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KEL o komercyjnym wystawianiu  
recept i zwolnień online

Stanowisko Komisji Etyki Lekarskiej NRL z dnia 12.02.2023 r.  
w sprawie zjawiska komercyjnego wystawiania recept i zwolnień online

Komisja Etyki Lekarskiej NRL dokonała analizy wielu przykładów oferowanych w Internecie usług 
sprzedaży recept i zwolnień i podjęła szeroką dyskusję opisywanego zjawiska.

Na wstępie Komisja zwraca uwagę, że należy odróżnić sprzedaż recept i zwolnień na żądanie od 
teleporady. Zgodnie z obowiązującą definicją teleporada jest świadczeniem zdrowotnym udzielanym na 
odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Katalog obowiązków lekarza 
oraz praw pacjenta pozostaje niezmienny niezależnie od sposobu realizacji porady lekarskiej – zasady 
dotyczące udzielania teleporad przy wykorzystaniu technologii telemedycznych oraz porad osobistych są co 
do zasady takie same. Zasady odpowiedzialności zawodowej, cywilnej i karnej za świadczenia telemedyczne 
są takie same jak w przypadku innych świadczeń, a świadczeniobiorcy przysługują wszystkie prawa pacjenta. 
Teleporada stanowi uznany na świecie sposób sprawowania opieki nad pacjentem i może być traktowana jako 
jeden ze standardów postępowania medycznego, pod warunkiem podejmowania działań lekarskich z należytą 
starannością. Integralnym elementem porady lekarskiej jest, w zależności od potrzeb pacjenta, wystawianie 
zaświadczeń, recept i zwolnień lekarskich.

Błędną interpretacją zasad obowiązujących w telemedycynie jest komercyjne wystawianie zwolnień i recept 
online na żądanie. Komisja Etyki Lekarskiej NRL, po szczegółowej analizie wielu przykładów oferowanych 
w Internecie usług odpłatnego wystawiania recept i zwolnień, krytycznie ocenia opisane zjawisko zwłaszcza 
w sytuacjach, kiedy:

• wystarczającym do otrzymania recepty/zwolnienia jest wypełnienie krótkiej ankiety niespełniającej 
kryterium badania podmiotowego i sugerującej pacjentowi objawy,

• czynnością uruchamiającą procedurę otrzymania dokumentu jest dokonanie płatności,

• pacjent nie ma jakiegokolwiek kontaktu z lekarzem,

• oferty wystawiania recept i zwolnień służą jedynie ich odpłatnej sprzedaży, noszą cechy reklamy i np. 
oferują specjalne zniżki za wypełnienie ankiety,

• finalizacja otrzymania usługi jest zgodnie z ofertą, niezwykle krótką (3‑5‑minutową) usługą sugerującą 
niedochowanie należytej staranności,

• pacjent nie był wcześniej badany i leczony przez danego lekarza wystawiającego receptę bądź zwolnienie 
na żądanie.

Lekarze wydający w opisanym trybie recepty i zwolnienia narażają się na odpowiedzialność zawodową 
z powodu naruszenia następujących artykułów Kodeksu etyki lekarskiej:

• art. 8 – w zakresie niedochowania należytej staranności i niepoświęcenia pacjentowi należytego czasu,

• art. 9 – w zakresie określenia wyjątków, kiedy porada może być udzielona na odległość,

• art. 10 – w zakresie wykraczania poza umiejętności zawodowe w sytuacji wystawiania zaświadczeń spoza 
posiadanej specjalności lekarskiej,

• art. 11 – w zakresie braku dbałości o odpowiednią jakość opieki nad pacjentem,

• art. 40 – w zakresie wydawania zaświadczeń bez osobistego badania i/lub odpowiedniej dokumentacji.

Komisja Etyki Lekarskiej wskazuje, że to lekarz winien podejmować decyzję czy w ustalonym 
stanie faktycznym w ogóle możliwe jest przeprowadzenie teleporady, a w przypadku jej podjęcia należy 
poinformować pacjenta, w jakim zakresie lekarz może mu pomóc oraz jakie są ograniczenia związane z poradą 
zdalną. Decydujące o możliwości przeprowadzenia porady teleinformatycznej są kryteria medyczne, a nie 
życzeniowe bądź komercyjne. W ocenie Komisji nie należy przeprowadzać zdalnej porady dla pacjenta dotąd 
przez lekarza niebadanego i nieleczonego, bądź pacjenta zgłaszającego nowy problem zdrowotny. Pacjentowi 
będącemu pod opieką danego lekarza należy natomiast zapewnić ciągłość leczenia, możliwość konsultacji, 
poczucie bezpieczeństwa w terapii, czemu służyć może teleporada. Należy przy tym pamiętać, że jeśli 
zgłaszane przez pacjenta objawy wymagają przeprowadzenia osobistego badania fizykalnego, to konieczna 
jest wizyta osobista pacjenta u lekarza, a wystawienie dokumentów takich jak recepta czy zwolnienie lekarskie 
bez badania przedmiotowego może zostać uznane za niedopełnienie standardu należytej staranności.

Więcej na ten temat na str. 3
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Piszę o tym, bo…
To nie przypadek, że na stronie obok zna-

lazło się stanowisko Komisji Etyki Lekar-
skiej. 

Sprawa dotyczy wystawiania recept i zwol-
nień poprzez platformy internetowe, oczywi-
ście za opłatą. Za skorzystanie po raz drugi, 

promocja. Kilkudziesięciu kolegów w kraju rzuciło się 
na ten sposób zarabiania pieniędzy, dając swoje nazwiska 
i uprawnienia właścicielom serwisów internetowych, bie-
gnących za szybkim, i na granicy prawa, zyskiem. 

Za nic mając przysięgę lekarską i Kodeks etyki oraz 
zwykłą ludzką uczciwość. Cała działalność jest poniekąd 
zgodna z literą obowiązującego prawa. Ale jakie prawo 
mamy, każdy widzi. Jeden z przedstawicieli władzy po-
wiedział nawet, że jest to ułatwienie dostępu dla potrze-
bujących. A za propozycję krótkiego L‑4 na żądanie zo-
staliśmy obrzuceni błotem. Ciekawe, kto wspiera ten typ 
działalności? 

Za zwolnienia płaci pracodawca, bo są zbyt krótkie, 
aby zainteresował się nimi ZUS, recepty są na sto procent. 
Nieistotne jest to, że jeden lekarz wypisuje kilkaset recept 
w tygodniu na psychotropy na siebie, realizowane przez 
różne osoby. Uzależniony? Niestety, nie możemy się do-
wiedzieć, kto to taki, ponieważ obowiązuje RODO. 

Dlaczego o tym piszę? Bo to nasi koledzy z Lubelsz-
czyzny biorą w tym udział. Spróbujemy powalczyć zgod-
nie z Kodeksem etyki, ale obawiam się, że zaraz narobią 
krzyku wszelkiej maści antyszczepionkowcy, zasiadają-
cy w ławach sejmowych i narazimy się ludziom z Mini-
sterstwa Sprawiedliwości, którzy uważają, że lekarzy, 
przeciwko którym toczy się postępowanie w sądach le-
karskich, powinni bronić prokuratorzy. Tak, to nie po-
myłka, prokuratorzy. Co mają robić adwokaci, nie po-
wiedziano.

