które mają przeciwciała (an-
ty-Ro, anty-La) uszkadzające układ prze-
wodzący serca płodu. W przypadkach po-
stępującego bloku serca u płodu, pacjentki 
kierowane są do ośrodków dysponujących 
zapleczem kardiologów interwencyjnych. 
Podobna sytuacja jest w przypadku pło-
dów z krytycznymi wadami serca, które 
wymagają interwencji od razu po urodze-
niu. Taką wadą jest na przykład krytycz-
na stenoza aortalna, która wymaga balo-
noplastyki zastawki po urodzeniu lub hi-
poplazja lewego serca z restrykcją otworu 
owalnego do zabiegu Rashkinda. 

W naszej klinice obejmujemy dia-
gnostyką kardiologiczną dzieci urodzo-
ne przedwcześnie, ale również noworod-
ki donoszone. Podejmujemy się diagno-
styki pacjentów nie tylko z nieprawidło-
wym badaniem przesiewowym, ale rów-
nież z obciążonym wywiadem położni-
czym, czy obciążonym wywiadem ro-
dzinnym. W czasie hospitalizacji w na-
szym oddziale możemy zaoferować pa-
cjentom badanie echokardiograficzne 
i EKG, w tym Holter EKG. 

•	Z	 jakimi najczęstszymi problema-
mi układu krążenia spotyka się Pani na 
oddziale?

– Okres noworodkowy jest najbar-
dziej burzliwy pod względem występo-
wania zaburzeń rytmu serca w populacji 
pediatrycznej. Najczęściej spotykamy się 
z łagodną arytmią nadkomorową, jednak 
część z tych pacjentów może mieć napa-
dowe częstoskurcze, doprowadzające na-
wet do kardiomiopatii tachyarytmicznej. 
Innym zagadnieniem jest wydłużenie od-
stępu QT u noworodków i ryzyka zagra-
żających życiu arytmii a nawet zwiększo-
nego ryzyka nagłej śmierci łóżeczkowej 
w pierwszych miesiącach życia. Nowo-
rodki w grupie zwiększonego ryzyka wy-
dłużonego QT to rzadkie postaci uwarun-
kowane genetycznie, ale również nowo-
rodki matek leczonych z powodu chorób 
reumatycznych lub przyjmujących leki 
wydłużające odstęp QT. W tej ostatniej 
grupie noworodków na szczęście docho-
dzi do normalizacji obrazu EKG w pierw-
szym półroczu ich życia. W przypadkach 
wydłużonego odstępu QT zalecamy ro-
dzicom kontrolę zapisu EKG u dziecka 
po kilku tygodniach oraz uwrażliwiamy 
na niepokojące objawy u niemowlęcia, 

które są wskazaniem do pilnej ho-
spitalizacji.

W oddziale noworodkowym na-
szego szpitala rodzi się rocznie 
ok. 1500 dzieci, z czego 100 ma-
luchów to wcześniaki – ponad po-
łowa, nawet 60 z tych dzieci wy-
maga intensywnej terapii. Na od-
dział, którym kieruję, trafiają też 
dzieci donoszone, urodzone o cza-
sie, ale z różnych względów wy-
magające intensywnej opieki me-
dycznej. Około 8–10/1000 żywo 
urodzonych noworodków rodzi się 
z wadą wrodzoną serca (WWS) – to 
już jest argument, aby diagnostyka 
odbywała się szybko, czyli w miej-
scu urodzenia dziecka. 

•	Jak często przekazują Państwo no-
worodki do oddziałów kardiologicznych 
w celu dalszej diagnostyki i leczenia?

– Ograniczamy przekazywanie na-
szych pacjentów do diagnostyki kardio-
logicznej tylko do przypadków pilnych. 
Przeprowadzenie badania serca w oddzia-
le, bez konieczności transportu noworod-
ka, jest korzystne zarówno dla dziecka, 
jak i jego rodziców. W przypadku pacjen-
tów z wadą serca stabilną hemodynamicz-
nie umawiamy pobyt w oddziale kardio-
logii dziecięcej w trybie planowym. Ro-
dzicom też przekazujemy informacje na 
temat charakteru wady serca i jeśli mają 
taką potrzebę, przeprowadzamy instruk-
taż na fantomie z zakresu podstawowych 
zabiegów resuscytacyjnych. 

Nasze wcześniaki monitorujemy kar-
diologicznie przez cały okres pobytu na 
intensywnej terapii noworodka. Serce 
wcześniaka dojrzewa w odmiennych wa-
runkach poza stabilnym krążeniem we-
wnątrzmacicznym, nasi pacjenci wyma-
gają kontroli układu krążenia w pierw-
szych latach swojego życia. Dzieci przed-
wcześnie urodzone, których okres pobytu 
na intensywnej terapii był powikłany za-
burzeniami układu oddechowego, zabu-
rzeniami hemodynamicznymi są w gru-
pie wysokiego ryzyka nadciśnienia płuc-
nego, a w wieku dorosłym nadciśnie-
nia tętniczego. Pod szczególnym nadzo-
rem są dzieci z ograniczeniem wzrasta-
nia wewnątrzmacicznego, gdyż hipotro-
fia to również odmienna architektonika 
mięśnia sercowego i zwiększone ryzyko 
chorób sercowo-naczyniowych w wie-
ku dorosłym. 

•	Profesjonalne badanie serca wyma-
ga sprzętu i specjalisty?

– Zdecydowanie tak. Dlatego postano-
wiłam ukończyć specjalizację z kardio-
logii dziecięcej (mam już specjalizację 

pediatryczną i neonatologiczną). Kardio-
logia to moja pasja i cieszę się, że za kil-
ka miesięcy kończę staże specjalizacyjne 
i rozpocznę naukę do egzaminu. 

Specjalizacja z neonatologii również 
daje możliwość wykonywania badań 
echokardiograficznych na poziomie scre-
eningu. Aktualnie zwraca się szczególną 
uwagę na funkcjonalne podejście do ba-
dania echokardiograficznego, czego uczy 
się na kursach echokardiografii dla prak-
tyków z oddziałów intensywnej terapii 
noworodka. 

Sprzęt, jakim dysponuje nasz oddział, 
to nie tylko pulsoksymetria czy aparat 
EKG. Rozwijamy diagnostykę zaburzeń 
rytmu serca wykonując badania typu Hol-
ter EKG. W codziennej praktyce wyko-
rzystujemy aparat do echa serca. 

W ramach badań naukowych dodatko-
wo oceniamy naszym pacjentom zmien-
ność ich czynności serca (HRV). Ma-
my nadzieję, że wyniki tych badań po-
służą nam do zgłębienia tematu czynni-
ków stresowych, jakich doświadczają na-
si pacjenci. 

•	Badane są nie tylko dzieci?
– Obiektem badań naukowych naszego 

ośrodka są również rodzice naszych pa-
cjentów. Oceniamy poziom stresu u rodzi-
ców poprzez ocenę poziomu hormonów 
stresu, ekspresji genów i jednocześnie 
oceniamy czynność serca i jego zmien-
ność w czasie ciąży oraz po porodzie. Do-
strzegamy zależności związane z pozio-
mem stresu rodziców oraz stanem dziec-
ka i jego zdrowieniem. Niepokój u mamy 
wpływa również na percepcję bodźców ze 
strony dziecka. Myślą, która mi przyświe-
ca w dalszej pracy, jest stworzenie takich 
warunków hospitalizacji, by nasi pacjen-
ci byli poddawani jak najmniejszej licz-
bie procedur stresowych, a rodzice mieli 
poczucie pełnego zaangażowania w pro-
ces zdrowienia swoich dzieci.
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•	W	diagnostyce i leczeniu raka płu-
ca zaszły ogromne zmiany. Które z nich 
uznałby Pan za najważniejsze?

– W pierwszej kolejności jako najwięk-
szą zmianę w leczeniu zaawansowane-
go niedrobnokomórkowego raka płuca 
(NDRP) o typie innym niż płaskonabłon-
kowy należy wymienić terapie ukierun-
kowane	molekularnie. W 2011 roku mie-
liśmy tylko jedną taką terapię za pomocą 
inhibitorów kinazy tyrozynowej EGFR, 
którą stosowaliśmy u chorych z muta-
cjami w genie EGFR (10 proc. chorych). 
Obecnie takich terapii jest już zarejestro-
wanych kilkanaście. Wprawdzie w Polsce 
refundacją w ramach programu lekowe-
go objęte są tylko terapie ukierunkowane 
na nieprawidłowe receptory EGFR, ALK 
i ROS1, ale w ramach ratunkowego dostę-
pu do technologii lekowych, albo w pro-
gramach poszerzonego dostępu do terapii, 
lekarze mogą zdobyć finansowanie perso-
nalizowanych terapii również dla chorych 
z rearanżacjami genów NTRK1-2 i RET 
oraz z mutacjami genów BRAF, KRAS 
i MET. Terapie te mogą być stosowane 
nawet u 20 proc. chorych na niepłasko-
nabłonkowego NDRP. Dzięki ich wyko-
rzystaniu czas życia chorych z odpowied-
nimi predyspozycjami genetycznymi wy-
dłużył się z około jednego roku (w cza-
sach stosowania samej chemioterapii) do 
pięciu lat (w dobie terapii spersonalizo-
wanych). Taki postęp nie byłby możliwy 
bez wprowadzenia nowoczesnej diagno-
styki genetycznej. Zaczynaliśmy od pro-
stych testów real‑time PCR oraz metod 
immunohistochemicznych i hybrydyzacji 
in situ. Teraz mamy do dyspozycji nowo-
czesne narzędzie w postaci równoległe-
go, wysokoprzepustowego sekwencjono-
wania nowej generacji (ang. Next Gene‑
ration Sequencing, NGS). Dzięki tej me-
todzie w krótkim czasie i przy coraz niż-
szych kosztach (około 2500 zł) możemy 
równocześnie ocenić nieprawidłowości 
genetyczne w kilkudziesięciu genach i na 
podstawie takiego wyniku dobrać odpo-
wiednią dla chorego terapię ukierunko-
waną molekularnie.

Drugą rewolucją, która wydarzyła się 
w leczeniu raka płuca (obu jego postaci: 
drobno- i niedrobnokomórkowej) oraz te-
rapii międzybłoniaka opłucnej było wpro-
wadzenie immunoterapii. Jest ona pro-
wadzona za pomocą przeciwciał ukierun-
kowanych na immunologiczne punkty 

Rak płuca wkrótce chorobą przewlekłą
z prof. Pawłem Krawczykiem  

z Katedry Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii  
 UM w Lublinie,  

rozmawia Anna Augustowska

kontrolne zlokalizowane na komórkach 
nowotworowych lub limfocytach. Zablo-
kowanie tych punktów kontrolnych znosi 
tolerancję immunologiczną i uniemożli-
wia komórkom nowotworowym ucieczkę 

•	Co Pan sądzi o opinii, że mimo tych 
zmian (leczenie ukierunkowane mole-
kularnie, immunoterapia) wciąż chorzy 
w Polsce nie są leczeni optymalnie? Ja-
ka jest dostępność do nowoczesnego le-
czenia dla zwykłego Kowalskiego?

– To prawda. Nie wszyscy chorzy na 
raka płuca w Polsce leczeni są w sposób 
optymalny. Przyczyn tego zjawiska jest 
wiele, ale niemal wszystkie są związane 
z czasem. Pierwszą jest skryty przebieg 
choroby oraz strach chorych przed roz-

poznaniem nowotworu złośliwe-
go. Brak charakterystycznych ob-
jawów raka płuca i ich nakładanie 
się na istniejące objawy np. prze-
wlekłej obturacyjnej choroby płuc 
(POChP) powodują, że chory zgła-
sza się do lekarza w zaawansowa-
nym stadium choroby. Rozwiąza-
niem	tego	problemu	byłoby	upo-
wszechnienie	badań	profilaktycz-
nych	 z	wykorzystaniem	nisko-
dawkowej	 tomografii	kompute-
rowej. Program taki adresowany 
jest do osób palących papierosy. Je-
go realizacja pozwala wykryć no-
wotwór obszaru klatki piersiowej 
we wcześniejszym stopniu zaawan-
sowania i jest powiązana z poradą 
antynikotynową. Niestety, poziom 
realizacji programu profilaktyczne-
go w Polsce jest niewystarczający. 
Nasza klinika kwalifikuje pacjen-
tów do badań profilaktycznych od 

ubiegłego roku (dane na stronie interne-
towej SPSK nr 4 w Lublinie).

Kolejną przyczyną jest opóźnienie dia-
gnostyki raka płuca zarówno w gabinecie 
lekarza rodzinnego czy lekarza specjali-
sty (pulmonologa, czy onkologa), w pra-
cowni radiologii (tomografia komputero-
wa), w pracowni bronchoskopii (pobranie 
materiału), czy w zakładzie patomorfolo-
gii (postawienie ostatecznej diagnozy ra-
ka płuca). Rola	lekarza	POZ	jest	tutaj	
często	kluczowa. Lekarze rodzinni zna-
ją swoich pacjentów od wielu lat i często 
bagatelizują objawy, wiążąc je np. z za-
ostrzeniem POChP i podając antybioty-
ki. Trzeba pamiętać, że lekarze rodzinni 
w ubiegłym roku zyskali nowe narzędzie 
dla zachowania czujności onkologicznej 
– mogą sami zlecać wykonanie tomografii 
komputerowej klatki piersiowej.

Nawet w najlepszych ośrodkach spe-
cjalistycznych czas od skierowania pa-
cjenta przez lekarza rodzinnego do roz-
poznania raka płuca przekracza jeden 
miesiąc. Jednak nierzadko mamy do czy-
nienia z chorymi, u których diagnostyka 
trwała cztery miesiące, a nawet pół roku. 
Należy pamiętać, że chory na zaawan-
sowanego raka płuca bez leczenia żyje 

spod nadzoru immunologicznego. Z tej 
metody leczenia może skorzystać ko-
lejnych 50-60 proc. chorych na zaawan-
sowanego raka płuca i międzybłoniaka 
opłucnej. U chorych na NDRP poddanych 
immunoterapii lub immunoterapii w sko-
jarzeniu z chemioterapią obserwujemy 
kilkuletnie czasy przeżycia całkowitego, 
a 25 proc. naszych pacjentów żyje ponad 
pięć lat (kiedyś uznawano tę granicę prze-
życia za wyleczenie z raka płuca).

Ostatnie rewolucyjne wydarzenia dzie-
ją się na naszych oczach. Leki ukierunko-
wane molekularnie i immunoterapia za-
czynają być stosowane u chorych opero-
wanych lub poddawanych chemioradio-
terapii z powodu NDRP (około 30 proc. 
chorych na NDRP). Są to chorzy we 
wcześniejszych stadiach zaawansowania, 
którzy mogą być poddani radykalnym me-
todom leczenia, mogącym doprowadzić 
do całkowitego wyleczenia. Dzięki za-
stosowaniu leczenia	spersonalizowane-
go jako uzupełnienia metod chirurgicz-
nych lub radioterapeutycznych, odsetek 
chorych we wczesnych stadiach zaawan-
sowania wyleczonych z raka płuca może 
wzrosnąć z 50 proc. obecnie, do ponad 
75 proc. w przyszłości.
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Rak płuca wkrótce chorobą przewlekłą
przeciętnie sześć miesięcy. To oznacza, że 
wielu chorych nie otrzyma żadnego lecze-
nia systemowego, bo po rozpoznaniu raka 
płuca będą w bardzo złym stanie spraw-
ności i zakwalifikujemy ich tylko do tera-
pii wspomagających (np. leczenie bólu).