Leszek	Buk
prezes	Okręgowej	Rady	Lekarskiej	w	Lublinie

lbuk@oil.lublin.pl
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Lekarze Seniorzy – rozliczają PIT 
Dzięki uprzejmości Urzędu Skarbowego w Lublinie w dniu 

16 marca 2023 r. w godz. 9‑14 w siedzibie Lubelskiej Izby Le‑
karskiej odbędzie się spotkanie z przedstawicielem US doty‑
czące zeznań podatkowych za rok 2022. 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z Komi‑
sją ds. Lekarzy Seniorów pod numerem telefonu 81 53 604 65.

ek

W Delegaturach Biała Podlaska i Chełm odbyły się bale le-
karzy, które spotkały się z ogromnym zainteresowaniem, za-
bawy trwały do białego rana. W Białej Podlaskiej w trakcie 
balu obchodzono 30‑lecie delegatury, odczytano list prezesa 
LIL, Leszka Buka, zaproszono przewodniczących delegatu-
ry poprzednich kadencji, złożono im podziękowania za pracę 
na rzecz samorządu lekarskiego.

Z posiedzeń prezydium – rozpatrywano wnioski w sprawie 
umorzenia zaległych składek członkowskich, wnioski o zwol-
nienie z płacenia składek oraz wnioski w sprawie udzielenia 
patronatów honorowych, dyskutowano o procederze uczest-
niczenia lekarzy w działalności tzw. receptomatów i zwolnie-
niomatów, omówiono stanowisko Komisji Etyki NRL dotyczą-
ce tego tematu (pełny tekst stanowiska dostępny na stronach 
NRL, LIL oraz w bieżącym wydaniu Medicusa).
Komisja	Seniorów (przewodnicząca dr Elżbieta Kuszew-

ska) – zorganizowano dwa razy wyjście do kina współfinanso-
wane przez LIL, w siedzibie Izby odbyła się prelekcja o Józe-
fie Łobodowskim – lubelskim poecie, planowany jest wykład 
prof. Poleszaka na temat polipragmazji. Nawiązano kontakt 
z Urzędem Skarbowym w celu pomocy seniorom w rozliczaniu 
PIT za 2022 rok. Przewodnicząca podziękowała za zainstalo-
wanie poręczy przy schodach wejściowych do siedziby LIL.

Komisja	ds.	Sportu (przewodniczący dr Jakub Kosikow-
ski) – dyskusja nad budżetem komisji. Komisja ds. Sportu i Re-
kreacji NRL prowadzi rozmowy dotyczące kart multisport. 
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 statu-
tową, m.in. wnioskowała do Prezydium ORL o pod-
jęcie uchwał w sprawie przyznania PWZ w celu od-
bycia stażu podyplomowego (10), przyznania prawa 
wykonywania zawodu po odbytym stażu podyplomo-
wym (5), sześciu lekarzom, obywatelom Ukrainy, wy-
dano warunkowe PWZ, sześciu lekarzy przyjęto w po-
czet członków LIL w związku z przeniesieniem z in-
nej okręgowej izby lekarskiej, wydano 25 zarządzeń 
prezesa w sprawie skreślenia lekarzy z listy członków 
LIL, podjęto 53 uchwały w sprawie zatwierdzenia 
wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Dzia-
łalność Leczniczą. 
Komisja	Kultury (przewodniczący dr Dariusz 

Hankiewicz) – w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej 
można obejrzeć wystawę fotograficzną włoskiego To-
warzystwa Medyków Fotografów AMFI pod tytułem 

„Setne sekund – między bólem a nadzieją”, poświęconą pan-
demii COVID‑19. W Klubie Globtrotera odbyło się spotka-
nie z Dariuszem Tuleją pt. „Indie i prawdziwi Indianie” (ob-
szerne relacje na stronie internetowej komisji). 

W trakcie obrad ORL ponownie nawiązano do oferty dewe-
lopera, dotyczącej budowy nowej siedziby LIL. Ze względów 
niezależnych od LIL zaproponowana wcześniej lokalizacja jest 
nieaktualna. Deweloper zaproponował nową lokalizację, któ-
ra miałaby szansę na wcześniejszą realizację niż poprzednio 
proponowana. W wyniku dyskusji i następnie przeprowadzo-
nego głosowania członkowie ORL podjęli jednogłośnie decy-
zję o podjęciu przez prezydium rozmów dotyczących budo-
wy nowej siedziby Izby w obecnie zaproponowanej lokaliza-
cji – okolice ul. Związkowej.

Monika	Bojarska-Łoś

Komisja	ds.	Konkursów (przewodniczący dr Piotr Barsz-
czewski) delegowała przedstawicieli do komisji konkurso-
wych. 
Komisja	Kształcenia	Medycznego (przewodnicząca 

dr Monika Bojarska‑Łoś) – odbyły się kursy z zakresu ratow-
nictwa medycznego w Delegaturze Zamojskiej, na staż pody-
plomowy skierowano od 1 marca łącznie 11 lekarzy i lekarzy 
dentystów. W związku z projektem nowego rozporządzenia 
MZ zostaną wprowadzone zmiany w programie stażu pody-
plomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Lekarze będą mogli 
korzystać z tzw. spersonalizowanej ścieżki kształcenia. Ko-
misja na bieżąco potwierdza uprawnienia lekarzom i absol-
wentom w systemie SMK.
Komisja	Socjalno-Bytowa (przewodniczący dr Grzegorz 

Pietras) – wpłynęło 21 wniosków o wypłatę świadczenia z ty-
tułu urodzenia dziecka (jeden wniosek odrzucono z powo-
du zaległości składkowych), jeden wniosek o wypłatę świad-
czenia losowego, zrealizowano 34 wypłaty z tytułu pożyczek 
na łączną kwotę 34 000 złotych.
Komisja	Lecznictwa	Otwartego (przewodnicząca dr Wio-

letta Szafrańska‑Kocuń) – 15 marca planowane jest spotkanie 
dotyczące szpitalnych oddziałów ratunkowych.
Komisja	Stomatologiczna (przewodnicząca dr Agnieszka 

Surdyka) – omawiano warunki udzielania świadczeń stomato-
logicznych, współpraca z Komisją Stomatologiczną NRL. 
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„E-recepta	 i	 e-zwolnienie	 online	
to	propozycja	dla	wszystkich	osób,	któ-
re	szukają	wygodnego	i	bezpiecznego	
sposobu	na	zamówienie	recepty	i	zwol-
nienia	bez	wychodzenia	z	domu” – tak 
reklamują się liczne w Polsce podmioty, 
które zajmują się wystawianiem e‑recept 
i e‑zwolnień. Stosowne dokumenty moż-
na tu uzyskać już w czasie kilku minut! 
I to bez badania lekarskiego. 

Sprawie przyjrzała się redakcja „Dzien-
nika Gazety Prawnej” (DGP) i przy pomo-
cy prowokacji dziennikarskiej pokazała, 
jak działa ten mechanizm – cykl tekstów 
autorstwa Pauliny	Nowosielskiej ukazy-
wał się w tym dzienniku od 31 stycznia 
do 7 lutego br. Poniżej,	za	zgodą	redakcji	
„Dziennika	Gazety	Prawnej”,	publiku-
jemy	fragmenty	tych	materiałów:

DGP, wtorek 31 stycznia 2023 roku: 
„Pewna recepta”, „recepta online”, „le-
karz 24” – (…) to strony, za których po-
średnictwem można błyskawicznie uzy-
skać receptę lub zwolnienie lekarskie. 
Bez oglądania lekarza. Sprawdziliśmy: 
w nieco ponad godzinę dostaliśmy receptę 
(65 zł) i zwolnienie z pracy (99 zł).

(…)Lekarz, który wystawił receptę, 
nie ma sobie nic do zarzucenia. Podob-
nie prezes firmy, która prowadzi stronę. 
„– Ja zajmuję się organizacją pracy, le-
karz	 odpowiada	 za	 to,	 pod	 czym	 się	
podpisuje – mówi przedsiębiorca” – czy-
tamy w DGP.