Kolejnym problemem jest dostęp do 
diagnostyki	 genetycznej,	 która	 jest	
kluczowa w kwalifikacji chorych na ra-
ka płuca do terapii spersonalizowanych. 
Nie każdy szpital, zajmujący się diagno-
styką raka płuca, posiada laboratorium ge-
netyczne lub ma podpisaną umowę z ta-
kim laboratorium. Chory błąka się pomię-
dzy różnymi szpitalami i dociera do róż-
nych specjalistów, którzy nierzadko z du-
żym opóźnieniem zlecają wykonanie ba-
dań genetycznych. Obieg skierowań i ma-
teriału wypożyczanego z zakładu pato-
morfologii też jest bardzo skomplikowa-
ny i długotrwały. Czas,	jaki	może	upły-
nąć	od	wykonania	bronchoskopii	i	po-
brania	materiału	do	rozpoczęcia	lecze-
nia	nie	może	przekraczać	28	dni. Takie 
są zapisy karty DiLO. Niestety, w wielu 
ośrodkach jest to niewykonalne właśnie 
z powodu opóźnień w zlecaniu i wyko-
naniu badań genetycznych.

•	Z	doświadczenia pacjentów wynika, 
że wielu z nich trafia na leczenie późno, 
że często od razu dostają chemioterapię, 
która eliminuje ich z innych opcji lecze-
nia. Jak to wygląda na Lubelszczyźnie? 
Jaka jest idealna ścieżka postępowania 
step by step?

– Z danych NFZ wynika, że sytuacja 
na Lubelszczyźnie jest lepsza niż w in-
nych regionach Polski. Niemal wszyscy 
chorzy na niedrobnokomórkowego raka 
płuca, którzy wymagają diagnostyki ge-
netycznej, mają do niej dostęp. Lepsza sy-
tuacja jest tylko w województwie świę-
tokrzyskim. Prawie 50 proc. chorych na 
NDRP jest na Lubelszczyźnie leczonych 
w ramach programu lekowego NFZ, co 
oznacza, że otrzymują spersonalizowane 
leczenie oparte na wynikach badań czyn-
ników predykcyjnych (kwalifikują-
cych do leczenia). Jest to najlepszy 
wynik w całej Polsce, bo są woje-
wództwa, gdzie ten wskaźnik nie 
przekracza 20 proc. Należy pamię-
tać, że nigdy 100 proc. chorych nie 
będzie leczonych w sposób sperso-
nalizowany. Część z nich nie speł-
nia kryteriów kwalifikacji do pro-
gramu lekowego, a inni leczeni są 
w inny sposób (np. około 15 proc. 
chorych jest operowanych z powo-
du NDRP).

Mogę opisać ścieżkę chorego on-
kologicznego (z zaawansowanym no-
wotworem), którą wypracowaliśmy 

w naszej Klinice Pneumonologii, Onko-
logii i Alergologii. Nie wiem, czy jest ona 
do końca optymalna, ale spełnia warunki 
czasowe, opisane w karcie DiLO. Chory 
zgłasza się do pracowni bronchoskopo-
wej po wykonaniu tomografii kompute-
rowej, w której opisano lokalizację gu-
za i powiększonych węzłów chłonnych. 
Materiał z bronchoskopii niezwłocznie 
zostaje przekazany do zakładu patomor-
fologii. Oczekiwanie na wynik badania 
patomorfologicznego zajmuje nie wię-
cej niż 10 dni roboczych. W dniu dostar-
czenia do kliniki rozpoznania raka płuca 
(w zależności od typu tego nowotworu), 
wystawiona zostaje prośba o wypożycze-
nie bloczka parafinowego do zakładu pa-
tomorfologii i skierowanie na badania do 
laboratorium genetycznego, a koordyna-
torka zajmująca się realizacją karty DiLO 
zawiadamia pacjenta o konieczności od-
bioru wyniku patomorfologicznego. Cho-
ry zgłasza się do kliniki, gdzie nie tylko 
odbiera wynik z rozpoznaniem, ale też od 
razu lekarze onkolodzy wspólnie z koor-
dynatorką planują przyjęcie do szpita-
la z uwzględnieniem 10-dniowego okre-
su oczekiwania na wyniki badań predyk-
cyjnych. Nieraz zachodzi także koniecz-
ność zaplanowania powtórnego badania 
tomografii komputerowej, której wyniki 

są ważne miesiąc. W chwili, gdy chory 
znajdzie się w oddziale szpitalnym, jego 
wyniki są w pełni wystarczające do pra-
widłowej kwalifikacji do leczenia, w tym 
najczęściej do spersonalizowanej terapii 
w ramach programu lekowego. Jak wy-
nika z powyższego opisu, sukces diagno-
styki i kwalifikacji do leczenia u chorego 
na raka płuca zależy od współpracy wie-
lodyscyplinarnego zespołu, w skład które-
go wchodzą lekarze (pulmonolodzy, onko-
lodzy, bronchoskopiści, radiolodzy, pato-
morfolodzy), diagności laboratoryjni (ge-
netycy), pielęgniarki oraz koordynatorzy 
pakietu onkologicznego na każdym eta-
pie jego realizacji.

Taki sposób postępowania przyno-
si wymierne korzyści. W naszych ostat-
nich opracowaniach, opublikowanych 
w renomowanych czasopismach, wyli-
czyliśmy, że czas	życia	naszych	pacjen-
tów	przedłużył	 się	przeciętnie	do	po-
nad	dwu	 lat.	 Jednak, jak zaznaczyłem 
wcześniej, mamy też chorych, którzy są 
pod naszą opieką pięć lat i dłużej, mimo 
że nowotwór był u nich wykryty w sta-
dium zaawansowanym. Taki postęp do-
konał się w ciągu ostatnich kilku lat i jeśli 
ten trend się utrzyma, już niedługo o ra-
ku płuca będziemy mówić jako o choro-
bie przewlekłej.

 Budynek dostosowany do 
stworzenia  m.in. Domu 

Opieki lub DPS.

Na sprzedaż nowy, parterowy 
budynek z 2021 położony 

w podlubelskiej miejscowości 
Chmiel Pierwszy.

NOWY BUDYNEK POD USŁUGI MEDYCZNE

ZAPRASZAM DO KONTAKTU
Agata Kincel

tel. 609 301 420
a.kincel@bigcitybroker.pl

6 grudnia 2022 odbyła się konferencja pt. „Postępy 
w pulmonologii, onkologii i alergologii – update 2022”
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•	Oddział Neurochirurgii jest jednym 
z najmłodszych oddziałów funkcjonują-
cych w szpitalu wojskowym a zarazem 
trzecim i najmłodszym w regionie o tym 
profilu. Pandemia to był trudny czas na 
rozpoczęcie działalności?

– Nie był to na pewno łatwy moment. 
W marcu 2020 roku w Polsce ogłoszono 
pandemię a my już wtedy szykowaliśmy 
oddział, który powstał na bazie pomiesz-
czeń po dawnym oddziale chirurgii ogól-
nej. Nie było odwrotu, za chwilę zaczę-
ły obowiązywać obostrzenia związane 
z COVID-19. Zaczęły się ciągłe restryk-
cje, dotyczące przyjęć pacjentów i znacz-
ne ograniczenia w działaniu bloku opera-
cyjnego z powodu niedoboru anestezjo-
logów. W efekcie pierwszego pacjenta 
neurochirurgicznego przyjęliśmy 27 paź-
dziernika 2020 roku. To był mężczyzna 
z dyskopatią szyjną i niedowładami.

•	Ilu pacjentów od tego dnia leczyło 
się na oddziale?

– To ponad 1 tys. 200 osób – mimo 
pandemii, kiedy pracowaliśmy w znacz-
nie ograniczony sposób. Średnio rocznie 
przyjmujemy ponad 500 chorych, a dys-
ponujemy tylko 10 łóżkami. Mamy do 
dyspozycji dwie sale operacyjne na wy-
odrębnionym bloku operacyjnym. Waż-
ne jest także to, że oddział nie przynosi 

Neurochirurgia najmłodsza w regionie
z Michałem Brzozowskim,  

kierownikiem Oddziału Neurochirurgii  
1. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie,  

rozmawia Anna Augustowska

strat, co więcej, za ostatni rok wygenero-
waliśmy dla szpitala zysk.

•	Ostatnio o pracy oddziału było gło-
śno, bo wykonaliście pierwszą w histo-
rii tej lecznicy, operację usunięcia guza 
mózgu z zastosowaniem preparatu o na-
zwie gliolan.

– To prawda, 16 grudnia przeprowa-
dziliśmy operację metodą, której istotą 
jest fluorescencja guza podczas zabiegu 

operacyjnego. Guz wychwytuje metabolit 
kwasu 5-aminolewulinowego i w świetle 
ultrafioletowym generowanym przez mi-
kroskop zaczyna iluminować w polu ope-
racyjnym na różowo. Dzięki temu można 
lepiej określić granicę nacieku nowotwo-
rowego, co w konsekwencji umożliwia 
radykalne usunięcie guza i poprawę wy-
ników leczenia. Pacjentką była 63-letnia 
kobieta, u której zdiagnozowano wznowę 
guza pierwotnie operowanego w 2021 ro-
ku. Potencjalnie każdy pacjent z glejopo-
chodnym guzem mózgu może być ope-
rowany z użyciem tej metody. Preparat 
gliolan jest w całości refundowany przez 
NFZ. Do zabiegu zakwalifikowani mo-
gą być wszyscy pacjenci z guzami gle-
jowymi OUN.

•	A	z	jakimi schorzeniami najczęściej 
trafiają tu pacjenci?

– W naszym oddziale leczeni są pa-
cjenci z pełnym spektrum schorzeń neu-
rologicznych. Odbywają się tu operacje 
guzów mózgu i kanału kręgowego, tęt-
niaków wewnątrzczaszkowych (w ciągu 
dwu lat działalności zoperowaliśmy ich 
ponad 20), operacje wodogłowia. Wśród 
naszych pacjentów dużą grupę stanowią 
chorzy z dyskopatią i chorobami zwy-
rodnieniowymi kręgosłupa, co wynika 
z profilu pacjentów neurochirurgicznych 
na Lubelszczyźnie. Tej grupie pacjentów 
możemy zaoferować zabiegi endoskopo-
we, co w znaczący sposób redukuje po-
operacyjne dolegliwości bólowe i skraca 
okres hospitalizacji. Mamy też fizjotera-
peutę na stałym etacie, który prowadzi pa-
cjentów po zabiegach operacyjnych. Po-
za tym w szpitalu funkcjonuje oddział re-
habilitacji, który w razie potrzeby przej-
muje pacjentów wymagających dłuższe-
go leczenia.

W ostatnim czasie rozpoczęliśmy tak-
że w naszym oddziale wykonywać za-
biegi z dziedziny neurochirurgii czyn-
nościowej, w tym między innymi im-
plantacje stymulatorów nerwu błędnego 
w padaczce lekoopornej. Zabiegami tymi 
szczególnie zajmuje się dr Krzysztof Gil, 
który posiada wieloletnie doświadczenie 
w tym zakresie. W przyszłości chcieliby-
śmy rozwinąć się w kierunku neuroendo-
skopii, a także zabiegów endowaskular-
nych. Mamy w tym zakresie zaawanso-
wane plany.

•	Takie zabiegi wymagają sprzętu…
– Oddział dysponuje najnowocześniej-

szym sprzętem, umożliwiającym lecze-
nie zaawansowanych przypadków neu-
rochirurgicznych. Dysponujemy mikro-
skopami operacyjnymi, systemem neuro-
nawigacji, endoskopami kręgosłupowymi 
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oraz wewnątrzczaszkowymi, posiadamy 
możliwość operacji z użyciem neuromo-
nitoringu. W oddziale znajduje się sala 
intensywnego nadzoru pooperacyjnego, 
ale nie ukrywam, że marzę o sali hybry-
dowej i pracowni angiograficznej. Mam 
nadzieję, że te marzenia się spełnią, bo 
szpital się rozbudowuje i jedno z pięter 
będzie przygotowywane dla potrzeb neu-
rochirurgii. Pacjenci dostaną wtedy 30 łó-
żek, w tym 10-łóżkowy oddział intensyw-
nej opieki pooperacyjnej. Planowana jest 
także sala hybrydowa z angiografem dwu-
płaszczyznowym, oraz tomografem śród-
operacyjnym.

Dla nas ważne jest zaangażowanie 
w opiekę nad pacjentem całego perso-
nelu. Sprawne działanie oddziału zależy 
nie tylko od sześciu pracujących tu leka-
rzy, ale także od pielęgniarek, sanitariu-
szek, rehabilitantów, oraz sekretarek. Dla 
nas liczy się jakość działania oddziału ja-
ko całości. Efektem tego podejścia są po-
zytywne opinie, które słyszymy od na-
szych pacjentów.

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

Czas szybko leci i wiosna za pasem, dzisiaj oglądałam magno-
lię i ma coraz większe pąki. Ostatnio zakwitła na jeden dzień, bo 
w nocy był mróz i koniec. Ale trzeba mieć nadzieję, że teraz tak 
nie będzie. Coraz częściej zaczynam żyć nadzieją, że będzie lepiej. 
Wiarę powoli tracę, ale zostaje nadzieja.

Ostatnio zapadł wyrok sądu, że wszystkie telefony w POZ mu-
szą być odbierane natychmiast. Wysoki Sąd stwierdził, że to nie je-
go sprawa, jak to zrobić, po prostu tak ma być i już. U mnie w reje-
stracji są cztery telefony i rano pięć osób, które odbierają połącze-
nia, rejestrują, odpowiadają na pytania itd. A i tak koło południa w każdym apa-
racie wyświetla się 20-30 nieodebranych połączeń. Co komu da taki wyrok i ka-
ranie za nieodebrany telefon? I dlaczego tylko w POZ, a nie w AOS czy szpita-
lu? Absurd goni absurd.

Następna ciekawa rzecz to uniemożliwienie wystawiania skierowań na SOR 
i Izbę Przyjęć z przychodni. Tylko mam pytanie: gdzie wysłać pacjenta z podej-
rzeniem zawału? Na kardiologię? A kto go przyjmie prosto z karetki, bez uzgod-
nienia miejsca? Czy jest czas uzgadniać miejsce i z kim skoro niemal zawsze nie 
ma miejsc? Karetka transportowa nie zabierze pacjenta, jeżeli nie uzgodnimy miej-
sca, a kto ma to robić, lekarz? Rodzina? (nawet jeżeli nie ma stanu bezpośrednie-
go zagrożenia życia tylko np. podejrzenie złamania nogi i godz. 17.30, pracownie 
RTG zamknięte – więc na zdjęcie nie wyślę, na SOR nie wolno, czyli gdzie? Na 
oddział ortopedii? No, ale ktoś pomyślał i odblokował SOR-y. 

Minister obiecał i wydał nawet rozporządzenie o testowaniu pacjentów na grypę, 
RSV i COVID w przychodniach POZ. I dobrze, w dzisiejszych czasach to powi-
nien być standard w sezonie infekcyjnym. Problem w tym, że przez dwa tygodnie 
na konferencjach prasowych minister o tym mówił, później wydał rozporządzenie, 
zamówiliśmy testy i… infekcji prawie już nie ma. A nie można by odwrotnie? 

Szczepionki na grypę rok temu były bezpłatne najpierw dla pacjentów 75+, póź-
niej 65+ i w końcu dla wszystkich chętnych. W tym roku wszyscy musieli przyjść 
do przychodni po receptę, wyku-
pić w aptece (lub wybrać za 0 zł) 
i przyjść zaszczepić się w przy-
chodni. Trzy razy okazja do kon-
taktu z zainfekowanymi osoba-
mi. A nie można było zostawić 
tak, jak było rok temu? Lepsze 
wrogiem dobrego. I pan mini-
ster wygłaszający, że nic się le-
karzom nie stanie, jak wypiszą 
receptę. Bardzo głębokie zrozu-
mienie problemu.