„Naczelna Izba Lekarska proceder zna, 
wystosowała petycję do resortu zdrowia 
o podjęcie pilnych działań, żeby ukrócić 
taką działalność. – To nadużycie prze-
pisów, które miały swoje uzasadnienie 
w czasie pandemii. Dziś to szara strefa 
– mówi Łukasz	Jankowski,	prezes	NRL. 
Przekonuje, że działania z zakresu teleme-
dycyny absolutnie nie zwalniają lekarza 
z obowiązku zbadania pacjenta. Gdy nie 

E‑recepta, e‑zwolnienie. Miejmy świadomość zagrożeń 
ma możliwości kontaktu twa-
rzą w twarz, tym większej sta-
ranności wymaga zebranie 
wywiadu medycznego”.

Dziennikarka „Gazety 
Prawnej” Paulina Nowosiel-
ska dotarła do prezesa firmy 
stojącej za portalem, za po-
średnictwem którego otrzy-
mała e‑receptę i e‑zwolnienie. 
Usłyszała, że on jedynie jest 
organizatorem pracy lekarzy, 
a za konsekwencje wystawia-
nia recept bez badania i kon-
sultacji pacjenta, odpowiada 
lekarz, bo to na nim spoczywa 
odpowiedzialność za wszyst-
ko, pod czym się podpisze.
Łukasz	Jankowski,	pre-

zes	NRL,	komentuje (za DGP 
z 31 stycznia br.): „– W spra-
wie takiej działalności pod-
miotów pisaliśmy już do pre-
miera, a także do resortu zdro-
wia. Oczywiście w alarmu-
jącym tonie. MZ powołało zespół robo-
czy w celu wypracowania rozwiązań, ale 
na razie bez odzewu”.

O komentarz został przez gazetę po-
proszony też mec.	Karol	Kolankiewicz,	
prezes	 Instytutu	 –	Specjaliści	Prawa	
Ochrony	Zdrowia, który tak mówi o po-
tencjalnej odpowiedzialności karnej i za-
wodowej (za DGP z 6 lutego br.): „– Po-
świadczenie przez lekarza nieprawdy, 
m.in. co do przeprowadzenia wywiadu 
w drodze rozmowy telefonicznej, gdy ta-
kiej rozmowy nie było, wpis nieprawdzi-
wych informacji o stanie zdrowia pacjenta 
i zgłaszanych dolegliwościach czy wyda-
nie zaleceń po wystawieniu recepty, gdy 
takie nie zostały przekazane, może stano-
wić przestępstwo z art. 271 k.k. Poświad-
czenie nieprawdy w celu osiągnięcia ko-

rzyści majątkowej mo-
że skutkować odpowie-
dzialnością za przestęp-
stwo (nie tylko za po-
świadczenie niepraw-
dy, lecz także za prze-
stępstwo łapownictwa 
z art. 228)”. 

Warto też dodać, 
że poświadczenie nie-
prawdy w zaświadcze-
niach lekarskich lub 
w innych dokumen-
tach medycznych, na-
wet pod presją pacjen-
ta, stanowi naruszenie 
Kodeksu etyki lekar-
skiej.

Obowiązujące dziś 
przepisy umożliwiają 

lekarzowi badanie z wykorzystaniem 
środków komunikacji na odległość – ale 
NIE ZNOSZĄ OBOWIĄZKU jego prze-
prowadzenia! 

Po publikacjach w DGP sprawą zaj-
mują się już eksperci Naczelnej Rady 
Lekarskiej, ZUS i Biuro Rzecznika Praw 
Pacjenta. 
Dariusz	Sambor-

ski,	wiceprezes	ORL	
w	LIL	i	członek	Pre-
zydium	NIL: – Ubo-
lewamy nad tym pro-
cederem, tym bar-
dziej że już od dłuż-
szego czasu zarów-
no Lubelska Izba Le-
karska jak i Naczelna 
Izba Lekarska zabie-
gają o uszczelnienie 
systemu teleporad. 
I żeby była jasność: nie jesteśmy prze-
ciwko e‑receptom i e‑zwolnieniom! Pan-
demia pokazała, jak bardzo to rozwiąza-
nie jest potrzebne. Obecnie jednak ten me-
chanizm stał się polem do nadużyć, a my 
chcemy, aby koleżanki i koledzy mieli 
świadomość, jakie się z tym wiążą dla nich 
zagrożenia. Nie tylko zawodowe. My,	le-
karze,	mamy	pacjenta	zbadać	i	leczyć,	
a	nie	uszczęśliwiać! Do kogo będzie miał 
pretensje pacjent (i jego rodzina), a tak-
że opinia społeczna, kiedy zaordynowany 
lek zaszkodzi pacjentowi? Nie do siebie. 
Winny będzie lekarz. Prawo wykonywa-
nia zawodu to przywilej, ale też odpowie-
dzialność. To nasza, lekarzy, wizytówka. 
Miejmy tego pełną świadomość. 

Opr.	aa

Teksty artykułów  
z Dziennika Gazety Prawnej  
dostępne są w internetowym wydaniu Medicusa

https://medicus.lublin.pl/2023/02/e-recepta-e-zwolnienie-miejmy-swiadomosc-zagrozen/
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Klub Globtrotera – tym razem w Indiach
„Indie i prawdziwi Indianie” pod takim hasłem w piątek, 3 lutego, w sie‑

dzibie Lubelskiej Izby Lekarskiej odbyło się spotkanie z okulistą z Wielkopol‑
ski Dariuszem Tuleją, który w Klubie Globtrotera opowiadał o swojej podró‑
ży do Indii. 

Spotkanie było połączone z prezentacją zdjęć.
Warto przy tej okazji przypomnieć, że pierwsze spotkanie, inaugurujące dzia‑

łalność Klubu Globtrotera, odbyło się w kwietniu 2016 roku i nosiło tytuł: „Oku‑
lista w Kamerunie”. Jego bohaterem był właśnie Dariusz Tuleja, lekarz, podróż‑
nik i uczestnik misji humanitarnych „Okuliści dla Afryki”. aa

Wydarzenia www.oil.lublin.pl

Fotorelacja  
na stronie  
Komisji  
Kultury LIL

kultura.oil.lublin.pl

Marzec 2023 r.

Uroczysty aneks do Gali 
Doktor Mirosław Żydecki z Warszawy odebrał 

z opóźnieniem, ale w bardzo uroczystej atmosferze, na-
grodę Grand Prix w XI Ogólnopolskim Konkursie Foto-
graficznym Lekarzy i Studentów Medycyny, który or-
ganizuje Lubelska Izba Lekarska.

Laureat odebrał nagrodę z rąk wiceprezesa LIL Grze-
gorza Pietrasa. aa

Fotorelacja  
na stronie  
Komisji  
Kultury LIL

Klub „U Lekarzy”, Lublin, ul. Chmielna 4

• 11.03.2023 r. Lubelska 
Lekarska Akademia Fotografii 
– „Podstawy fotografii”. 
Warsztaty poprowadzi 
dr Dariusz Hankiewicz. 

• 17.03.2023 r. godz. 18.00  
Klub Globtrotera  
„Podwodny świat”  
dr Tomasz Bałys.

• 18.03.2023 r. wystawa prac  
X Międzynarodowego Salonu 
Fotografii Artystycznej Lekarzy 
PhotoArt Medica 2022  
w Częstochowie.

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzeń  
będą dostępne na stronie Komisji Kultury.

Medyków fotografie z czasów pandemii
W sobotę, 4 lutego br. – tradycyjnie w samo południe – w Klubie Lekarza 

w siedzibie Lubelskiej Izby Lekarskiej przy ul. Chmielnej 4, odbył się wernisaż 
wystawy „Setne sekund – między bólem a nadzieją”. Wystawa udostępnio‑
na przez Włoskie Towarzystwo Medyków Fotografów AMFI.