Na koniec dnia mała awantu-
ra. Pani, która nie otrzymała dla 
matki recepty na clexane, przy-
szła na skargę. Mama po udarze, 
na doustnych lekach przeciwkrze-
pliwych, ma mieć wykonaną ko-
lonoskopię (termin za kilka dni). 
Lekarz neurolog zalecił, żeby bra-
ła przez cztery dni clexan 80 (ale 
tylko oryginalny, bo przy innych nie ma pewności) i po receptę (koniecznie re-
fundowaną) od lekarza rodzinnego. A ON MUSI WYPISAĆ! Koleżanka odmó-
wiła słusznie. Za kilka minut telefon od neurologa i pan doktor nakazuje mi wypi-
sać receptę. Pytam dlaczego ja, a nie neurolog – odpowiedź: „bo to nie jego obo-
wiązek, a lekarz rodzinny jest od tego, żeby takie polecenia kolegów wykonywać, 
bo to jego obowiązek”. Odebrało mi mowę – nie zdarza mi się to często. Po gło-
sie młody człowiek, nie przedstawił się, na koniec rozmowy zagroził, że zrobi ze 
mną porządek (ja się przedstawiłam). Ciekawe jaki? 

Dobrze, że dzień coraz dłuższy, to może będę miała mniej depresyjne podejście 
do pracy. Czas do domu, jutro też jest dzień!

Wioletta	Szafrańska-Kocuń

•	Szczerze mówiąc chciałam zacząć 
naszą rozmowę od pytania, czy oddział 
powstał, bo wojsko powinno mieć zaple-
cze neurochirurgiczne, bo wojna…

– Zapewne też, ale oddział powstał, 
ponieważ wpisywał się w plany rozwo-
ju neurochirurgii na Lubelszczyźnie. Po-
za Kliniką Neurochirurgii w szpitalu przy 
ul. Jaczewskiego i oddziałem w Zamo-
ściu, w naszym regionie nie było innych 
oddziałów neurochirurgicznych, więc 
okres oczekiwania na zabiegi operacyj-
ne był zdecydowanie dłuższy. Tak moc-
ny argument zdecydował o tym, aby Lu-
blin miał kolejne łóżka neurochirurgicz-
ne, a chorzy nie musieli jeździć na zabie-
gi do innych miast, na przykład do War-
szawy, gdzie działa kilkanaście oddzia-
łów neurochirurgicznych.
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Idą zmiany!  
Dla pracowników  
(i pracodawców)

20	czerwca	2019	r.	została	uchwalo-
na	unijna	dyrektywa	w	sprawie	równo-
wagi	między	życiem	zawodowym	a	pry-
watnym	 rodziców	 i	 opiekunów	 (tzw.	
work‑life balance).	Właśnie	w	tym	roku	
(choć	powinno	być	jeszcze	w	poprzed-
nim)	następuje	wprowadzenie	jej	zało-
żeń	do	polskiego	prawa	pracy.	

Zmiany mają na celu przede wszystkim 
zwiększenie równości pomiędzy kobie-
tami i mężczyznami na rynku pracy oraz 
ułatwienie pracownikom wychowującym 
dzieci zachowania równowagi pomiędzy 
życiem prywatnym a zawodowym.

Dla osiągnięcia tych celów rząd przy-
jął pakiet zmian w Kodeksie pracy, któ-
re przewidują szereg rozwiązań korzyst-
nych dla pracowników (ustawa ma wejść 
w życie po upływie 21 dni od publikacji 
w Dzienniku Ustaw).

Więcej przerw i dni wolnych

Jedną z czołowych zasad prawa pra-
cy jest prawo pracownika do odpoczyn-
ku. Obecnie, gdy dobowy wymiar czasu 
pracy pracownika wynosi co najmniej 
6 godzin, pracownik ten ma prawo do 
minimum 15-minutowej	płatnej	prze-
rwy wliczanej do czasu pracy. Po zmia-
nach zatrudniony uzyska prawo do dru-
giej takiej przerwy, jeśli jego dobowy 
wymiar pracy jest dłuższy niż 9 go-
dzin oraz trzeciej, jeśli jest dłuższy niż 
16 godzin. 

Dla wszystkich pracowników prze-
widziano dodatkowy bezpłatny urlop	
opiekuńczy w wymiarze 5 dni w roku 
kalendarzowym, który będzie można 
wykorzystać w celu zapewnienia oso-
bistej opieki członkowi rodziny (syno-
wi, córce, matce, ojcu lub małżonko-
wi) lub domownikowi (osobie pozosta-
jącej we wspólnym gospodarstwie do-
mowym), którzy wymagają opieki lub 
wsparcia ze względów medycznych. Za 
czas tego urlopu nie będzie przysługi-
wało wynagrodzenie. Potrzebę skorzy-
stania z takiego urlopu będzie należało 
zgłosić najpóźniej z jednodniowym wy-
przedzeniem. Oczywiście dotychczaso-
wa opieka na dziecko do 14 r.ż. zosta-
je po staremu.

Zwolnienie od pracy z powodu dzia-
łania siły	wyższej natomiast będzie 
możliwe do wykorzystania w wymiarze 

2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzo-
wym w pilnych sprawach rodzinnych spo-
wodowanych chorobą lub wypadkiem. 
Zapotrzebowanie na taki dzień wolny bę-
dzie można złożyć podobnie jak w przy-
padku urlopu na żądanie w dniu nieobec-
ności w pracy. Te dni/godziny będą płat-
ne jednak tylko w połowie.

A co dla rodziców? 

Tu ważna zmiana dotyczyć będzie do-
datkowych 9 tygodni urlopu rodziciel-
skiego dla drugiego z rodziców. Urlopu 
tego nie można będzie przenieść na dru-
gą osobę. Ministerstwo Rodziny i Poli-
tyki Społecznej wyjaśnia, że w ten spo-
sób chce zachęcić ojców do aktywnego 
uczestnictwa w wychowywaniu dzieci 
już od najwcześniejszego etapu ich roz-
woju. W obecnym stanie prawnym urlop 
rodzicielski wynosi 32 tygodnie w przy-
padku urodzenia jednego dziecka (34 ty-
godnie w przypadku większej liczby dzie-
ci). Po zmianach prawa okres ten wydłuży 
się do odpowiednio 41 i 43 tygodni. Pod-
stawa zasiłku macierzyńskiego wzrośnie 
z 80 do 81,5 proc.
Ojcowie nadal będą mieli prawo do 

dwutygodniowego urlopu ojcowskiego, 
jednak czas na jego wykorzystanie skró-
ci się z 24 do 12 miesięcy.

Położono również akcent na szczegól-
ną ochronę	stosunku	pracy	kobiet	w	cią-
ży. Ma obowiązywać zakaz prowadzenia 

wszelkich przygotowań 
do wypowiadania i roz-
wiązywania stosunku pra-
cy w okresie ciąży, w cza-
sie urlopu macierzyńskie-
go oraz pozostałych urlo-
pów związanych z rodzi-
cielstwem.

Rodzice (bądź opieku-
nowie) dzieci	do	lat	8 (a nie jak wcześniej 
do lat 4) bez ich zgody nie będą mogli 
być zatrudniani w godzinach nadliczbo-
wych, w porze nocnej, w systemie prze-
rywanego czasu pracy, a także delego-
wani poza stałe miejsce pracy. To	szcze-
gólnie	ważne	w	kontekście	dyżurów	le-
karskich. Pamiętajmy, że to uprawnienie 
dotyczy tylko jednego z rodziców (mu-
szą oni ustalić między sobą, które z nich 
będzie z niego korzystać). 
Dodatek	wyrównawczy po nowe-

mu. Jak wiemy w systemach czasu pra-
cy, w których dopuszczalne jest stoso-
wanie przedłużonego dobowego wymia-
ru czasu pracy ponad 8 godzin, czas pra-
cy pracownic w ciąży nie może przekra-
czać 8 godzin. Po zmianach przepisów 
to ograniczenie będzie również dotyczy-
ło pracowników opiekujących się dzieć-
mi w wieku do 8 lat bez ich zgody. Pra-
cownik zachowa prawo do wynagrodze-
nia za czas nieprzepracowany w związku 
ze zmniejszeniem z tego powodu wymia-
ru jego czasu pracy. 

Również ww. grupa pracowników bę-
dzie miała prawo wnioskować o bar-
dziej elastyczną organizację pracy 
– pracę	 zdalną,	 ruchomy,	 indywi-
dualny	bądź	przerywany	czas	pracy. 
Tu jednak pracodawca nie będzie miał 
obowiązku uwzględnić takiego wnio-
sku, chociaż odpowiedź musi zostać 
udzielona w ciągu 7 dni, a odmowa spo-
rządzona na piśmie i uzasadniona.

Dura lex, sed lex

Wdrożenie opisywanych zmian 
z pewnością będzie dużym wyzwa-
niem. Szczególnie, jeśli są pracodaw-
cami, i dla nich uwzględnienie dodat-
kowych uprawnień pracowników mo-
że powodować trudności organizacyj-
ne. Pracodawcy muszą jednak pamię-
tać, że naruszanie przepisów o czasie 
pracy lub przepisów o uprawnieniach 
pracowników związanych z rodziciel-
stwem jest wykroczeniem przeciw pra-
wom pracowników i jest zagrożone ka-
rą grzywny. 

Prawo na co dzień www. medicus.lublin.pl

Prawo pracy – odnowione
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W	połowie	kwietnia	–	od	14	do	16	–	w	Lublinie	odbę-
dzie	się	pierwsza	tego	typu	naukowo-szkoleniowa	kon-
ferencja	„Lublin	International	Students’	Surgical	Con-
gress	LISSC	2023”,	przeznaczona	dla	studentów	i	mło-
dych	lekarzy,	zrzeszająca	pasjonatów	wszystkich	spe-
cjalizacji	zabiegowych.	
Swój	udział	można	zgłaszać	do	20	marca	br.
– To będą trzy intensywne dni obejmujące: sesje nauko-

we, szeroką gamę warsztatów prowadzonych przez studen-
tów oraz doświadczonych lekarzy oraz wiele innych cieka-
wych atrakcji – wyjaśnia Mateusz	Jasiński, koordynator 
ds. promocji, informatyki i warsztatów LISSC. 

Konferencję organizuje Studenckie Koło Naukowe, dzia-
łające przy II Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastro-
enterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego wraz 
z Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medyczne-
go w Lublinie. – Chcemy propagować chirurgię, dziś czę-
sto niedocenianą dziedzinę, która w ostatnich latach nie jest 
pierwszym wyborem wśród studentów, myślących o swo-
jej przyszłej specjalizacji – zaznaczają młodzi organizato-
rzy i zachęcają do udziału w wydarzeniu zarówno studen-
tów, chcących związać swoją przyszłość ze specjalizacja-
mi zabiegowymi, ale też lekarzy praktyków i doktorantów, 
chcących poszerzać swoje umiejętności zarówno praktycz-
ne jak i naukowe. 

– Spodziewamy się 250 uczestników w sesjach nauko-
wych oraz 200 uczestników warsztatów. Głównym języ-
kiem konferencji będzie język angielski. W związku z mię-
dzynarodowym charakterem wydarzenia sesje naukowe 
prowadzone będą w formie hybrydowej: stacjonarnie oraz 
za pośrednictwem połączenia audio-video.

Studenckie Koło Naukowe przy II Katedrze i Klinice 
Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów 
Układu Pokarmowego SPSK 1 w Lublinie jest organizacją 
studencką, zrzeszającą zarówno pasjonatów, jak i studen-
tów, chcących zacząć swoją przygodę z chirurgią ogólną. 
Głównymi założeniami koła jest nauka samej chirurgii po-
przez ciekawe prezentacje na spotkaniach koła, jak i roz-
wiązywanie trudnych zadań czy analizę ciekawych przy-
padków medycznych, o których nie zawsze piszą podręczniki. 
Opiekunami koła są dr	n.	med.	Justyna	Wyroślak-Najs	oraz	
lek.	Norbert	Nowak, prawdziwi pasjonaci chirurgii, którzy 
swój czas poświęcają na szkolenie młodszych kolegów zarów-
no od strony naukowej, jak i praktycznej. 

Młodzi chirurdzy – młodym chirurgom 

W konferencji chętni mogą uczestniczyć w formie aktywnej 
(m.in. zaprezentować swoje prace naukowe), jak i biernej. For-
ma uczestnictwa będzie wybierana przy rejestracji uczestnika 
konferencji za pośrednictwem strony internetowej. 
Rejestracja	potrwa	do	20	marca	2023	r. 

Program konferencji zakłada warsztaty z symulacji me-
dycznej, przeprowadzone w salach wysokiej wierności 
CSM z chirurgii ogólnej, torakochirurgii oraz medycyny 
ratunkowej w warunkach SO. Będą też warsztaty w for-
mie ćwiczeń praktycznych z różnych dziedzin, tj. chirur-
gii ogólnej, ortopedii, neurochirurgii, torakochirurgii, chi-
rurgii stomatologicznej, chirurgii robotycznej, ginekolo-
gii czy warsztatów z USG. Warsztaty prowadzone będą 
przez członków studenckich kół naukowych naszej uczel-
ni oraz ich opiekunów. Szczegółowy program konferen-
cji wraz z programem warsztatów na stronie internetowej 
oraz w social mediach naszej konferencji.  aa

Strona internetowa  
http://lissc2023.pl/

Facebook  
https://www.facebook.com/ 

profile.php?id=100088188352148
Instagram 

https://www.instagram.com/lissc2023

https://www.facebook.com/profile.php?id=100088188352148
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•	Historia andrologii sięga lat 50. XX wieku, czy mimo to 
spotykacie się Panowie z pytaniem: „a co to takiego”?

Sz.B.: – To standardowe 
pytanie nie tylko ze strony 
laików. Lekarze, pielęgniar-
ki, położne miewają często 
wątpliwości, czym zajmuje 
się andrologia. Ponieważ jest 
to nauka, która zajmuje się 
układem rozrodczym mężczy-
zny, żartobliwie można powie-
dzieć od poczęcia do śmier-
ci, zarówno w okresie roz-
woju cech płciowych w dzie-
ciństwie, w okresie dojrze-
wania, także życiem seksual-
nym młodego człowieka, je-
go zdolnością do posiadania 
potomstwa, jak i wszelkimi 
innymi problemami, związa-
nymi z układem rozrodczym. 
Andrologia jest czymś analo-
gicznym do ginekologii, tylko 
dotyczy mężczyzn. 

•	Dlaczego ginekolodzy zajmują się andrologią?
A.W.: – Ginekolog ze 

względu na swoje wykształ-
cenie, nie jest w pełni przy-
gotowany do leczenia męż-
czyzny. W programie spe-
cjalizacji z ginekologii nie 
ma problematyki związanej 
z męskim układem rozrod-
czym. Oczywiście jest pe-
wien zakres dotyczący le-
czenia bezpłodności, ale jest 
to zbyt wąski fragment, żeby 
zająć się szeroko rozumia-
nym zdrowiem mężczyzny. 

•	Czy dzisiaj o rozrodczości możemy mówić osobno dzieląc 
na ginekologię i andrologię?

Sz.B.: – Założenie jest takie, że para oczekująca potomstwa 
powinna się zgłaszać do nas wspólnie, aby zająć się zarówno 
stroną męską, jak i kobiecą. Przyczyny niepłodności leżą po obu 
stronach i rozkładają się symetrycznie po 50 procent. 30 pro-
cent męski czynnik, 30 żeński i 40 procent sytuacje mieszane, 
gdzie obniżona płodność mężczyzny, spotykająca się z obni-
żoną płodnością kobiety, skutkuje w efekcie brakiem potom-
stwa. Leczenie mężczyzny od 50–70 lat stało się domeną an-
drologów. Istnieją certyfikaty androloga klinicznego, udziela-
ne zarówno przez Europejską Akademię Andrologii, której je-
stem członkiem i certyfikaty kliniczne Polskiego Towarzystwa 
Andrologicznego, o które mogą się ubiegać specjaliści zarów-
no z ginekologii, urologii, jak i endokrynologii.