To zdjęcia, które wykonali lekarze – członkowie towarzystwa fotograficznego 
– w czasie pandemii. Tak o tej wystawie pisze profesor Maurizio Iazeolla, pre‑
zydent Włoskiego Towarzystwa Medyków Fotografów: „Wszystkim tym, którzy 
wierzą, że jesteśmy u schyłku fotografii, polecam przeczytać krótkie dzieło Gi‑
gliola Foschi zatytułowane «Fotografie ciszy» (2015)”.

„Celem wystawy fotograficznej, w szczególności tej prezentującej temat pan‑
demii koronawirusa, który to przedstawiono już na miliardach fotografii na ca‑
łym świecie, jest więc wyekstrahowanie niewielkich momentów rzeczywistości 
– dokładnie ułamków sekund – z nieprzerwanego… nurtu obrazów, do które‑
go zdążyliśmy się już przyzwyczaić i który często postrzegamy powierzchow‑
nie, bez chwili refleksji, ponieważ nie mamy ani czasu, ani wystarczającej wie‑
dzy, by spojrzeć poza to , co nas otacza”. 

 Opr. aa

https://kultura.oil.lublin.pl
https://kultura.oil.lublin.pl/wreczenie-grand-prix-xi-ogolnopolskiego-konkursu-fotograficznego-lekarzy-i-studentow-medycyny/
https://kultura.oil.lublin.pl/wystawa-fotografii-wloskiego-towarzystwa-medykow-fotografow-amfi-setne-sekund-miedzy-bolem-a-nadzieja-fotorelacja/
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•	Czym zajmuje się pierwszy w Polsce, 
działający od stycznia w Lublinie, Ośro-
dek Skleroterapii Torbieli Endometrial-
nych, który właśnie ruszył w Szpitalu Kli-
nicznym nr 1?

– W ośrodku oferujemy naszym pa-
cjentkom zabiegi skleroterapii torbieli en-
dometrialnych jajników. Jest to małoin-
wazyjna metoda terapii tych zmian, sta-
nowiąca alternatywę dla leczenia opera-
cyjnego. Szczególnie ważne jest to u pa-
cjentek młodych, pragnących zajść w cią-
żę. Skleroterapia zmniejsza nasilenie do-
legliwości bólowych, powo-
dowanych przez endometrio-
zę a nie wpływa negatywnie 
na rezerwę jajnikową w takim 
stopniu, jak wyłuszczenie tor-
bieli jajnika. 

•	Na czym polega sklerotera-
pia torbieli endometrialnych?

– Skleroterapia jest metodą 
stosowaną w leczeniu torbie-
li wielu narządów, w tym tar-
czycy, szyi, wątroby czy nerek. 
Od wielu lat trwały także bada-
nia nad skleroterapią endome-
trialnych torbieli jajników przy 
użyciu tetracyklin, metotreksa-
tu oraz etanolu. Procedura jest 
przeprowadzana w ramach jednodniowe-
go pobytu w Klinice Ginekologii Onko-
logicznej i Ginekologii SPSK 1 w Lubli-
nie. Pod kontrolą ultrasonograficzną na-
kłuwamy torbiel od strony pochwy i od-
sysamy jej zawartość. Następnie płucze-
my torbiel roztworem soli fizjologicznej 
i wpuszczamy do jej wnętrza 96‑ proc. 
etanol. Po dziesięciu minutach aspiruje-
my alkohol. Po skleroterapii torbiel ule-
ga zwłóknieniu. Płyn uzyskany z torbie-
li wysyłamy do badania histopatologicz-
nego. Odsetek nawrotów torbieli porów-
nywalny jest z leczeniem operacyjnym. 
Należy jednak podkreślić, że technika 
zabiegu podlega różnym modyfikacjom 
co do objętości podanego etanolu i cza-
su ekspozycji. 

•	Czy to metoda wymagająca specja-
listycznego sprzętu? Jest droga? Grozi 
powikłaniami?

– Niezbędny do zabiegu jest dobrej ja-
kości aparat ultrasonograficzny z sondą 
transwaginalną, prowadnicą oraz igły do 
punkcji. Kwalifikacja do zabiegu odbywa 

się w naszej Poradni Przyklinicznej a sam 
zabieg, jak już wspomniałem, przeprowa-
dzany jest w ramach jednodniowego po-
bytu. Zarówno wizyta, jak i hospitaliza-
cja są refundowane przez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia. Każdy zabieg inwazyjny 
może wiązać się z powikłaniami. Dlate-
go ważna jest właściwa kwalifikacja, pod-
czas której oceniamy ryzyko uszkodzenia 
innych narządów podczas punkcji oraz 
wystąpienia procesu złośliwego. W celu 
zmniejszenia ryzyka infekcji stosujemy 
profilaktykę antybiotykową.

Tak leczą tylko w Lublinie
z prof. Grzegorzem Polakiem  

z Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii  
Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie,  

rozmawia Anna Augustowska

dolegliwości, pozostaje nierozpoznana. 
Szacuje się, że endometrioza występu-
je u około 10‑15 proc. kobiet w wieku 
rozrodczym. Zdecydowanie częściej na-
tomiast jest diagnozowana u pacjentek 
z zespołem bólowym miednicy mniej-
szej oraz leczonych z powodu niepłodno-
ści. Według piśmiennictwa, torbiele en-
dometrialne jajników występują u 17 do 
44 proc. kobiet z endometriozą. Powodu-
ją dolegliwości bólowe oraz niepłodność. 
W przeciwieństwie do innych postaci en-
dometriozy wizualizacja torbieli endome-
trialnych jajników jest prosta podczas ba-
dania ultrasonograficznego. 

•	Jakie objawy powinny zaniepo koić 
pacjentkę i skłonić do wizyty u gineko-
loga? 

– Najbardziej charakterystyczne dla 
schorzenia są bolesne mie-
siączki, bolesne stosunki oraz 
przewlekły ból, zlokalizowany 
w obrębie miednicy mniejszej. 
Dolegliwości bólowe mogą roz-
poczynać się także przed mie-
siączką. Wśród rzadszych ob-
jawów wymienić należy bóle 
w okolicy krzyżowej kręgosłu-
pa, biegunki lub zaparcia oraz 
wzdęcia. Należy też poszuki-
wać endometriozy u pacjentek 
leczonych z powodu niepłod-
ności. Wczesne rozpoznanie 
choroby jest szczególnie ważne 
u nastolatek i kobiet młodych. 
Wdrożenie u nich odpowiednie-
go leczenia zapobiega progresji 

endometriozy a przez to wielu powikła-
niom towarzyszącym schorzeniu.

•	Czy lekarze mogą kierować do lu-
belskiego ośrodka swoje pacjentki – na 
jakich zasadach? 

– Zapraszamy do współpracy wszyst-
kich lekarzy. Wystarczy skierować pa-
cjentkę do Ginekologicznej Poradni Przy-
klinicznej SPSK 1 w Lublinie, gdzie leka-
rze z naszego zespołu przeprowadzą kwa-
lifikację i zlecą konieczne badania. Ustalą 
też termin przyjęcia do szpitala. 

•	Proszę opowiedzieć o zespole, który 
tworzy Ośrodek Skleroterapii?

– Skleroterapię torbieli endometrial-
nych wykonujemy wspólnie z dr Izabe-
lą Dymanowską‑Dyjak oraz dr Moni-
ką Abramiuk. Biorąc pod uwagę ogrom-
ne zainteresowanie zabiegiem myślimy 
o powiększeniu naszego zespołu. Dzwo-
nią i przyjeżdżają do nas bowiem pacjent-
ki już nie tylko z całej Polski, ale także 
Polki mieszkające poza granicami na-
szego kraju.