Mam odczucie, że społecznie andrologii dopiero się uczymy, 
bo o ile kobiety od lat i pokoleń są przyzwyczajone do opie-
ki ginekologicznej, to w przypadku mężczyzny, sprawa wca-
le nie jest oczywista.

Kiedy mężczyzna idzie do androloga
z prof. Arturem Wdowiakiem,  

specjalistą ginekologiem‑położnikiem, andrologiem 
i z dr. Szymonem Bakalczukiem,  
ginekologiem‑położnikiem i andrologiem, 

rozmawia Wojciech Brakowiecki,  
rzecznik prasowy Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie

Ważny oddział po remoncie
W	hrubieszowskim	szpitalu	poprawiły	się	warunki	pra-

cy	na	Intensywnej	Terapii.	Oddział	właśnie	został	oddany	
do	użytku	po	gruntownym	remoncie.

Choć inwestycja nazywana była modernizacją, faktycznie 
był to gruntowny remont a nawet przebudowa OIT. Jak wy-
licza Alicja	Jarosińska, dyrektor powiatowej placówki, zo-
stały wymienione wszystkie instalacje, okna, drzwi, glazura 

itd. Ze względu na stałe zagrożenie COVID zwiększono licz-
bę łóżek w izolatce.

Koszt poprawy warunków na Oddziale Intensywnej Terapii 
SPZOZ w Hrubieszowie to ponad 4 miliony złotych. 

Na zdjęciu: uroczystość oficjalnego oddania do użytku no-
woczesnego oddziału po zakończeniu prac.

(oprac.	jkg)	
Fot.	Szpital	Powiatowy	w	Hrubieszowie
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Kiedy mężczyzna idzie do androloga
A.W.: – Trudno się nie zgodzić. Istnieje takie przekonanie 

wśród mężczyzn, którzy trafiają do nas jako pacjenci, że jeże-
li nie ma problemów z erekcją, mają wytrysk, to znaczy że są 
zdrowym, płodnym człowiekiem. Natomiast w ostatnich latach 
nastąpił bardzo intensywny rozwój różnych metod badania na-
sienia. Wyszliśmy poza standardową analizę nasienia, która nie 
jest w stanie w pełni ocenić zdolności rozrodczych mężczyzny. 
Okazuje się, że mężczyźni z prawidłowymi i nieprawidłowymi 
spermiogramami osiągają ciążę niemalże w tym samym czasie 
i to rodzi potrzebę dalszych badań nasienia, którymi powin-
ni zajmować się androlodzy. Możemy także badania męskiego 
układu rozrodczego rozszerzyć o badania genetyczne.

•	Ale postawa, że chodzenie do lekarza jest niemęskie, cią-
gle pokutuje.

Sz.B.: – Rzeczywiście tak jest, chociaż obecnie mamy coraz 
częściej bardzo prawidłową sytuację. Para, która rozpoczyna sta-
rania o dziecko, rozpoczyna je także od badań mężczyzny. Są 
to nieinwazyjne badania, polegające na tym, że wstępnie oce-
niamy wartości predykcyjne badania spermiogramu, a w razie 
jakichkolwiek wątpliwości możemy poszerzyć zakres o bada-
nia specjalistyczne. Pewnym problemem jest to, że wszystkie 
te badania nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdro-
wia. Jako Polskie Towarzystwo Andrologiczne, czynimy o to 
starania i być może w tym roku pojawią się pierwsze możliwo-
ści diagnostyki andrologicznej refundowanej przez NFZ lub ob-
jęte zostaną one specjalnymi programami rządowymi.

•	Co ciekawe w kontekście naszej rozmowy, możemy mówić 
o „lubelskiej szkole andrologii”.

Sz.B.: – To nie podlega dyskusji! Obaj wywodzimy się z tej 
samej szkoły, którą rozpoczynali profesorowie Michał Bokiniec 
i Marian Semczuk, a my staramy się tę szkołę godnie kontynu-
ować i reprezentować. Obaj pełnimy wysokie funkcje w Zarzą-
dzie Polskiego Towarzystwa Andrologicznego. Jestem prezesem 

PTA, a prof. Artur Wdowiak – skarbnikiem. Mamy więc olbrzy-
mi wpływ na kierunki, w jakich rozwija się zarówno organiza-
cyjnie, jak i naukowo andrologia. Staramy się organizować kur-
sy andrologiczne. W bieżącym roku planujemy dwa wydarze-
nia szkoleniowe. Pierwsze z nich, to kurs andrologiczny, który 
jest niezbędny do uzyskania certyfikatu androloga klinicznego, 
a we wrześniu, w Lublinie, zaplanowane mamy kolejne Dni An-
drologiczne – Międzynarodowy Kongres Andrologiczny, a my 
stanowimy komitet organizacyjny tego wydarzenia. 

•	Na naszym uniwersytecie są prowadzone badania nad 
płodnością mężczyzn. Kiedy będą wyniki?

A.W.: – Istota tych badań jest ukierunkowana na znalezie-
nie odpowiedzi, co może wpływać na spadek możliwości pro-
kreacyjnych mężczyzn.

W ciągu ostatnich lat obserwujemy spadek parametrów na-
sienia męskiego. To jest ogólnoświatowa tendencja. Nie wie-
my, co jest tego przyczyną. Jednym z potencjalnie szkodliwych 
czynników może być nasza ekspozycja na urządzenia i łączność 
bezprzewodową, która jak wiemy rozwija się błyskawicznie. 
Dzięki wsparciu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie od kil-
ku lat zajmuję się wpływem czynników szkodliwych na para-
metry męskiego nasienia. Program badawczy polegał na tym, 
że ochotnikom dawaliśmy dozymetry, czyli urządzenia, któ-
re mierzyły ich codzienną ekspozycję na pole elektromagne-
tyczne związane z łącznością bezprzewodową. Po tych pomia-
rach badaliśmy parametry nasienia, potencjał oksydoredukcyj-
ny nasienia i uszkodzenia (fragmentację) DNA. Obecnie jeste-
śmy w trakcie opracowania materiału i na wiosnę zobaczymy 
wyniki, w jaki sposób wspomniana ekspozycja wpływa na pa-
rametry nasienia i jego układ genetyczny, który również od-
powiada za uzyskanie zapłodnienia i potencjał oksydoreduk-
cyjny. Uniwersytet Medyczny w Lublinie zakupił także jeden 
z pierwszych w Polsce aparat MIOXSYS do badania potencja-
łu oksydoredukcyjnego. 

Szpital w Lubartowie zbada nowocześnie
W	piątek,	9	grudnia,	odbyło	się	uroczyste	otwarcie	Za-

kładu	Diagnostyki	Obrazowej	w	lubartowskim	szpitalu.	
– Szpital dotychczas nie posiadał takiego zakładu. Diagno-

styka Obrazowa mieści się w nowym budynku i dysponuje re-
zonansem magnetycznym (koszt ponad 8 mln 200 tys. zł) i to-
mografem komputerowym (koszt ponad 3 mln 600 tys. zł) – in-
formuje rzeczniczka szpitala Wioleta	Wojciechowska.

Zakupiono też RTG kostno-płucne z pełną automatyką 
i dwoma mobilnymi detektorami FPD (koszt 1 mln 400 tys. zł). 
Nowa pracownia RTG, znajduje się w pobliżu Izby Przyjęć 
i przyszłego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, co ułatwi 
dostęp do szybkiej diagnostyki rentgenowskiej pacjentom po-
trzebującym natychmiastowego prześwietlenia RTG. 

Opr.	aa
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Kodeks etyki lekarskiej dotyka relacji 
wzajemnych pomiędzy lekarzami w ar-
tykułach 52 i 53. Artykuł 52 przypomi-
na, że: „Lekarze powinni okazywać so-
bie wzajemny szacunek. Szczególny sza-
cunek i względy należą się lekarzom se-
niorom, a zwłaszcza byłym nauczycie-
lom. Lekarz powinien zachować szcze-
gólną ostrożność w formułowaniu opinii 
o działalności zawodowej innego lekarza, 
w szczególności nie powinien publicznie 
dyskredytować go w jakikolwiek sposób. 
Lekarz wszelkie uwagi o dostrzeżonych 
błędach w postępowaniu innego lekarza 
powinien przekazać przede wszystkim 
temu lekarzowi. Jeżeli interwencja okaże 
się nieskuteczna albo dostrzeżony błąd lub 
naruszenie zasad etyki powoduje poważ-
ną szkodę, konieczne jest poinformowa-
nie organu izby lekarskiej. Poinformowa-
nie organu izby lekarskiej o zauważonym 
naruszeniu zasad etycznych i niekompe-
tencji zawodowej innego lekarza nie sta-
nowi naruszenia zasad etyki. Jeżeli do-
strzeżony błąd, popełniony przez innego 
lekarza, ma niekorzystny wpływ na stan 

zdrowia pacjenta należy podjąć działania 
dla odwrócenia jego skutków”. Artykuł 53 
„Doświadczeni lekarze winni służyć radą 
i pomocą mniej doświadczonym kolegom, 
zwłaszcza w trudnych przypadkach kli-
nicznych. Lekarze pełniący funkcje kie-
rownicze powinni traktować swoich pra-
cowników zgodnie z zasadami etyki. Le-
karze pełniący funkcje kierownicze są zo-
bowiązani do szczególnej dbałości o do-
bro chorego oraz o warunki pracy i rozwo-
ju zawodowego podległych im osób”.

Wzajemny szacunek

Po zdaniu: „lekarze powinni okazy-
wać sobie wzajemny szacunek”, w zasa-
dzie można by zakończyć rozdział o wza-
jemnych relacjach między lekarzami, bo 
okazywanie sobie wzajemnego szacunku 
jest nie tylko podstawą dobrych relacji, 
ale w słowie szacunek zawiera się wła-
ściwe zachowanie wobec osoby darzo-
nej szacunkiem. Współcześnie, zwłasz-
cza w szpitalach, lekarze pracują w ze-
społach. Szkolenia lekarzy, a zwłaszcza 

nabywanie przez nich umiejętności prak-
tycznych jest dość złożonym procesem. 
Czy jest w nim miejsce na relacje uczeń–
mistrz, albo wobec narastającej feminiza-
cji mistrz–uczennica? Chyba tak. Szczę-
śliwy	jest,	kto	trafi	na	dobrego	życzli-
wego	szefa.	To rozciąga się także na star-
szych, a właściwie bardziej doświadczo-
nych kolegów i koleżanki.

Przy czym warto również zauważyć 
i wykorzystywać wiedzę i umiejętności 
młodszych lekarzy. Gotowość	do	ucze-
nia	się	od	młodszych	jest	bardzo	waż-
na.	To młodzi lekarze jeżdżą na kursy 
i kongresy, warto wykorzystać wiedzę, 
z którą wracają – również tak okazuje-
my im szacunek! Wśród szympansów 
znane jest zjawisko zróżnicowanej szyb-
kości uczenia w zależności od płci i wie-
ku. Najszybciej uczą się młode samice, 
najwolniej stare samce, ale stado akcep-
tuje, tj. zaczyna wykorzystywać umiejęt-
ność, kiedy opanuje ją najważniejszy sa-
miec. A u ludzi?

Okazywanie szacunku ma być równo-
ważone przez obowiązek pomocy w le-
czeniu trudnych pacjentów. Ciekawe, że 
Autorzy nie piszą o specjalizacjach i for-
malnych egzaminach tylko o doświadcze-
niu, które nie jest co prawda prostą funk-
cją czasu, a raczej liczby leczonych pa-
cjentów i stopniach ciężkości ich stanu, 
co często odnosi się do liczby lat pracy, 
a przez to do wieku. 

Przedstawiamy pierwszą część nieopublikowanego wcześniej artykułu śp. prof. Krzysz-
tofa Marczewskiego, wieloletniego kierownika Zakładu Etyki i Filozofii Człowieka UM 
w Lublinie, który przygotował kilka miesięcy przed śmiercią. Prof. Marczewski zmarł 3 la‑
ta temu, 31 grudnia 2019 roku, pogrzeb odbył się 4 stycznia 2020 roku. 

Tekst miał być częścią przystępnego komentarza do wybranych artykułów Kodeksu 
etyki lekarskiej.

Relacje wzajemne między lekarzami (cz.1)

Do dr Perzanowskiej mówiono: Mamo
„Okrutna prawda kobiecego obozu na Majdanku nie była 

jeszcze przez nikogo opisywana; dogłębnie znałyśmy ją tylko 
my, byłe więźniarki” – pisała we wstępie do I wydania swych 
obozowych wspomnień lekarka Stefania Perzanowska, była 
więźniarka KL Lublin, założycielka i kierowniczka rewiru – ko-
biecego szpitala obozowego, w którym z heroizmem, wielkim 
oddaniem i sercem walczyła o życie więźniarek.

1 grudnia 2022 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hiero‑
nima Łopacińskiego w Lublinie odbyło się spotkanie poświęcone tej 
wyjątkowej postaci i przejmującej książce „Gdy myśli do Majdanka 

wracają”, w której 20 lat po zakończeniu II wojny, dr Perzanowska 
opisała pobyt w obozie.

Okazją była promocja drugiego, niezwykle starannie przygoto‑
wanego i rozszerzonego wydania tej pozycji. Porównano je z autor‑
skim maszynopisem, co dało wgląd w pracę autorki nad książką. Po‑
nadto publikacja zawiera niepublikowane dotąd obozowe grypsy 
i rodzinne fotografie. W spotkaniu uczestniczyli i wzruszająco dzie‑
lili się swymi refleksjami nad życiem Stefanii i Jej córki Zofii (też le‑
karki) wnukowie Perzanowskiej: Andrzej i Krzysztof Korczakowie 
z rodzinami. aa
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Niepostrzeżenie dla mnie samego sta-
łem się seniorem i to z racji choroby (no-
wotwór mózgu) od razu niedołężnym. 
To pozwoliło mi lepiej zrozumieć, jakie 
szczególne względy, o których wspomi-
na KEL, byłyby mi najbardziej miłe. Nie 
jest to nic niezwykłego, np. poręcz przy 
schodach na sali wykładowej.

Zwracanie uwagi na błędy

Zachowanie poprawnej komunikacji 
między lekarzami jest szczególnie istotne 
w razie trudności. Wszyscy popełniamy 
błędy, ale niewielu z nas lubi, kiedy się 
je nam wytyka. Z drugiej strony zwróce-
nie uwagi jest często konieczne, aby unik-
nąć uczynienia większej szkody. Z przy-
czyn organizacyjnych nie zawsze da się 
to przeprowadzić w sposób wyżej opisa-
ny w KEL i Piśmie świętym. Tymczasem 
czynienie tego publicznie, ale delikatnie 
np. na raporcie lekarskim, stanowi dobrą 
okazję do nauki dla wszystkich obecnych 
lekarzy. Pozostawienie bez komentarza 
błędnego postępowania oznaczałoby du-
że ryzyko kolejnego błędu. Jak to zrobić, 
aby nie zaszkodzić choremu, ani autory-
tetowi źle go leczącego lekarza?