•	Określmy dokładnie – dla których 
pacjentek ta metoda jest przeznaczona, 
bo endometrioza niejedno ma imię…

– Endometrioza jest chorobą o wielu 
lokalizacjach. Polega na występowaniu 
endometrium, czyli błony śluzowej ma-
cicy poza jej jamą. Skleroterapia adreso-
wana jest do kobiet z torbielami endome-
trialnymi jajników. W przypadku innych 
lokalizacji w dalszym ciągu powinniśmy 
oferować farmakoterapię, a w sytuacji 
braku jej skuteczności operację. Sklero-
terapia jest alternatywą dla leczenia ope-
racyjnego u kobiet młodych, pragnących 
zachować prawidłową rezerwę jajnikową, 
jak również u pacjentek po wielu opera-
cjach, u których kolejny zabieg wiązać się 
może z licznymi powikłaniami.

•	Jak często u kobiet z endometriozą 
występują torbiele? Czy trudno je zdia-
gnozować?

– Częstość występowania endome-
triozy jest przedmiotem wielu kontro-
wersji. U wielu kobiet występuje ona 
bezobjawowo, a u części, pomimo 
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1. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lu-
blinie pozyskał, dzięki dotacji Ministerstwa Zdrowia, nowo-
czesny sprzęt do rehabilitacji onkologicznej, ogólnoustrojowej 
oraz neurologicznej. Sprzęt pozwala na przywracanie pacjen-
tom możliwości samodzielnej egzystencji pomimo przebytych 
chorób i wypadków, poprawia ich stan zdrowia, w tym zdro-
wia psychicznego. 

Wartość dofinansowania to blisko 2 mln zł.
Jednym z nich jest system egzoszkielet – to najnowocześniej-

sze przenośne urządzenie, zakładane na zewnątrz ciała w celu 
wzmocnienia siły mięśni pacjenta, sterowane przy pomocy ta-
bletu. Wspomaga zainicjowany ruch lub ruch ten rozpoczyna 
samodzielnie, zastępując funkcje osłabionych lub całkowicie 
niewładnych mięśni, umożliwiając reedukację chodu. Zasto-
sowanie egzoszkieletu u osób z porażeniem kończyn dolnych 
umożliwia ich pionizację, poprawia podstawowe funkcje ukła-
du oddechowego, układu krążenia, zapobiega zakrzepicy żyl-
nej oraz osteoporozie, które w sposób nieunikniony towarzyszą 
paraplegii. Ważnym aspektem użycia egzoszkieletu jest pozy-
tywny wpływ na zdrowie psychiczne pacjenta.

Nowy sprzęt – lepsza rehabilitacja

Stół	do	pionizacji	dynamicznej	HOCOMA	ERIGO	PRO	
– zaawansowane urządzenie umożliwiające wczesną pionizację 
pacjenta z jednoczesną stymulacją fizjologicznego ruchu kro-
czenia, dzięki któremu przeciwdziała negatywnym skutkom dłu-
gotrwałego leżenia. Zaletą terapii przy użyciu stołu ERIGO jest 
wczesne usprawnianie ruchowe kończyn u pacjentów z choroba-
mi neurologicznymi np. po przebytym udarze mózgu. Korzyst-
nie wpływa na układ krążenia, zapewniając jego stabilizację. 
Poprzez mobilizację i stymulację wspomaga powrót do spraw-
ności funkcjonalnej pacjentów w krótszym czasie, co wiąże się 
również z mniejszymi kosztami rehabilitacji.
ERGO	TRAINER	– specjalistyczne urządzenie do ćwi-

czeń w odciążeniu. Stanowi ono efektywną pomoc przy re-
edukacji chodu, jak również w poprawie równowagi pacjenta. 
Dzięki specjalnemu podnośnikowi można dowolnie dozować 
odciążenie pacjenta, co pozwala na stopniowanie intensyw-
ności ćwiczeń. Aktywna reedukacja chodu z odciążeniem wa-
gi sprawia, że pacjent jest zmotywowany poczuciem lekkości 

oraz bezpieczeństwa wykluczając ryzyko upadku. ERGO TRA-
INER można stosować w połączeniu z bieżnią, dzięki czemu 
poprawną zdolność chodzenia mogą ćwiczyć osoby ze znacz-
ną dysfunkcją chodu.

– Obecnie leczeniu z wykorzystaniem egzoszkieletu podda-
wany jest młody mężczyzna w wieku ok. 25 lat, który w wyni-
ku wypadku (upadek z dachu, który remontował wraz z ojcem) 
doznał urazu kręgosłupa, skutkiem którego jest porażenie koń-
czyn dolnych. Pacjent robi duże postępy, jest bardzo zaangażo-
wany w leczenie oraz doskonale współpracuje z fizjoterapeu-
tami. Zastosowanie nowoczesnej technologii bardzo pozytyw-
nie wpływa na jego stan zdrowia, a jego pogoda ducha, pomi-
mo poważnej choroby, zachęca personel medyczny oraz innych 
chorych do jeszcze większego zaangażowania w proces rehabi-
litacji – wyjaśnia rzecznik szpitala Bogusław	Piątek.

aa
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•	Na czym polega radioterapia śród
operacyjna Mobetronem?
Prof.	W.	 Polkowski: – Mobetron, 

czyli mobilny akcelerator do radiotera-
pii śródoperacyjnej 
firmy IntraOp, jakim 
dysponuje nasza kli-
nika, jest unikalnym 
narzędziem – jednym 
z czterech w Polsce 
– które ma potencjał 
poprawy wskaźni-
ków kontroli miej-
scowej w lokalnie za-
awansowanych no-
wotworach. Radiote-
rapia śródoperacyj-
na jest zwykle czę-
ścią onkologicznego 
leczenia skojarzone-
go. U chorych, któ-
rzy otrzymali chemioterapię w połą-
czeniu z napromienianiem z wiązek ze-
wnętrznych, radioterapia śródoperacyjna 
umożliwia bezpieczne, precyzyjne i sku-
teczne podwyższenie dawki napromienia-
nia w obszarze, gdzie możliwa jest niera-
dykalność chirurgiczna wynikająca z za-
awansowania nowotworu. Postępowanie 
takie zmniejsza znacząco ryzyko wzno-
wy miejscowej. 
Dr	A.	Kozłowska:	– Dla większo-

ści guzów nowotworowych prawdopo-
dobieństwo uzyskania kontroli miejsco-
wej wzrasta wraz z eskalacją dostarczonej 
dawki, ale w pewnych sytuacjach klinicz-
nych dawka, która może być bezpiecznie 
podana z pól zewnętrznych, czyli za po-
mocą teleradioterapii, jest ograniczona 
ze względu na bliskość zdrowych tkanek 
o wysokiej wrażliwości na promieniowa-
nie, tzw. narządów krytycznych. Radiote-
rapia śródoperacyjna umożliwia podwyż-
szenie efektywnej dawki terapeutycznej 
poprzez napromienienie uwidocznionej 
i odpowiednio przygotowanej przez chi-
rurga loży pooperacyjnej z jednoczesnym 
odsunięciem zdrowych struktur z pola 
promieniowania. 

•	To nie pierwsza operacja z zastoso-
waniem tej formy terapii w Klinice Chi-
rurgii Onkologicznej?
Prof.	W.P.: – Radioterapia śródopera-

cyjna z wykorzystaniem Mobetronu była 

już stosowana w naszej klinice w nowo-
tworach piersi, jako miejscowe podwyż-
szenie dawki w okolicy loży poopera-
cyjnej, tzw. boost, a także po operacji 

usunięcia raka trzust-
ki u pacjenta leczone-
go wcześniej chemio‑ 
i radiochemioterapią. 
Intencją takiego postę-
powania była poprawa 
lokalnej kontroli choro-
by nowotworowej.
Dr	A.K.: – To ra-

czej niszowa dziedzi-
na. Sądzę, że wynika to 
nie tylko z konieczno-
ści wyposażenia ośrod-
ka w wysokospecjali-
styczny sprzęt, jakim 
jest mobilny akcelera-
tor dedykowany do ra-

dioterapii śródoperacyjnej, ale także po-
trzeba ścisłej wielody-
scyplinarnej współpra-
cy specjalistów różnych 
dziedzin: chirurgii on-
kologicznej, radiotera-
pii, onkologii klinicznej, 
anestezjologii, a także 
fizyki medycznej. Moż-
liwość zastosowania ra-
dioterapii śródoperacyj-
nej jest zdecydowanie 
atutem wyróżniającym 
nasz ośrodek, przez ca-
ły czas staramy się sta-
le rozwijać i podążać za 
współczesnymi metoda-
mi terapii onkologicz-
nej, zgodnie z aktualny-
mi standardami. 

•	W styczniu 2023 r. w klinice zastoso-
wano po raz pierwszy w kraju radiotera-
pię śródoperacyjną Mobetronem u cho-
rego na raka odbytnicy? 
Prof.	W.P.: – Tego typu radiotera-

pia ma przede wszystkim zastosowanie 
w zaawansowanych przypadkach raka 
odbytnicy, w których istnieje podejrze-
nie nacieku nowotworowego na sąsia-
dujące z odbytnicą narządy i struktury, 
np. gruczoł krokowy, ściany miednicy, 
kość krzyżowa, a także w sytuacji wzno-
wy nowotworowej. Trudności techniczne 

aplikacji wynikają ze specyficznych wa-
runków anatomicznych obszaru miednicy 
oraz nagromadzenia w tej okolicy wrażli-
wych na promieniowanie struktur. 

•	Jakie jest zastosowanie tej metody 
w innych chorobach nowotworowych? 
Prof.	W.P.: – Nowotwory piersi, trzust-

ki, odbytnicy, a także mięsaki tkanek 
miękkich to najczęstsze wskazania do 
zastosowania radioterapii śródoperacyj-
nej. W najbliższym czasie chcielibyśmy 
nadal zdobywać doświadczenie klinicz-
ne w aplikacjach Mobetronu w tych lo-
kalizacjach.
Dr	A.K.: – W tym roku wdrożyliśmy 

do użytku klinicznego nowoczesny sys-
tem ABC (ang. Active Breathing Coordi-
nator) firmy Elekta, który umożliwia na-
promienianie chorych na głębokim wde-
chu lub wydechu. Jest to szczególnie 
przydatne podczas napromieniania pa-
cjentek z rakiem lewej piersi, gdyż po-
zwala na ograniczenie dawki promienio-
wania w sercu. System ABC stosowany 
jest też w radioterapii stereotaktycznej 
zmian nowotworowych, zlokalizowanych 
w narządach o dużej ruchomości odde-
chowej, np. w trzustce, wątrobie czy płu-
cach. Ponadto, chcielibyśmy propagować 
wiedzę, że radioterapia ma zastosowanie 

Radioterapia śródoperacyjna Mobetronem 
z prof. Wojciechem Polkowskim,  

kierownikiem Kliniki Chirurgii Onkologicznej SPSK 1 
i z dr n. med. Aleksandrą Kozłowską,  

kierownik Zakładu Radioterapii SPSK 1,  
rozmawia Anna Guzowska,  

rzeczniczka prasowa szpitala SPSK 1 w Lublinie

nie tylko w chorobach onkologicznych, 
ale także jest skuteczną i bezpieczną me-
todą zapewnienia kontroli miejscowej 
i zmniejszenia dolegliwości, wynikają-
cych z licznych chorób nienowotworo-
wych. Należą do nich między innymi: 
schorzenia skóry i tkanek miękkich (ke-
loid, desmoid, choroba Peyroniego, Du-
puytrena), choroby kości i stawów (kost-
nienie ektopowe, ostrogi piętowe, naczy-
niaki kręgów, choroby degeneracyjne sta-
wów), oftalmopatia tarczycowa, malfor-
macje naczyniowe czy nerwiaki. 
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•	Niemal rok trwała Państwa walka 
o życie pacjenta, z nadciśnieniem płuc-
nym i po COVIDZIE19, który po wielu 
komplikacjach przeszedł operację prze-
szczepu płuc i dzięki temu żyje. Co to był 
za przypadek?

– Chcemy podkreślić, że to 
był pierwszy taki przypadek 
leczony w naszej klinice i mi-
mo że kilku naszych pacjen-
tów z tętniczym nadciśnie-
niem płucnym zachorowało 
na COVID‑19 i wymagało 
hospitalizacji, to ten przypa-
dek był wyjątkowy. We wrze-
śniu 2021 r. 43‑letni mężczy-
zna został przyjęty do Klini-
ki Kardiologii z powodu cięż-
kiej, zdekompensowanej nie-
wydolności prawokomoro-
wej serca pod postacią dusz-
ności spoczynkowej, obrzę-
ków kończyn dolnych, celem 
diagnostyki w kierunku nad-
ciśnienia płucnego. Hospita-
lizacja pacjenta przypadła na 
szczytowy okres pandemii 
COVID‑19, a pacjent odmó-
wił zaszczepienia przeciwko 
wirusowi SARS‑CoV‑2. W badaniu echo-
kardiograficznym stwierdzono cechy po-
większenia prawej komory i przedsionka, 
paradoksalny ruch przegrody międzyko-
morowej oraz bardzo wysokie ciśnienie 
w tętnicy płucnej (PASP 70 mmHg). Na 
podstawie cewnikowania serca potwier-
dzono obecność ciężkiego tętniczego nad-
ciśnienia płucnego (TNP) i zakwalifiko-
wano do II rzutu leczenia TNP w ramach 
programu terapeutycznego NFZ w sche-
macie trójlekowym (treprostinil, bosen-
tan i sildenafil). W wyniku zastosowane-
go leczenia uzyskano stabilizację stanu 
chorego oraz istotne zmniejszenie pozio-
mu specyficznego markera niewydolności 
serca (NT‑proBNP) (redukcja z 8869 pg 
na 1263 pg/ml).

W trakcie dalszej hospitalizacji, z uwa-
gi na narastające parametry stanu zapal-
nego oraz gorączkę, wykonano diagno-
stykę w kierunku COVID‑19 uzyskując 
wynik pozytywny. Przebieg infekcji był 
dość ciężki, pacjent wymagał intensywnej 

kierownictwem dr.	n.	med.	 Jacka	Ba-
szaka, mogliśmy być świadkiem sukce-
su, jakim niewątpliwie było utrzymanie 
przy życiu nierokującego pacjenta przez 
321 dni i doprowadzenie go do przeszcze-
pu płuc. Dzięki szybkiemu nawiązaniu 
współpracy ze Śląskim	Centrum	Cho-
rób	Serca	w	Zabrzu pacjent przeszedł 
pozytywnie kwalifikację do przeszcze-
pienia płuc i znalazł się na aktywnej li-
ście biorców. W trakcie dalszej hospita-
lizacji stan chorego zaczął się pogarszać, 
wielokrotnie dochodziło do ostrej niewy-

dolności oddechowej. Pacjent wy-
magał licznych interwencji torako-
chirurgicznych i otolaryngologicz-
nych. Okres hospitalizacji w naszym 
szpitalu wyniósł łącznie 321 dni. Aż 
17.08.2022 r. otrzymaliśmy wycze-
kiwany telefon o pozyskaniu odpo-
wiedniego organu i chory pilnie tra-
fił do ośrodka w Zabrzu, gdzie wy-
konano ortotopowe przeszczepienie 
płuc. Operacja przebiegła bez powi-
kłań. Po okresie rekonwalescencji 
pacjent został wypisany do domu, 
obecnie czuje się dobrze, jest wydol-
ny zarówno krążeniowo, jak i odde-
chowo. Nie wymaga już farmakote-
rapii nadciśnienia płucnego. 