Nie ma chyba uniwersalnej metody 
i również dlatego medycyna jest sztu-
ką. Pozwolę sobie przypomnieć sposób 
mojej kierowniczki specjalizacji z en-
dokrynologii śp. Pani prof. dr hab. Anny 

Relacje wzajemne między lekarzami (cz.1)
Kasperlik‑Załuskiej. Otóż, kiedy plotłem 
szczególne bzdury i/lub planowałem po-
pełnienie jakiegoś głupstwa, Pani Profe-
sor niezmiennie zaczynała od „Jak Pan 
oczywiście wie (co niestety rzadko by-
ło prawdą), patofizjologia wskazuje, że 

w znacznie mniejszych zespołach niż spo-
łeczność Izby Lekarskiej. A nasze proble-
my są często zupełnie egzotyczne dla le-
karzy innych specjalności. KEL z dość 
dużą wyrozumiałością odnosi się do błę-
dów, obawiając się przede wszystkim 

podważania autorytetu leka-
rza. Jest w tym dużo słusz-
ności. Z drugiej jednak stro-
ny lekarz pozbawiony krytyki 
może utwierdzać się w prze-
konaniu o słuszności błędne-
go w rzeczywistości postępo-
wania. Jednak droga przeka-
zywania informacji, o której 
pisze KEL, jest dość czaso-
chłonna, a szerokie włączenie 
Izb Lekarskich już od wcze-
snych etapów postępowania 
mało realne i mało potrzebne. 
Wbrew intencjom autorów 
KEL oznacza istotne kłopo-
ty i trudności, np. w konkur-

sach na stanowiska kierownicze.
Ogólne zalecenie naprawienia szkody 

wydaje się tak słuszne, jak i często trud-
ne do realizacji. Natomiast zobowiąza-
nie bardziej doświadczonych lekarzy do 
pomocy młodszym kolegom w leczeniu 
trudnych pacjentów jest także oczywiste, 
ale niestety nie zawsze realizowane. 

Prof. Krzysztof Marczewski

Cz. 2 w wydaniu Medicusa 3/2023 

w tej sytuacji, u tego chorego nie może-
my tak postąpić”. Była wspaniałym czło-
wiekiem.

Jeżeli takie indywidualne napomina-
nie nie odnosi skutku, KEL przewidu-
je powiadomienie organów Izby Lekar-
skiej. Obawiam się, że obowiązek in-
formowania Izby Lekarskiej jest chyba 
bardzo rzadko wypełniany treścią w in-
ny sposób niż na drodze skargi, a mo-
że trochę szkoda. Oczywiście pracujemy 

Rodzice dostali łóżka
Siedem łóżko‑foteli przekazano do dyspozycji rodziców, których dzieci są leczo‑

ne w Oddziale Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersyteckie‑
go Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Łóżka dotarły do szpitala w środę, 14 grudnia.

Darczyńcą jest Fundacja Ronalda McDonalda wraz partnerem akcji firmą ALAB Labo-
ratoria. Dzięki tej darowiźnie, praktycznie wszyscy rodzice, czuwający przy swoich dzie-
ciach, będą mieli zapewnione „nocowanie” na wygodnych łóżkach, a w dzień, po złoże-
niu, będą one pełnić funkcję komfortowych foteli do siedzenia. aa
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•	Skąd pomysł, aby w klinice or-
ganizować dla chorych koncerty 
muzyczne?

– Z przekonania i wiedzy, jaką 
daje nam nauka, że muzyka leczy! 
A chyba nikt nie wątpi, że chorzy 
onkologiczni, poza leczeniem skoja-
rzonym – w szczególny sposób po-
trzebują także wsparcia psychicz-
nego. I dlatego muzykę – co waż-
ne, wykonywaną na żywo – posta-
nowiliśmy wprowadzić do naszej 
kliniki.

•	Wiedza o roli muzyki i muzy-
koterapii to jedno, ale nie byłoby 
tej inicjatywy, gdyby nie Pana mi-
łość do muzyki?

– Chciałbym wyraźnie pod-
kreślić, że realizacja tego projek-
tu jest możliwa dzięki aprobacie 
i przychylności ze strony dyrektor 
SPSK 1, dr Beaty Gawelskiej, kie-
rownika kliniki, prof. Wojciecha 
Polkowskiego, a także prorektora 
ds. kształcenia i dydaktyki, prof. Kamila Torresa, który dał te-
mu przedsięwzięciu tzw. zielone światło już blisko 2 lata te-
mu. Wtedy też powstał wniosek o zakup pianina cyfrowego 
w ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego naszej 
kliniki. Ważne stało się też wsparcie ze strony przedstawicieli 
UMCS – prof. Urszuli Bobryk oraz prof. Piotra Wijatkowskie-
go. Co do mojej roli – ukończyłem w dzieciństwie powszech-
ną szkołę muzyczną w klasie fortepianu i od tego czasu muzy-
ka jest moim nieodłącznym kompanem życia. Mam dużo szczę-
ścia, że uzupełnia ona moją główną pasję – chirurgię. Na bloku 
operacyjnym muzyka, której słuchamy, poza wprowadzaniem 
całego zespołu w odpowiedni rytm, bywa również źródłem sy-
tuacyjnych „perełek”. Przykładowo, z głośników płynie dys-
kografia zespołu „Queen”. Rezydent anestezjologii intubuje do 
Under Pressure, profesor słysząc Don’t stop me now łapie wiatr 
w żagle i rozszerza zakres operacji. Asysta w tym czasie utoż-
samia się z I want to break free, a instrumentariuszka pod no-
sem uśmiecha się do Another one bites the dust. 

Równo rok temu przyjechał do nas z Krakowa profesor An-
drzej Budzyński, żyjąca legenda chirurgii minimalnie inwazyjnej 

Muzyka leczy – to pewne!
w Polsce. Asystowaliśmy mu do pierwszej w naszej klinice 
w pełni laparoskopowej gastrektomii. Mimo iż profesor jest oso-
bą niezwykle kontaktową – zachowywaliśmy naturalny dystans. 
Nagle słychać motyw przewodni z serialu Twin Peaks, niedaw-
no zmarłego Angelo Badalamentiego. Profesor kiwając porozu-
miewawczo głową rzuca „O! Kto zabił Laurę Palmer?”. Od te-
go momentu – i zabieg, i towarzyszące mu rozmowy – w żaden 

sposób nie wskazywałyby na to, że 
spotkaliśmy się przy stole opera-
cyjnym po raz pierwszy. 

•	Słuchając Pana zastanawiam 
się, dlaczego nie kontynuował Pan 
edukacji muzycznej?

– Wspomniałem już o mojej naj-
większej pasji. Od zawsze chcia-
łem być chirurgiem. Rodzice są le-
karzami, więc medycynę „chłoną-
łem” od małego. Ojciec, gineko-
log-położnik, część swojej karie-
ry spędził w RPA, gdzie mogłem 
przez pewien okres życia – w szko-
le średniej, a później w czasie kil-
ku praktyk studenckich – towa-
rzyszyć Mu w pracy, również na 
sali operacyjnej, która w krajach 
Wspólnoty Brytyjskiej nazywana 
jest ceremonialnie „teatrem”. Pro-
szę sobie wyobrazić, że pielęgniar-
ki i położne śpiewają każdemu no-
wo narodzonemu dziecku na przy-
witanie ze światem hymn Nkosi Si‑

kelele Afrika – Boże pobłogosław Afrykę. Ich wewnętrzne cie-
pło, czucie muzyki i rytmu – czysta naturalność. Jedno z pięk-
niejszych wspomnień z Czarnego Lądu.

•	Ale nie został Pan położnikiem?
– Miałem pięć, może sześć lat, kiedy przeglądając z mamą 

jedną z książek w pewnym momencie zrobiłem wielkie oczy, bo 
na jednej ze stron zobaczyłem swoje nazwisko. Chodziło o stry-
ja Ojca, prof. Jana Pruszyńskiego, ucznia słynnego prof. Leona 
Manteuffel-Szoege. Stryj, doktor honoris causa Wojskowej Aka-
demii Medycznej w Łodzi, naczelny chirurg Wojska Polskie-
go, wieloletni kierownik tamtejszej Katedry Chirurgii, w latach 

z dr. hab. Karolem Rawicz‑Pruszyńskim, 
profesorem UM, chirurgiem, adiunktem Kliniki 

Chirurgii Onkologicznej,  
rozmawia Anna Augustowska

W Klinice Chirurgii Onkologicznej SPSK nr 1 w Lublinie w li-
stopadzie ubiegłego roku ruszył cykl wyjątkowych koncer-
tów muzyki kameralnej, które są dedykowane pacjentkom 
i pacjentom kliniki przy ul. Radziwiłłowskiej. Czwartkowe 
spotkania z muzyką (dwa razy w miesiącu) odbywają pod ha‑
słem „Muzyka leczy…”. Wydarzenia odbywają się na mocy po‑
rozumienia zawartego pomiędzy Instytutem Muzyki UMCS 
i Szpitalem Klinicznym nr 1.
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60. po raz pierwszy w Polsce wszczepiał zastawki dwudzielne i trój-
dzielne na otwartym sercu i całkowicie poświęcił się torako- i kar-
diochirurgii. Machając energicznie nóżkami na krześle – zapewne 
w tempie allegro – rzuciłem „Mamo! Ja też tak chcę!”. Niespełna 
20 lat później, podczas jednej z akcji społecznych Międzynarodo-
wego Stowarzyszenia Studentów Medycyny (IFMSA), wylądowa-
łem w gabinecie poradni chirurgii onkologicznej, gdzie poznałem 
przyszłego kolegę z kliniki, prof. Andrzeja Kurylcio (prywatnie en-
tuzjastę m.in. zespołu „Groove Armada”). Kilka miesięcy później 
spotkaliśmy się raz jeszcze na sesji chirurgicznej jednej ze studenc-
kich konferencji naukowych, gdzie przedstawiałem wartość eduka-
cyjną i praktyczną warsztatów z szycia chirurgicznego, organizowa-
nych dla studentów naszej Alma Mater. W tamtym okresie dużo cza-
su spędzałem również z prof. Andrzejem Szczeklikiem, ale z uwa-
gi na podświadomy tropizm ujemny w kierunku chorób wewnętrz-
nych – nie z jego „Interną”, ale z prozą – „Katharsis”, „Kore” czy 
wreszcie „Nieśmiertelnością”. Profesor w niesamowicie wyszukany 
i wysublimowany sposób potrafi pisać o medycynie. Dla niego esen-
cją naszego zawodu było spotkanie dwóch ludzi – chorego z leka-
rzem. A w onkologii te spotkania są szczególne – od trudnego mo-
mentu postawienia diagnozy, po kompleksowy proces diagnostycz-
no-terapeutyczny, a następnie kilkuletni okres kontroli po leczeniu. 
W czasie wielokrotnych wizyt pacjentów w klinice, czy to w ramach 
leczenia operacyjnego czy systemowego, ta relacja rozwija się. Ale 
poza naszym wsparciem, choremu onkologicznemu – być może jak 
żadnemu innemu – towarzyszy samotność. A muzyka potrafi to zre-
kompensować. Mam zatem nadzieję, że nasza inicjatywa – muzyko-
terapia w onkologii – będzie w tym trudnym dla wielu chorych cza-
sie chwilą wytchnienia. Co raz częściej obserwujemy jak sami cho-
rzy siadają do pianina i tworzą historię tej inicjatywy.

•	Pierwsze koncerty już się odbyły. Do udziału w nich zgłosiło 
się bardzo wielu chętnych muzyków, pracowników i studentów In-
stytutu Muzyki UMCS. A Pan nie gra dla chorych?

– Dla zachowania homeostazy narządu słuchu naszych pacjentów, 
zostawiam to profesjonalistom. Niemniej, w czasie dyżurów, z regu-
ły późną nocą, kiedy chorzy już śpią, zdarza mi się pobrzdąkać. In-
stynktownie tylko w białe. W słuchawkach. Słowo rodzi się z dźwię-
ku, a dźwięk przed słowem. To czas na uporządkowanie neuronów, 
wyciszenie się i refleksję nad kończącym się dniem i wykonanymi 
operacjami. Jest to także swojego rodzaju forma treningu manual-
nego – niezbędnego przy uprawianiu chirurgii. 

LITeRACKOŚwiata codzienność  
nie zawsze znośna

Przede wszystkim miłe zaskoczenie – książka jest w za‑
chwycającym formacie: mała, kiedyś o takich mówiło się 
„kieszonkowa”; ma też miękkie okładki (też już prawie 
przez wydawnictwa niestosowane) i piękną w prostocie, 
bardzo oszczędną, żeby nie powiedzieć surową i ascetycz‑
ną, oprawę graficzną okładki. Skromną.

„Nic drobniej nie będzie” Marcina Wichy to naj‑
nowsza pozycja autora, na którego kolejne książki cze‑
kam odkąd przeczytałam rewelacyjny esej pt. „Rzeczy, 
których nie wyrzuciłem” (za tę książkę w 2018 uzyskał 
Nagrodę Literacką „Nike” i Nagrodę Literacką im. Witolda 
Gombrowicza), potem „Kierunek zwiedzania” i „Dlaczego 
przestałem kochać design”. Wszystkie pochłaniałam żału‑
jąc z każdą przeczytaną stroną, że zaraz koniec…

„Nic drobniej…” jest więc zaskoczeniem nie tylko es‑
tetycznym, bo tym razem to zbiór krótkich, błyskotli‑
wych felietonów, które Marcin Wicha publikował w la‑
tach 2017‑2021 na łamach ma‑
gazynu „Pismo”, ale są też nowe 
teksty. Ten „groch z kapustą”, 
tworzy rodzaj kroniki wydarzeń 
z ostatnich lat, a także subtel‑
nych wspomnień z dzieciństwa 
autora i jego bliskich. Felietony 
są o wszystkich „przygodach” 
Polaków żyjących w obecnych 
czasach, ale autor nie skupia się 
tylko na tym, co za oknem, cho‑
ciaż sporo tu odwołań do poli‑
tyki, ekologii – „Biedna Ziemia. 
Wyklęta, wybebeszona przez 
koncerny górnicze, uduszona 
plastikiem, przysypana śmie‑
ciami. Jeszcze tu była. Gdzieś 
pod płytami chodnikowymi, 
asfaltem, granitem”; społecz‑
nych akcji i codzienności sza‑
rej chociaż nie nudnej: „Siedzą 
przy drzwiach. Babcia coś czy‑
ta. Chłopiec trzyma pudełko. Tutaj każdy trzyma pudełko. 
Niektóre pudełka chroboczą” – tak, tak to pierwsze zdania 
tekstu o wizycie u… weterynarza, specjalisty od gadów. 
Albo: „musiałem się natknąć na śmieciarkę i odkryć, że za‑
łoga bierze to całe nasze bio i ciska do ogólnych zmiesza‑
nych”. I jeszcze: „Dzieci odgrywają swoje role. Rodzicie sza‑
leją z telefonami. Niektórzy mają kamery. Ktoś przyniósł 
statyw. Też robicie kilka zdjęć, ale nie potraficie się dopchać 
do szopki. Zostaje kilka nieostrych fotografii. Wasze dziec‑
ko jest rozmazaną smugą w grupie pasterzy. Większość ka‑
dru wypełnia kark jakiegoś ojca(…)”. Najpiękniej i wzrusza‑
jąco pisze o kruchych, często bagatelizowanych albo nie‑
dostrzeganych chwilach takich jak w felietonie pt. „Nowy 
telefon”. „Kupiłem nowy telefon. W starym został ostatni 
SMS od ojca: „Dojechałeś?”.

„Marcin Wicha jest autorem, który swoimi książkami 
wytycza nowe formy narracyjne. Jego teksty są połącze‑
niem eseju z traktatem filozoficznym oraz elementami re‑
portażu wraz z trafnym satyrycznym komentarzem. Pisze 
z zadziwiającą swobodą, która sprawia, że szwy między‑
gatunkowe w jego zajmującej prozie są prawie niezau‑
ważalne, a kolejne książki zyskują uznanie zarówno kry‑
tyków, jak i czytelników” – pisał Janusz R. Kowalczyk na 
portalu culture.pl.