Jego przypadek pokazuje, jak de-
terminacja i fachowość całego ze-
społu Oddziału Intensywnej Opie-
ki Kardiologicznej, lekarzy prowa-
dzących program leczenia TNP oraz 
grona wielu innych specjalistów po-

zwoliły na doprowadzenie do szczęśliwe-
go zakończenia. 

•	Czy COVID jest wyjątkowo niebez-
pieczny dla pacjentów kardiologicznych 
– dlaczego?

– COVID‑19 jest niebezpieczny dla pa-
cjentów kardiologicznych z wielu wzglę-
dów. U pacjentów obciążonych kardio-
logicznie częściej występują powikłania 
COVID‑19, co zauważono już w pierw-
szych publikacjach z Wuhan. Na cięższy 
przebieg COVID‑19 narażeni byli szcze-
gólnie pacjenci, mający choroby współ-
istniejące, takie jak nadciśnienie tętnicze, 
choroba niedokrwienna serca czy niewy-
dolność serca. Do najczęstszych powikłań 
kardiologicznych COVID‑19 zaliczamy 
natomiast zapalenie mięśnia sercowego, 
zaburzenia rytmu serca, zaburzenia prze-
wodnictwa przedsionkowo‑komorowego, 
niewydolność serca – de novo lub nasi-
lenie, ostry zespół wieńcowy, powikłania 
zakrzepowo‑zatorowe.

Klinika Kardiologii UM w Lublinie

321 dni walki o życie chorego
z kardiologami Moniką Wójcik‑Kopeć 

i dr. hab. n. med. Michałem Tomaszewskim  
z Kliniki Kardiologii UM w Lublinie,  
rozmawia Anna Augustowska

farmakoterapii (m.in. remdesiwir) oraz 
wysokoprzepływowej tlenoterapii do-
nosowej. Po przebytej infekcji SARS
‑CoV‑2 stan pacjenta uległ pogorszeniu 
– rozwinęła się przewlekła niewydolność 
oddechowa, wymagająca respiratotera-
pii, początkowo przez rurkę intubacyj-
ną, w dalszym okresie przez tracheosto-
mię. Wobec całokształtu obrazu klinicz-
nego pacjent został zgłoszony do prze-
szczepu płuc w Śląskim Centrum Cho-
rób Serca w Zabrzu.

•	Na czym polegał sukces w ratowa-
niu tego chorego?

– Dzięki zaangażowaniu i zgranej 
pracy całego zespołu Oddziału Inten-
sywnej Opieki Kardiologicznej pod 

Kierownikiem programu leczenia nadciśnienia płucnego jest  
dr hab. n. med. Michał Tomaszewski,  
a zespół lekarzy na co dzień zajmujący się pacjentami to: dr n. med. Sylwia Łukasik, 
lek. Bartosz Kijewski, lek. Aneta Kosierb, lek. Karolina Lewczuk,  
lek. Agnieszka Styczeń oraz lek. Monika Wójcik‑Kopeć. 
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Czwartek
Dzień z pracy lekarza POZ www. medicus.lublin.pl

Po 3‑tygodniowej przerwie wróciłam do pracy. Nie był to urlop 
bo… w tym czasie miałam okazję poobserwować pracę lekarzy, 
pielęgniarek i pozostałego personelu medycznego z drugiej strony, 
jako pacjent. I uważam, że nie jest z nami tak źle. Zawsze można 
oczekiwać i chcieć więcej, ale jeżeli zdajemy sobie sprawę z moż-
liwości systemu ochrony zdrowia i nie mamy nie wiadomo jakich 
oczekiwań, to w mojej ocenie jest OK. Mógłby ktoś powiedzieć, 
że nie każdy pacjent tak ma. Pewnie tak, ale panie pielęgniarki co-
dziennie chodzą na zmiany opatrunków, wymiany cewników, za-
opatrywanie odleżyn. Problem często jest w oczekiwaniach pacjentów i ich rodzin. 
Wciąż spotykamy się z żądaniami, że to my zajmiemy się myciem pacjentów, zmia-
ną pampersów a nawet podawaniem posiłków. Brak informacji dokąd sięga opieka 
medyczna, a gdzie zaczyna się pomoc socjalna jest dużym problemem.

Pierwsze dni w pracy to przekopywanie się przez dziesiątki kwitów i plików, 
sprawozdań, pism i skarg. W sprawozdaniu z NFZ czytam informację, że udzie-
lona u nas porada dla dziecka z gminy sąsiedniej nie jest uznana. Plus skarga ojca 
dziecka na nas do NFZ. Sprawa wydawałaby się prosta, ale wg mnie taka nie jest. 
W czasie nasilenia infekcji, szczególnie u dzieci, zadzwonił do nas pan, że właśnie 
przebywa z rodziną na naszym osiedlu, wszyscy w domu są chorzy i życzy sobie 
do dziecka (7 miesięcy) pilną wizytę domową. Został poinformowany, że jeżeli jest 
stan zagrożenia życia to 
trzeba wzywać pogoto-
wie, a jeżeli nie, to udać 
się do swojego lekarza 
lub do niego zadzwo-
nić (dziecko jest zapisa-
ne do lekarza rodzinne-
go w Turce, gminie są-
siadującej z Lublinem). 
Zgodnie z naszą umową, 
nie możemy leczyć pa-
cjentów zapisanych do 
lekarza w naszej gminie 
lub w gminie sąsiadują-
cej. Tatuś zwyzywał pa-
nią rejestratorkę, włącz-
nie z groźbami karalny-
mi i się rozłączył. Po kil-
kunastu minutach przyszła do przychodni babcia z tym chorym dzieckiem, która 
weszła z krzykiem, że NFZ jej powiedział, że mamy natychmiast przyjąć dziec-
ko. Sprawdziliśmy: pani z NFZ stwierdziła, że jak nie ma stanu zagrożenia życia 
to możemy dziecko odesłać do jego lekarza rodzinnego. Koleżanka jednak dziec-
ko zbadała a tatuś napisał skargę do NFZ, załączając nagranie rozmowy razem 
z wulgaryzmami. Wystąpię do NFZ o udostępnienie tego nagrania i jak je otrzy-
mam zgłoszę to na policję. NFZ oczywiście tej porady nam nie uznał, bo pacjent 
był z sąsiedniej gminy. 

Moim zdaniem, takie postępowanie jest spowodowane ciągłym zachęcaniem 
różnych instytucji, zajmujących się szeroko pojętą ochroną zdrowia, do składa-
nia skarg na lekarzy, jeśli tylko coś się obywatelom nie podoba. Nie twierdzę, że 
nie należy takich skarg składać, ale powinno to być poprzedzone kampanią infor-
macyjną we wszystkich możliwych mediach, jakie są prawa pacjenta i obowiązki 
ochrony zdrowia na różnych poziomach POZ, AOS, SOR, szpitale. Bez takiej wie-
dzy skargi oczywiście będą, bo pieniaczy nie brakuje, ale w wielu wypadkach nic 
z nich nie wynika, poza tym, że teraz kilka osób (NFZ, ja i policja), będzie miało 
co robić wymieniając się biurokracją.

A poza tym w mojej przychodni zaczyna się AKCJA KOORDYNACJA i wszy-
scy próbujemy nauczyć się funkcjonować w nowej rzeczywistości. Ale o tym po-
myślę jutro, dzisiaj czas na spacer. Może mi się uda tak na stałe wprowadzić to 
w plan dnia. Jest nadzieja, jak mówi moja przyjaciółka.

Wioletta	Szafrańska-Kocuń

W naszym Oddziale Intensywnej Opie-
ki Kardiologicznej leczono pacjentów, 
u których w związku z infekcją CO-
VID‑19 doszło do poważnych powikłań 
takich jak: centralna zatorowość płucna, 
groźne komorowe zaburzenia rytmu ser-
ca, zawał serca, zaostrzenie niewydol-
ności serca czy zapalenie mięśnia ser-
cowego.