Nic dodać, nic ująć – czytać.
Anna Augustowska

Marcin Wicha, „Nic drobniej nie będzie”, 
Wydawnictwo Karakter, Kraków 2022.

Zdjęcie z bloku 
operacyjnego w RPA 
– sierpień 2012
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Nikt dziś nie wyśle pacjen-
ta do apteki po butelkowany bu-
lion i raczej nie zaleci kawio-
ru. W trudny dla przewodu po-
karmowego czas karnawału, za-
glądamy do porad lekarzy, któ-
rzy na początku ubiegłego wie-
ku ratowali szwankujące żołąd-
ki ordynując ziołowe specyfi-
ki Maggiego oraz mączki Knor-
ra i Nestl’a

– Niezwykła porywczość i po-
śpiech współczesnego życia, cho-
robliwa i natężona walka o byt 
sprawiają, że przy zbytnim natę-
żeniu pracy ludzkiej, ciągłym po-
budzeniu umysłowym i podraż-
nieniu psychicznym, prowadzi-
my nieregularny sposób życia. 
Taki stan rzeczy musi prowadzić 
do rozmaitych zaburzeń w czyn-
ności żołądka – mógł 120 lat te-
mu przeczytać czytelnik, który za 
50 kopiejek kupił 80-stronicowy 
poradnik, powstały z myślą o na-
rzekających na trawienie. 

Jeśli był urzędnikiem lub bu-
chalterem miał dodatkowe powo-
dy do zmartwień, bo dowiedział 
się, że niektóre zawody i zajęcia 
usposabiają do cierpień żołąd-
ka. Na przykład praca siedząca 
jest taką, która źle wpływa na narządy trawienia. Także zaję-
cia połączone z ciągłym pobudzeniem i podrażnieniem nerwo-
wym wywierają wpływ szkodliwy na żołądek. Dotyczy to kup-
ców, zwłaszcza związanych z giełdą. Zaś dzieci przepracowa-
ne umysłowo, cierpią na wymioty nawykowe, choć to zwykle 
objawy neurastenii lub histerii.

Wpływy szkodliwe

– Częstość cierpień żołądka da się do pewnego stopnia wy-
tłumaczyć tym, że żaden narząd nie jest wystawiony w tak wiel-
kim stopniu na wpływy szkodliwe, jak żołądek – konkluduje	
Władysław	Sterling autor książki	„Jak	powinien	zachować	
się	chory	na	żołądek”.	

Kiedy weszła na rynek, najwyższą władzą był najjaśniejszy 
pan, car Mikołaj II Aleksandrowicz. W Lublinie nie było jesz-
cze elektryczności ani kanalizacji a automobile widać było na 
ulicach może od roku.

Charakterystyczna okładka z nazwą serii Książki dla wszyst‑
kich była już czytelnikom świetnie znana. Rok 1902 był czwar-
tym istnienia cyklu wydawniczego, popularyzującego wiedzę 
z różnych dziedzin. Tytuły dotyczące zdrowia i higieny by-
ły wśród Książek dla wszystkich bardzo ważne. Może dlate-
go, że wydawca, pochodzący z Lublina	Michał	Arct, miał oj-
ca i dziadka, lekarzy. I może dlatego księgarz i właściciel spo-
rej warszawskiej oficyny wybierał na autorów specjalistów lub 
osoby mogące na specjalistów się powołać. 

Tak jest i w tym przypadku. Za poradami dla czytelników 
uskarżających się na żołądek stoi późniejsza sława lekarska 

Mięsna lewatywa i inne sposoby na żołądek. Z przepisami
w dziedzinie neurologii i psy-
chiatrii – Władysław	Sterling. 
Autor, wówczas młody lekarz, 
który właśnie dostał dyplom na 
Wydziale Lekarskim Cesarskie-
go Uniwersytetu Warszawskiego, 
czerpał od ówczesnych autoryte-
tów. W „Jak powinien zachować 
się chory na żołądek” znajdzie-
my zalecenia i sposoby przyrzą-
dzania specyfików proponowa-
nych przez niemieckich lekarzy 
starszych od Sterlinga o ponad 
pokolenie. 

Rozczyn mięsny 
Leube‑Rosenthala
Posiekać 2 funty chudego 

mięsa wołowego, dodać litr wo-
dy i 20 gr czystego kwasu sol-
nego. Gotować w kotle Papina 
(pierwowzór autoklawu i szyb-
kowaru) przez 15 godzin obra-
cając. Rozetrzeć masę mięsną 
w moździerzu i gotować kolej-
ne 15 godzin nie podnosząc po-
krywy. Dodać dwuwęglanu so-
du, rozdzielić na 4 porcje i wło-
żyć do 4 dobrze zalutowanych 
puszek blaszanych. 

Otrzymany preparat jest papką 
o barwie szaroczerwonej. Posiada smak nieco przypominający 
pieczeń. 3-4 łyżeczki od kawy rozczynu stosować do bulionu. 

Autorami przepisu na rozczyn proponowany osobom, które 
powinny jeść potrawy oszczędzające chory żołądek są: fizjo-
log	Julius	Isidor	Rosenthal, który zajmował się badaniem od-
dychania oraz regulacją ciepła u zwierząt stałocieplnych oraz 
internista	Wilhelm	Olivier	Leube, profesor patologii i tera-
pii specjalnej. Leube był pionierem badań nad niestrawnością 
nerwową, uważał, że podrażnienie żołądka było często spowo-
dowane wpływem pokarmu na jego nerwy czuciowe. Opraco-
wywał posiłki testowe z różnych rodzajów żywności, które by-
ły podawane pacjentom, a następnie pobierane przez zgłębnik 
żołądkowy (czyli wprowadzoną gumową rurkę), by ocenić sto-
pień strawienia.

Doktor Władysław Sterling na kilku stronach wylicza czy-
telnikom, zapewne zgodnie z ustaleniami z profesorem Laube, 
co jest łatwostrawne. W skrócie: mięso drobiu, cielęce, móż-
dżek cielęcy; szczupaki i karpie; mleko (głównie dla osób zdro-
wych i akceptujących jego mdły smak); biszkopciki bez cu-
kru, kalafiory, szparagi, szpinak, marchew oraz świeże i czy-
ste(!) owoce. 

I za niemieckim specjalistą podaje sposoby na przygotowanie 
kolejnych ówczesnych specyfików dla „żołądkowców”.

Buliony butelkowe i beeftea

Około pół funta dobrej wołowiny posiekać i bez żadnego do-
datku włożyć do flaszki i dobrze zakorkować. Wstawić butel-
kę do garnka z wodą, ogrzewać ją stopniowo i zagotować. Po 
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Mięsna lewatywa i inne sposoby na żołądek. Z przepisami
pół godzinie mniej więcej, otrzymujemy ciemny, mętny rosół 
mięsny, który stanowi całkowity wyciąg z mięsa. Używa się go 
do zwiększenia wartości odżywczej i smaku rozmaitych innych 
zup, sosów, jarzyn, potraw mięsnych. 

Jak sugeruje się czytelnikom w 1902 roku, niezły dodatek 
do zup może stanowić także przyprawa Maggiego, która prócz 
ostrych korzeni zawiera także niewielką ilość tłuszczu, co pod-
nosi wartości odżywcze posiłku. Co ciekawe, butelkowe bulio-
ny musiały być wówczas powszechnie zalecane przez lekarzy 
i stosowane, bo były dostępne w aptekach.

Natomiast beeftea była rodzajem zupy, która także miała cho-
remu i osłabionemu żołądkowi dostarczyć składników odżyw-
czych w postaci łatwostrawnej. Lekarze podawali przepis na 
nią: pół funta chudego mięsa wołowego, ubij i posiekaj drob-
no, włóż do pół litra zimnej wody i odstaw na godzinę. Następ-
nie ogrzewaj powoli tę wodę z mięsem i gotuj przez kilka mi-
nut. Potem przecedź i otrzymaj rosół, w którym ciała białkowe 
mięsa są w rozczynie.

Ani sen, ani praca

Adresowane do popularnego odbiorcy broszurowe wydanie 
„Jak powinien zachować się chory na żołądek” uczyło, kiedy 
należy jeść i ile. Jako główną ucztę dnia zalecało obiad, skła-
dający się z zupy, jarzyny, mięsa, owoców lub kompotu i chle-
ba. Oprócz tego radziło jadać jeszcze 2-4 razy dziennie, ale 
niewiele. 

Czy obiad powinien być w południe, czy koło godz. 18 we-
dług zwyczaju angielskiego, w 1902 roku była to rzecz obojęt-
na. Nie było obojętne, co się po nim robi. 

– Nie wolno spać. Należy unikać 
ruchu fizycznego oraz pracy umy-
słowej, bo przeszkadzają trawieniu. 
Najlepiej po obiedzie odpoczywać 
godzinę, nie zasypiając i rozmawia-
jąc, lub zajmując się jaką niezbyt 
ciężką lekturą – precyzował doktor 
Władysław Sterling. 

Lewatywa mięsna  
dla kucharek

Gdy odżywianie drogą natural-
ną spotykało przeszkody mecha-
niczne, lub jeżeli żołądek w ogó-
le nie przyjmował pokarmów, na 
początku XX wieku radzono sobie 
stosując specjalną lewatywę. Au-
tor książki wspomina o niej jako 
ratunku w przypadku wrzodu żo-
łądka wskazując, że przyczyną tej 
dolegliwości może być na przykład 
oparzenie błony śluzowej gorący-
mi pokarmami. Z jego obserwacji 
wynikało, że szczególnie narażone 
były na to kucharki próbujące go-
tujących się dań.

Sterling podaje przepis z za-
strzeżeniem, że karmienie chorego 
przez czas dłuższy przez odbytnicę 
jest niemożliwe. 

Oskrobać około pół funta dobrej wołowiny, posiekać i do-
kładnie wymieszać z 50-100 gramami drobno posiekanej trzust-
ki wołu. Rozetrzeć masę mięsną w filiżance letniej wody na 
papkę. Gdy jest w letniej temperaturze, wstrzykiwać do kisz-
ki stolcowej. 

Uczeń i mistrz

O serii wydawniczej Książki dla wszystkich, którą 
do 1913  r. stworzyło około 600 tomów i jej twórcy Michale 
Arctcie oraz jego następcach i kuzynach można znaleźć sporo 
informacji. Postać doktora Władysława Sterlinga (1877-1943), 
neurologa, psychiatry, poety, krytyka literackiego związane-
go z Uniwersytetem Warszawskim i Wolną Wszechnicą Pol-

ską nie jest anonimowa. Gorzej 
jest z doktorem Lewińskim, któ-
rego 24-letni autor wymienia na 
okładce informując, że książka 
powstała „podług” niego. W Bi-
bliotece Narodowej słyszano 
o doktorach Lewińskich i to kil-
ku, ale są naukowcami różnych 
dziedzin. Jedyny lekarz nie żył 
w stosownych czasach, by służyć 
młodszemu koledze za mistrza. 
Na dodatek ówczesna maniera 
unikania imion komplikuje spra-
wę. Także przez 121 lat, jakie mi-
nęły od ukazania się porad „Jak 
powinien zachować się chory na 
żołądek”, pamięć o ich ewentu-
alnym twórcy została przez czas 
przetrawiona.

W późniejszych latach Ster-
ling wracał do oficyny Arcta i pu-
blikował w popularnej serii już 
autorsko.

Janka	Kowalska

Korzystałam z Aneta Bołdy-
rew, „Działalność wydawnic-
twa M. Arcta na rzecz popula-
ryzowania wiedzy na początku 
XX w.”.
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Mannowiec 
Witajcie w karnawale. Kolejny rok za nami. Kiedy zastanawiałem się, co za-

proponować właśnie na karnawał, jedna ze spotkanych koleżanek powiedziała 
mi… a może byś coś zrobił z kaszy? Prawdą jest, że były już dania z udziałem 
kaszy. Ale może by tak sięgnąć po coś typowo „kaszowego”? Zajrzałem do prze-
pisów mojej nieżyjącej Mamy i… mam! Ale od początku. 

Kasza, jako danie, od wieków stanowiła podstawę w kuchni wszystkich grup 
społecznych. Podawana wykwintnie, pojawiała się na królewskich stołach, a ser-
wowana w glinianych misach – w chłopskich chatach. W Encyklopedii staropol‑
skiej Zygmunta Glogera czytamy: „ludzie starego wieku, póki chleba nie używa-

li, grysu z jęczmienia otłuczonego, samopszy i pszenicy używali, potem za znajomością chle-
ba opuścili tę potrawę, dla chorych ją lekarzom zostawiwszy, którą potem kaszywem i kaszą 
nazwano” – tak pisał w XVI wieku Syrenjusz. 

Pierwsze kasze na polskich stołach to jęczmienna i jaglana. Tu istotny i decydujący był kli-
mat. Dopiero w okolicach XIII-XIV wieku, dzięki najazdom tatarskim, pojawia się u nas ka-
sza gryczana – do dziś czasem nazywana „tatarką”. W następnej kolejności zagościła na bar-
dziej zamożnych stołach kasza manna, a po II wojnie światowej, dzięki Kresowiakom, na Dol-
ny Śląsk, Śląsk Opolski i ziemię lubuską wjechała kasza kukurydziana. Czym więc jest kasza 
manna? Kasze są to całe lub łamane ziarna zbóż, które pozbawione są części niejadalnych dla 
człowieka. Kasza manna (tzw. grysik) otrzymywana jest w wyniku przemiału ziaren pszeni-
cy. Któż jako dziecko nie poznał jej smaku? Kaszę mannę, czyli grysik pszenny, otrzymuje 
się z przemiału oczyszczonego ziarna pszenicy. Jest bogata w witaminy z grupy B, ma dużą 
zawartość jodu, jest lekkostrawna i łatwo przyswajalna, zawiera też wysoki poziom żelaza. 
I będzie naszym dzisiejszym bohaterem. I to bohaterem dla dorosłych. 

Choć znamy ją głównie jako to „coś” ugotowane na wodzie lub mleku, to ma w kuchni 
o wiele większe zastosowanie. Dodaje się go do przygotowywania zup, ciast, pasztetów czy 
placków ziemniaczanych. Niektórzy używają kaszy również jako panierki do kotletów. Za jej 
pomocą zagęszcza się czasami sosy, budynie czy gulasze.

Tym razem zaproponuję Wam ją jako element ciasta zwanego… mannowiec. 

Poniedziałek

Jestem w szpitalu i to przy-
wieziony pogotowiem, bo 
zacząłem podkrwawiać jak 
się okazało z tych wrzodów 
i ogólnie poczułem się źle. 
Z marszu gastroskopia, kolo-
noskopia i przyżeganie. Do-
datkowo dieta, kroplówki i ta-
bletki. Sama radość. Na razie 
mam zakaz wstawania, czy-
li bez cewnika się nie obyło. 
Ciekawe jak długo to wszyst-
ko potrwa. Muszę wytrzy-
mać. 

Wtorek

Rano chyba miałem go-
rączkę, ale dokładnie nie mo-
głem zmierzyć, bo inni czeka-
li na termometr. W przyszłym 
tygodniu mamy dostać jesz-
cze jeden, to będzie łatwiej. 
A w ogóle od rana jak zwykle 
pośpiech i bałagan. Patrzę na 
ten personel, na te ich nerwi-
ce, frustracje i myślę, że gdy-
by nie pacjenci to by im się zu-
pełnie nieźle pracowało, a tak 
muszą się męczyć, Współ-
czuję im. 

Środa

Mogę wstawać. W kraju 
nadal generalna wymiana na 
stanowiskach zgodna z prze-
wodnim hasłem – „BĘDZIE 
LEPIEJ”. Oczywiście, że bę-
dzie, zwłaszcza tym, którzy 
się na te stanowiska załapią. 
Sąsiad spod okna mówi, że nie 
może pojąć, jakim cudem nie-
którzy robią te kariery. Patrzy 
człowiek w telewizorze na ta-
kiego wybrańca – panisko ca-
łą gębą, rysy gęby często nie-
zbyt ostre, u niektórych nawet 
zupełnie tępe, w oczach głę-
bia, że całe dno widać, kultu-
ra w obejściu taka jak w obej-
ściu, stamtąd zresztą często 
wyniesiona, samopoczucie 
znakomite, intelidżent i juro-
pejczyk a jednocześnie swój 

Składniki na ciasto: 

• 4 szklanki mąki pszennej
• 3 jajka 
• 1 kostka (250 g) margaryny palmy
• 3 łyżki miodu
• ⅓ szklanki cukru/albo stewii (ale 1 łyżeczka 

stewii to odpowiednik 1 szklanki cukru!) 
• 4-6 łyżek śmietany lub 4-6 łyżek oleju
• 1 „mały” proszek do pieczenia
• 1 czubata łyżka kakao. 

Składniki na krem:

• ½ litra mleka
• 4 łyżki kaszy manny (nie 

błyskawicznej!) 
• ⅓ szklanki cukru/albo stewii
• 1 kostka masła (200 g)
• Skórka otarta z cytryny
• Sok z 1 cytryny
• 10 ml zapachu cytrynowego. 

Wykonanie: 

Margarynę ubić mikserem, dodać wszystkie sypkie skład-
niki, jajka, proszek do pieczenia a na koniec olej lub śmie-
tanę. Wlać do formy wysmarowanej tłuszczem i piec w roz-
grzanym do 180 st. piekarniku ok. 50 min – sprawdzając 
patyczkiem (wykałaczką), czy po wbiciu w ciasto jest su-
chy. Nie korzystamy z termoobiegu! W tym czasie do mle-
ka wsypujemy kaszę mannę i cukier, dodajemy miód. Sta-
wiamy na ogień i cały czas mieszając gotujemy do zgęstnie-
nia (ok. 10 minut), tj. 3-5 minut od zagotowania. Rozkręca-
my mikserem masło „na puszyście” i dodajemy wystudzo-
ną mannę porcjami i mieszamy mikserem. Na koniec doda-
jemy skórkę ze sparzonej cytryny i sok z niej oraz aromat. 
Schłodzone ciasto przekrawamy na 3 lub 4 placki. Przekła-
damy masą. Odstawiamy na noc. Serwujemy z czarną gorz-
ka kawą. A w karnawale dla dorosłych polane dwoma łyż-
kami ajerkoniaku. 

Smacznego!
Dariusz	Hankiewicz
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(serial prawie codzienny)

Wtorek

Jak się patrzy na ten szpitalny, perso-
nalny kontredans, na te podchody, umi-
zgi, serwilizm i lizusostwo, to człowiek 
się dziwi, że jeszcze wazeliny nie braku-
je. Cóż, był homo sowieticus, może być 
homo waselinus. Potem zostaje już tyl-
ko chomąto. 

Środa

Jeszcze trochę i będą nowe wybo-
ry. Sąsiad spod drzwi stwierdził, 

że wybory to nie jest bezpiecz-
na rzecz, bo jeden z jego zna-
jomych z radości po poprzed-

nich oszalał. Zagłosował, jak 
chciał, wybrał, kogo chcieli, ra-

no zachwycony i pełen wiary w tę jasną 
przyszłość wyszedł na ulicę, patrzy a tu 
nadal głupota, chamstwo, złodziejstwo, 
bezprawie, nędza i oszalał. Nie rozumie-
liśmy dlaczego akurat z radości, ale oka-
zało się, że z Radości to on był, z takiego 
przysiółka koło Warszawy, a oszalał nor-
malnie z poniedziałku. Teraz chyba jest 
jeszcze gorzej, do wyborów jeszcze tro-
chę a oszaleć już można. 

Irosław	Szymański

Poniedziałek

Wczoraj dzień bez operacji. Podobno 
brakuje ketgutu. To takie nitki uzyskiwane 
z baranów. I u nas brakuje? W takim za-
głąbiu. Wierzyć się nie chce. Łykam coś 
na lepsze trawienie. I dobrze, bo ciężko 
to wszystko strawić. 

chłop – słowem wzorzec postaci KA-
RIERA 2023 i prawie model do statuet-
ki TERA POLSKA. Wytłumaczyłem 
to sąsiadowi, że mógł kiedyś Ka-
ligula zrobić swojego konia se-
natorem, to i koleś kolesia też 
może zrobić kimś ważnym. 
Wspólny poziom, wspólny in-
teres, wspólne rządy. Przydałyby 
się wspólne cele, ale najpierw musiałoby 
dojść do procesów, ale na to się nie zano-
si. Przynajmniej jeszcze nie teraz. 

Czwartek

Sąsiad spod ściany cichcem 
się czegoś napił. I to dużo. Ze 
zgryzoty może, albo z czegoś in-
nego. Rzucił kaczką w okno, wylał kro-
plówkę, bredził, dowcipkował i w ogó-
le nie było na niego siły. W końcu uparł 
się, że zrobi salto. I zrobił. Było cieka-
wie. Teraz leży na urazówce i obciąża 
budżet szpitala. Cóż, ludzie jakby czę-
ściej głupieją. Może rzeczywistość ich 
przerasta. 

Piątek

Czuję się średnio. W ogóle jest śred-
nio. Nuda i beznadzieja, a w telewizji 
na okrągło tylko afery, głupota i ludowe 
cwaniactwo. Sąsiad mówi, że to normal-
ne. W końcu kulturę teraz mamy na po-
ziomie wczesnego neofitu, dolnego pry-
mitywu i późnego dewotu, o kamieniu 
łupanym nie wspominając. Czysta for-
nalność, nie ma się czemu dziwić. Mo-
że da się przeczekać. 

Sobota

Dzisiaj od rana szok. Przy łóżkach 
czyste ręczniki, pościel zmieniona, albo 
przynajmniej odwrócona na drugą stro-
nę, w ubikacji papier toaletowy zamiast 
gazety, wszystkiego w bród, brud poza-
krywany – w ogóle Europa. Myśleliśmy, 
że szpital oddłużyli i idzie nowe, ale oka-
zało się, że to niezapowiedziana kontro-
la z sanepidu. Korytarz też wypastowali. 
Na sobie sprawdziłem. Od razu zaczą-
łem mimowolnym wślizgiem, ze śrubą 
i rozpaczliwym okrakiem. Myślałem, że 
zęby sobie wybiłem, ale na szczęście nie 
wziąłem ich z szafki. Wszyscy bawili się 
świetnie. A sanepid nie przyszedł. 

zaprasza na szkolenia i egzaminy

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

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

egzamin w formie stacjonarnej: 18.02.2023

Inspektor ochrony radiologicznej pacjenta
szkolenie: 11, 12 i 18.03.2023

egzamin 19.03.2023

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

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

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji 
w Lublinie
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Dyspozytornia medyczna i Centrum Powiadamiania Ratunko-
wego działają już w nowej siedzibie. W czwartek budynek przy 
ul. Wojciechowskiej 1 został otwarty oficjalnie.

Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Lublinie działa w no‑
wym miejscu od 1 grudnia, 8 grudnia odbyła się uroczystość ofi‑
cjalnego otwarcia. Operatorzy 112 i dyspozytorzy medyczni kieru‑
jący ruchem karetek, pracują w nowym budynku przy ul. Wojcie‑
chowskiej 1. 

UNICEF dla każdego dziecka

Oficjalne otwarcie nowoczesnego centrum

Specjalistyczny sprzęt USG do badania gałki ocznej i oczodo-
łu trafił do Kliniki Okulistyki Ogólnej Szpitala Klinicznego nr 1 
w Lublinie. Nowoczesna, wysokiej klasy aparatura to dar Fun-
duszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICeF). 

– Ten sprzęt do „mercedes” wśród tego typu aparatury – podkre‑
ślał prof. Robert Rejdak, kierownik Kliniki Okulistyki. – Będzie wy‑
korzystywany do badań okulistycznych, pozwoli na pełną i szero‑
ką diagnostykę najcięższych schorzeń gałki ocznej i oczodołu na‑
szych pacjentów, którymi są osoby z naszego regionu i z całej Pol‑
ski, a także z zagranicy. 

Od pierwszych dni wojny w Ukrainie na Oddziale Okulistyki Dzie‑
cięcej udzielono pomocy dwadzieściorgu dzieciom poszkodowa‑
nym podczas wojny, wiele z nich przeszło nawet kilka operacji. Naj‑
bardziej znanymi pacjentami byli – dziś już 6‑letni braci bliźniacy 
– Timur i Nazar i ich matka Olena. 

Dostawa sprzętu do lubelskiego Szpitala Klinicznego to tylko 
jedno z działań UNICEF na Lubelszczyźnie. Wczoraj z tej okazji w Lu‑
blinie gościła Yuliia Hudz, przedstawicielka organizacji i koordy‑
natorka pomocy UNICEF dla Lublina, która dostarczając aparaturę 
o wartości blisko 145 tys. zł, wyraziła nadzieję, że skorzysta z niej 
jak najwięcej dzieci z Ukrainy, Polski i innych krajów.

O tym, że lubelscy okuliści pomagają Ukraińcom – nie tylko 
rannym i poszkodowanym w czasie działań wojennych – mówi‑
li uczestnicy konferencji prasowej, przypominając o intensywnej 
współpracy, utworzonym „telemoście” na linii Lublin‑Lwów, który 
pozwala nawet na żywo kierować operacjami w szpitalu we Lwo‑
wie z Lublina. 

Trzeba też zaznaczyć, że UNICEF przekazał dla Uniwersyteckiego 
Szpitala Dziecięcego w Lublinie 20 pomp insulinowych o wartości 

108 tys. zł. Zaplanowano także dostawę m.in. komory inhalacyjnej 
i inhalatorów pneumatycznych.

Łączna wartość pomocy rzeczowej i finansowej UNICEF dla 
Lublina, tylko w pierwszym etapie wynosi aż 19 milionów zło‑
tych. W kolejnych miesiącach 2023 roku zaplanowana jest dalsza 
współpraca.

– Ta siedziba to dla nas skok w przyszłość – mówił Radiu Lublin 
kierownik dyspozytorni medycznej Artur Rogowski. – Dla dyspo‑
zytorni medycznej, dla centrum powiadamiania ratunkowego, dys‑
pozytorów, operatorów jest to nowoczesne miejsce, w którym przy‑
szło nam ratować życie. Warunki są bardzo dobre, nowoczesne, bu‑
dynek jest w pełni zinformatyzowany.

Dyspozytorzy pracują na pięć zmian, po 12 osób na jednej. Koszt 
inwestycji wyniósł niespełna 22,5 miliona złotych.

W wydarzeniu wzięli udział wojewoda lubelski Lech Sprawka, 
wiceprezes LIL Dariusz Samborski i dyrektor biura LIL Leszek Ku-
bicz.

Jak zapowiedział Lech Sprawka, wojewoda lubelski, w przyszłości 
dołączyć mają tu pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego UW 
i wojewódzcy koordynatorzy ratownictwa medycznego. 

(oprac. jkg)
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Odeszli

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 prze‑
słać na adres redakcji do 10 dnia każdego miesiąca i dołączyć zdjęcie. 

Ferdynand Kotula (1927‑2021)
Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 

Ferdynand Kotula zmarł nagle w wie-
ku 94 lat w Syracuse w stanie Nowy 
Jork w USA. 

Urodził się 24 sierpnia 1927 roku 
w Borowie k. Annopola nad Wisłą w wie-
lodzietnej rodzinie. Jako siedemnastola-
tek, w roku 1944, cudem przeżył pacy-
fikację Borowa w schronie obok kościo-
ła. Miał zostać księdzem, ale wybrał stu-
dia medyczne w Gdańsku, które ukoń-
czył w 1952 roku.

Na początku kariery zawodowej był 
lekarzem wojskowym w Oficerskiej 
Szkole Lotniczej w Dęblinie. Z naka-
zu pracy trafił do Radzynia Podlaskie-
go, gdzie pracował całe życie w miej-
scowym szpitalu. Poznał tam wspania-
łą żonę Jadwigę Tętnik, lekarza stoma-
tologa. Miał dwoje dzieci – córkę i sy-
na. Zrobił specjalizację z radiologii, bo 
takie były potrzeby regionu. Został Wo-
jewódzkim Konsultantem Radiologii, 
jednym z 17 w Polsce. Był uwielbiany 
przez pacjentów. Służył im nieustannie 
i z wielkim oddaniem. Był zaangażowany 
w pracę, ale za rządów komunistycznych 
zamknięto jego prywatny gabinet, który 
zorganizował z własnych środków. Był 

lekarzem praktykiem, 
który studiował wszyst-
kie dziedziny medycyny, 
aby w każdej chwili móc 
pomagać pacjentom.

Już na emeryturze, 
w roku 2010, otrzymał 
odznakę honorową „Za-
służony dla Ochrony 
Zdrowia” z okazji 160-lecia radzyń-
skiego szpitala.

Jego syn, Leszek Kotula, poszedł 
w ślady Ojca. Ukończył AM w Lublinie 
w roku 1987 i jest profesorem w Uniwer-
sytecie Medycznym i dyrektorem Badań 
Naukowych nad Rakiem w Cancer Cen-
ter w Syracuse w USA. 

Po śmierci żony, w roku 2002, Ferdy-
nand Kotula pojechał do syna do USA, 
gdzie mieszkał aż do śmierci. Był wiel-
kim wsparciem dla rodziny. Każdy mógł 
liczyć na jego pomoc i oddanie. Sąsiedzi 
chwalili jego promienny uśmiech, entu-
zjazm i miłe rozmowy.

Na zawsze pozostanie w naszej pa-
mięci

Córka	Małgorzata	Tabor		
i	syn	Leszek	Kotula		

z	Rodzinami

Jolanta Drewnowska (1948‑2022)

Z wielkim bólem i smutkiem chcieli-
byśmy pożegnać naszą koleżankę dr Jo-
lantę Drewnowską – osobę wyjątko-
wą, dobrą, mądrą, życzliwą, o pięknej 
duszy.

Doktor Jolanta Drewnowska była wie-
loletnim pracownikiem naszego zakła-
du – od roku 2001 pełniła funkcję Kie-
rownika Polikliniki, a następnie w latach 
2003-2007 Z-cy Dyrektora szpitala MSW 
w Lublinie, a po przejściu na zasłużoną 
emeryturę przyjmowała pacjentów w po-
radni okulistycznej MSW właściwie do 
ostatniego dnia swojego życia.

Była pełna empatii, żyjąca dla rodziny, 
pacjentów, zawsze gotowa przyjść z po-
mocą, niezawodna koleżanka i przyja-
ciółka wielu z nas.

Była bardzo ciekawa świata, podróż-
niczka, organizatorka wielu wspaniałych 
podróży w gronie rodziny i przyjaciół, 
znakomita narciarka kochająca góry.

Mimo wielu trudności i zawirowań 
w jej życiu była bardzo dzielna – ujmo-
wała nas swoim łagodnym uśmiechem 
i pogodą ducha. Była wspaniałą Ma-
mą i Babcią – rodzina była dla niej naj-
ważniejsza.

Jej nagłe odejście to nieodżałowana 
strata dla rodziny, pacjentów i dla nas. 
Dziękujemy Bogu, że postawił ją na dro-
dze naszego życia.

Jolu, będziemy Cię nosić w swoich 
sercach i w swojej pamięci na zawsze. 
Choć dziś się żegnamy to jesteśmy pełni 
wiary (zgodnie z Twoją głęboką wiarą), 
że spotkamy się w Domu Pana. Spoczy-
waj w pokoju, cześć Twojej Pamięci.

Rodzinie składamy wyrazy współczu-
cia w obliczu smutku i żalu po stracie ko-
chanej i kochającej osoby.

Koleżanki	i	Koledzy		
z	SP	ZOZ	MSWiA		

w	Lublinie

Mikołaj zajrzał 
dzieciom w oczy
Pracownicy	 Oddziału	 Okuli-

styki	 oraz	 Poradni	Okulistycznej	
Dziecięcej	 1.	Wojskowego	Szpitala	
Klinicznego	 z	Polikliniką	 SPZOZ	
w	 Lublinie,	 pod	 kierownictwem	
dr	n.	med.	Małgorzaty	Kowal,	zor-
ganizowali	akcję	„Mikołajki	w	Po-
radni	 Okulistycznej	 Dziecięcej	
1.	WSzK”.

List pożegnalny od kolegów i koleżanek ze Szpitala  
oraz Przychodni MSWiA w Lublinie

Badanie wzroku w ramach Mi-
kołajek prowadzone były 7 i 9 grud-
nia. Z badań mogły skorzystać dzieci 
i młodzież do 18 roku życia. Skorzy-
stało z nich 75 dzieci w różnym wie-
ku (od 0,5 do 16 r.ż.). 

U wielu młodych pacjentów stwier-
dzono różnego rodzaju wady wzroku 
i te osoby zakwalifikowano do dal-
szego leczenia. Wśród młodzieży jed-
ną z podstawowych przyczyn pogor-
szenia widzenia jest nadmierne, wie-
logodzinne korzystanie z telefonów, 
komputerów itp. urządzeń. Prowa-
dzona akcja potwierdza konieczność 
kontrolowania stanu wzroku u dzie-
ci już od najmłodszych lat i pokazu-
je, jak ważne jest zwiększenie dostęp-
ności badań okulistycznych dla dzie-
ci i młodzieży.
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Praca

Lekarze
•	 Alergologa,	dermatologa	 i	endokrynologa	za‑

trudnimy, VIP Medical, Chodźki 17 lok. 8, Lublin. 
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) 
5663 180 lub 786 917 995; eskulap.rejowiec@
wp.pl

•	 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 

•	 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 5021, e‑mail: jcho‑
dara@szpital.com.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. Tel. 501 063 325. 

•	 NZOZ	PMR	 „Vita”	Sp.	 z	o.o.,	 22‑200	Włodawa,	
ul. 1000‑lecia P.P. 13 zatrudni na stałe lekarza 
rodzinnego, internistę oraz nawiąże współpra‑
cę z lekarzami różnych specjalności. W NZOZ „Vi‑
ta” istnieje możliwość tworzenia list aktywnych 
POZ (deklaracje wyboru lekarza) dla lekarzy ro‑
dzinnych. Dowolna forma zatrudnienia, miesz‑
kanie służbowe. Tel. 82 5722 300 lub 513 030 011, 
e‑mail: nzozvita@europoczta.pl.

•	 SP	ZOZ	Świdnik	zatrudni	lekarzy	do	pracy	w	Od‑
dziale Pediatrycznym w normalnych godzinach 
pracy lub/i na czas pełnienia dyżurów medycz‑
nych; lekarzy do pracy w Oddziale Chorób We‑
wnętrznych na czas pełnienia dyżurów medycz‑
nych; lekarzy do pracy w Izbie Przyjęć w normal‑
nych godzinach pracy lub/i na czas pełnienia dy‑
żurów medycznych i lekarzy specjalistów do pra‑
cy w Poradni Urologicznej. Warunki umowy do 
uzgodnienia. Tel. 81/751 45 59 lub 723 980 333.

•	 Instytut	Medycyny	Wsi	w	 Lublinie	 zatrudni	
w przychodni specjalistycznej w ramach umo‑
wy kontraktowej lekarza specjalistę do porad‑
ni gastrologicznej (NFZ). Informacje na stronie 
internetowej IMW w zakładce Zamówienia BIP 
i u kierownika przychodni. Tel. 500 732 515 lub 
81 718 45 02.

•	 Instytut	Medycyny	Wsi	podejmie	współpracę	ze	
specjalistami różnych dziedzin medycyny w ra‑
mach świadczeń ambulatoryjnych w Przychodni 
Specjalistycznej na podstawie umowy kontrak‑
towej. Tel. 500 732 515 lub 81 718 45 02.

•	 SP	ZOZ	Świdnik	zatrudni	lekarzy	specjalistów	do	
pracy w Poradni Chorób Płuc. Warunki umowy do 
uzgodnienia. Tel. 81/751 45 59 lub 723 980 333.

•	 Przychodnia	Specjalistyczna	Hipoteczna	4	za‑
trudni pilnie do pracy lekarzy specjalistów 
w dziedzinach: dermatolog, reumatolog, gine‑
kolog, pulmonolog dziecięcy, laryngolog dla do‑
rosłych. Tel. 81 532 61 80 lub drogą e‑mailową: 
hipoteczna_4@wp.pl

•	 Przychodnia	 specjalistyczna	Bio‑Medical	przy	
ul. Weteranów w Lublinie nawiąże współpra‑
cę w ramach umowy z NFZ z lekarzem specjali‑
stą lub w trakcie specjalizacji w zakresie m.in. la‑
ryngologii, alergologii, dermatologii, gineko‑
logii, endokrynologii oraz neurologii. Tel. 604 
710 463.

•	 Luxmed‑Uzdrowisko	Nałęczów	Sp.	 z	o.o.	na‑
wiąże współpracę z lekarzem specjalistą (lub 
w trakcie specjalizacji) z zakresu: psychiatrii. 
Oferta współpracy dotyczy naszej placówki 
w Nałęczowie. Tel. 602407672 lub mail: bok@
luxmednaleczow.pl

•	 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 57 24 900.

•	 Prywatne	Specjalistyczne	Gabinety	Lekarskie	
Centrum Medyczne Chodźki w Lublinie nawią‑
że współpracę z lekarzem specjalistą lub w trak‑
cie specjalizacji w zakresie m.in. dermatologii, gi‑
nekologii, neurologii, radiologii (badania USG), 
reumatologii, gastrologii oraz laryngologii; en‑
dokrynologii, endokrynologii dziecięcej, neuro‑
logii dziecięcej, kardiologii dziecięcej oraz orto‑
pedii. www.cmchodzki.pl Tel. 604 710 463.

•	 Przychodnia	POZ	przy	ul.	Weteranów	11	w	Lubli‑
nie zatrudni lekarza medycyny rodzinnej w peł‑
nym wymiarze godzin, forma zatrudnienia: etat, 
umowa zlecenie lub działalność gospodarcza. 
Tel. 604 710 463.

•	 Przychodnia	POZ	w	Lublinie	zatrudni	lekarza	do	
pracy w poradni dla dzieci. Forma zatrudnienia 
dowolna. Tel. 501 549 102.

•	 Fresenius	Nephrocare	Polska	Sp.	z	o.o.	poszukuje	
do współpracy lekarza w Ośrodku Dializ w Kra‑
śniku. Oczekujemy: wykształcenia medycznego 
(specjalista chorób wewnętrznych II st./nefrolo‑
g/w trakcie specjalizacji z nefrologii). Oferuje‑
my: formę zatrudnienia wg preferencji: umowę 
o pracę, kontrakt lub zlecenie, stabilne warunki 
zatrudnienia i atrakcyjne wynagrodzenie. Prosi‑
my o nadsyłanie aplikacji (CV) z zamieszczeniem 
klauzuli o ochronie danych osobowych na adres 
e‑mail: daniel.nalborczyk@fmc‑ag.com Więcej 
informacji o firmie na naszej stronie www.ne‑
phrocare.pl 

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

•	 Praktyka	Lekarza	Rodzinnego	(NZOZ)	w	Lubli‑
nie na Czechowie zatrudni lekarza POZ. Wszel‑
kie warunki do uzgodnienia. Tel. 691 713 697.

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. 

•	 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

•	 Nawiążę	współpracę	z	 chirurgiem	stomatolo‑
gicznym. Praca w Lublinie. Tel. 602 494 798.

•	 Nawiążę	współpracę	z	lekarzem	stomatologiem	
oraz ortodontą w prywatnym gabinecie stoma‑
tologicznym w Lublinie. Tel. 607 706 736.

•	 Stomadent	gabinet	stomatologiczny	wraz	z	pra‑
cownią protetyczną w Puławach zatrudni leka‑
rza stomatologa. Wynagrodzenie, oraz szcze‑
gółowe warunki współpracy do uzgodnienia. 
Tel. 605 987 478. 

•	 Nowoczesne	Centrum	Stomatologiczno‑Lekar‑
skie w Międzyrzecu Podlaskim, woj. lubelskie, na‑
wiąże współpracę z lekarzami dentystami. Dołą‑
czając do naszego zespołu zyskujesz: możliwość 
rozwoju osobistego, dostęp do nowoczesnych 
technologii takich jak CBCT, skaner wewnątrz‑
ustny, mikroskop, piezosurgery itp., zgrany ze‑
spół specjalistów, którzy razem pracują nad uzę‑
bieniem pacjentów, pomoc i wsparcie kolegów 
specjalistów, tylko pacjenci prywatni. Możliwość 
noclegu na miejscu. Tel. 692 416 796 lub mailo‑
wy kontakt@nzozkaras.pl https://www.nzozka‑
ras.pl

•	 Poszukujemy	 lekarza	 stomatologa	do	pracy	
w szkolnym gabinecie dentystycznym o ugrun‑
towanej pozycji i tradycji w szkole w centrum 
Lublina. W gabinecie od wielu lat są udziela‑
ne świadczenia uczniom szkoły podstawowej 
i liceum w ramach kontraktu z NFZ. Oferujemy 
pracę w dwuosobowym zespole z możliwością 
elastycznego ustalenia dni pracy. Zapewniamy 
pomoc asysty. Wynagrodzenie prowizyjne od 
36% w zależności od posiadanego doświadcze‑
nia i dyspozycyjności. Istnieje możliwość rozwi‑
jania praktyki w drugim gabinecie w pracy z pa‑
cjentami prywatnymi. Oczekujemy znajomości 
zasad współpracy z NFZ. Pozostałe warunki do 
ustalenia. Tel. 511 518 895.

Drobne

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

•	 Sprzedam	aparat	USG	Sonix	O	P	trzy	głowice	(li‑
niowa,	convex,	endovaginalna)	producent	Ka‑
nada – pierwszy właściciel, rok nabycia XII 2011 
– stan idealny. Aparat z certyfikatem, 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	Lublina	
(okolica placu Litewskiego). Gabinet działają‑
cy już od wielu lat, luksusowe warunki. Warun‑
ki wynajmu do uzgodnienia na miejscu. Tel. 792 
873 437, 603 873 437.

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

•	 Wynajmę	w	Zamościu	(w	centrum)	lokal	o	po‑
wierzchni 80 mkw. na parterze przyjęty przez 
sanepid na gabinety: ortopedyczny, kardiolo‑
giczny, dermatologiczny, lekarza rodzinnego. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 696 487 438.

•	 Sprzedam	 tanio	ultrasonograf	 LOGiQ	3	PRO,	
prod.	GE,	rok	2008	z	głowicami	convex,	3.5c	i	en‑
dowaginalną E 8c, stan idealny, serwisowany, 
mało eksploatowany, wykonano, ok. 4300 ba‑
dań. Tel. 602 377 093.

•	 Sprzedam	unit	stomatologiczny	STERN	WEBER	
S200P w stanie idealnym z bogatym wyposaże‑
niem. Tel. 607 706 736.

•	 Nowoczesne	Centrum	Stomatologiczno‑Le‑
karskie w Międzyrzecu Podlaskim, woj. lubel‑
skie, posiada wolne gabinety lekarskie z prze‑
znaczeniem na wynajem. Jest to miejsce zna‑
ne i dobrze kojarzone przez lubelskich pacjen‑
tów. Tel. 692 416 796 lub kontakt@nzozkaras.pl 
https://www.nzozkaras.pl

•	 Sprzedam	unit	stomatologiczny:	•	Chirana	Smile	
bez	fotela,	2012	r.,	cena	6000	zł.	•	UNIT	Chirome‑
ga 56500,00 minus rabat powystawowy. Gwa‑
rancja 24 m‑ce. Tel. 504 081 928.

•	 Kupię	 zdecydowanie	działający	 POZ	 (powy‑
żej 2 tys. pacjentów), lub zostanę wspólnikiem 
w działającym POZ na terenie województwa lu‑
belskiego. Posiadam specjalizację z medycy‑
ny rodzinnej i 10‑letnie doświadczenie w POZ. 
Tel. 516 841 856.
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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.

Ustala się wysokość składki członkowskiej 
obowiązującej lekarza lub lekarza dentystę, 
członka okręgowej izby lekarskiej na 120 zł 
miesięcznie. 

Lekarz lub lekarz dentysta, posiadają‑
cy prawo wykonywania zawodu wyda-
ne w celu odbycia stażu podyplomowe-
go, opłaca składkę w wysokości 60 zł mie-
sięcznie.

Składkę w wysokości 120 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 70 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 70 lat,
b) został skreślony z rejestru członków 

Lubelskiej Izby Lekarskiej w Lublinie (zrzekł 
się prawa wykonywania zawodu lub został 
przeniesiony do innej izby lekarskiej), po‑
cząwszy od pierwszego dnia miesiąca na‑
stępującego po miesiącu, w którym nastą‑
piło 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‑doch
odowym‑od‑osob‑fizycznych/rozdzial‑2‑ 
zrodla‑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 2023 r.

Brawo dla naszych lekarzy
W dniach 6-8 stycznia br. odbyły się IX Ogólnopolskie Mistrzostwa Lekarzy i Praw-

ników w Szachach, na których sukces odnieśli członkowie naszej Izby. 
Najlepsi wśród lekarzy w szachach błyskawicznych i klasyfikacji generalnej byli: Tadeusz 

Taracha, Jarosław Grochowski i Marcin Wójcicki.
Uczestników dopingowali wiceprezesi Lubelskiej Izby Lekarskiej dr Grzegorz Pietras 

i dr Dariusz Samborski.
Dziękujemy za godną reprezentację, serdecznie Panom gratulujemy i życzymy dalszych 

sukcesów! KŁ

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

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

• 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

• rejestr praktyk prywatnych:  
81 536‑04‑53,  
rejestr.praktyk@oil.lublin.pl, 

• 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

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

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

• 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 i informacje 
dotyczące ubezpieczenia 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 2021 poz. 1342) nakłada na leka-
rzy i lekarzy dentystów zrzeszonych 
w okręgowej izbie lekarskiej obo-
wiązek powiadamiania izby w ter-
minie 30-dniowym o zmianach doty-
czących:
•	 imienia i nazwiska
•	 obywatelstwa
•	 posiadania prawa wykonywania za-

wodu w innym państwie
•	 rodzaju i stopnia posiadanej specja-

lizacji/tytułu specjalisty i daty jej 
uzyskania

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

•	 rodzaju i daty uzyskania stopnia 
i tytułu naukowego

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

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

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

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

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

•	 informacji o ograniczeniach w wy-
konywaniu zawodu lekarza

•	 informacji o zawieszeniu w wyko-
nywaniu zawodu lekarza

•	 informacji o podjęciu wykonywania 
zawodu lekarza na terytorium RP

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

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

•	 adresu do korespondencji

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

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