•	Czyli apelujemy, aby pacjenci się 
szczepili?

– Oczywiście, stoimy na stanowisku 
zgodnym z zaleceniami Polskiego i Euro-
pejskiego Towarzystwa Kardiologiczne-
go, które zalecają szczepienia przeciwko 
COVID‑19, zwłaszcza u pacjentów obcią-
żonych kardiologicznie, którzy są w gru-
pie podwyższonego ryzyka.

Klinika Kardiologii UM w Lublinie

Tętnicze nadciśnienie płucne to rzad‑
kie, ale poważne schorzenie, które powo‑
duje wzrost oporu naczyniowego płuc 
oraz podwyższenie ciśnienia krwi w krą‑
żeniu płucnym. Na skutek tego pacjenci 
odczuwają przede wszystkim duszność 
i spadek wydolności fizycznej. Nieleczo‑
na choroba prowadzi do rozwoju niewy‑
dolności prawej komory serca, a w konse‑
kwencji nawet do zgonu pacjenta. 

W Klinice Kardiologii Uniwersytetu Me‑
dycznego w Lublinie, kierowanej przez 
prof. Andrzeja Wysokińskiego, już od 
12 lat realizowany jest program terapeu‑
tyczny NFZ leczenia tętniczego nadciśnie‑
nia płucnego (TNP). Program ten umoż‑
liwia pacjentom dostęp do najnowocze‑
śniejszych metod terapii tętniczego nad‑
ciśnienia płucnego, co znacząco poprawia 
ich rokowanie oraz jakość życia.
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Nowym prezesem Oddziału Lubel‑
skiego Polskiego Towarzystwa Medy‑
cyny Sportowej został prof. Piotr Gaw‑
da. Spotkanie wyborcze odbyło się 
13.01.2023 roku w sali konferencyjnej 
Lubelskiej Izby Lekarskiej.

– Jako ustępujący prezes zapropono‑
wałam kandydaturę prof. Piotra Gaw‑
dy. Naukowiec, wykładowca UM, specjali‑
sta rehabilitacji medycznej, specjalista me‑
dycyny sportowej, kierownik Zakładu Me‑
dycyny Sportowej Uniwersytetu Medycz‑
nego, pasjonat sportu, nieustająco aktyw‑
ny sportowiec został jednogłośnie wybra‑
ny na to stanowisko. Osoba z takim życio‑
rysem naukowym, zawodowym i sporto‑
wym stanowi gwarancję integracji środowi‑
ska medycyny sportowej, wniesienia nowej 
energii, oraz nowych pomysłów dla rozwo‑
ju tej ciekawej dziedziny medycyny – mówi 
dr n. med. Edyta Wieleba, konsultant woje‑
wódzki w dziedzinie medycyny sportowej

Jakie są plany towarzystwa na najbliż‑
sze czasy?

– Moim głównym celem jest zintegrowa‑
nie grupy ekspertów z różnych dziedzin: le‑
karzy różnych specjalności, fizjoterapeutów, 

Nowe władze Towarzystwa Medycyny Sportowej
psychologów i innych specjalistów nauk pod‑
stawowych, mających doświadczenie w ob‑
szarze medycyny sportowej. Tak różnorod‑
ne środowisko, które, mam nadzieję, będzie 
prężnie działało, co przyczyni się do rozwo‑
ju medycyny sportowej oraz pobudzi ogól‑
ne zainteresowanie tą dziedziną – deklaruje 
nowy prezes prof. Piotr Gawda.

W planach są cykliczne spotkania nauko‑
we środowiska medycyny sportowej, warsz‑
taty umożliwiające nabycie praktycznych 
umiejętności, oraz ustalanie wspólnej stra‑
tegii dotyczącej orzecznictwa sportowo‑le‑
karskiego. – Mam nadzieję, że będzie to też 
okazja do integracji i wzajemnej pomocy 
– podkreśla prof. Gawda. – Jestem już po 
rozmowach z uznanymi ekspertami w dzie‑
dzinie medycyny sportowej, którzy wyrazi‑
li chęć wstąpienia do towarzystwa. Zachę‑
cam wszystkich Państwa, którym bliska jest 
tematyka medycyny sportowej, do dołącze‑
nia do naszego towarzystwa, tak by korzyści 
płynące ze wspólnej wymiany wiedzy i do‑
świadczeń obejmowały jak największą gru‑
pę osób zainteresowanych.

Nowo wybrani członkowie zarządu to 
obok prezesa, skarbnik – mgr fizjoterapii 

Aleksandra Dolina i sekretarz – mgr Iwona 
Staniewska. Do Komisji Rewizyjnej wybra‑
no: dr Edytę Wielebę, dr. Grzegorza Socha‑
czewskiego, dr. Michała Ostrowskiego.

Opr. aa

Szpital w Lubartowie umożliwia kobietom poród w wodzie, szpital 
w Hrubieszowie przygotowuje się do takiego przyjmowania noworodków. 
Ostatnio obie powiatowe placówki chwaliły się zmianami i jakością opieki 
świadczonej na oddziałach położniczych.

W SPZOZ w Lubartowie od niedawna jest możliwość porodów w wodzie. 
Wanna porodowa znajduje się na oddziale, który kilka lat temu przeszedł ge‑
neralny remont. Jak informuje lubartowska placówka, jej oddział położniczy 
przyjmuje rocznie około 1000 porodów. I ocenia, że jak na powiatowy szpital 
to wysoki wynik. 

– Decydując się na poród w wodzie kobieta spędza czas w wannie porodo‑
wej przed narodzeniem malucha i po nim. Wszelkie czynności medyczne wy‑
konywane są pod wodą. Dziecko rodzi się wprost do wody, a następnie zosta‑
je podane mamie. W porodzie może uczestniczyć osoba towarzysząca, która 
wspomaga kobietę we wchodzeniu i wychodzeniu z wanny, a także w przyję‑
ciu dogodnej pozycji porodowej. Stan dziecka podczas porodu położna może 
monitorować z użyciem sprzętu przeznaczonego do pracy pod wodą. W woje‑
wództwie lubelskim niewiele szpitali realizuje tego typu porody – mówi Wio‑
leta Wojciechowska, rzecznik szpitala, która dodaje, że pacjentkami, decydu‑
jącymi się na poród w lubartowskiej placówce, są nie tylko mieszkanki Lubar‑
towa i okolic, ale także ościennych powiatów.

W Hrubieszowie przyszłe mamy mogą się umówić na spotkanie i obej‑
rzeć oddział, aby przekonać się, gdzie będą rodziły.

– Oddział ginekologiczno‑położniczy, z nowocześnie wyposażoną salą 
porodów jest kierowany przez Jarosława Cybulskiego, specjalistę z za‑
kresu ginekologii i położnictwa. Zespół lekarski tworzy jeszcze dwóch spe‑
cjalistów, a w ostatnim czasie dołączył dr Włodzimierz Jedliński, specja‑
lista z zakresu ginekologii i położnictwa. W trakcie porodu pacjentkom 
może towarzyszyć osoba bliska, gdyż mamy salę do porodów rodzinnych 
a od pewnego czasu pracujemy nad wprowadzeniem porodów w wodzie 
– mówi Alicja Jarosińska, dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie, która doda‑
je, że każda rodząca może liczyć na indywidualną opiekę miłych, życzli‑
wych, a przede wszystkim profesjonalnych położnych. 

– Empatia naszych położnych bierze się stąd, że kiedyś same rodziły 
dzieci, właśnie tutaj, w Hrubieszowie, a teraz na świat przychodzą ich wnu‑
ki. Te osobiste doświadczenia powodują, że wiedzą jak najlepiej pomóc 
rodzącej przywitać na świecie swoje dziecko – mówi szefowa szpitala. 

Agnieszka Główka, położna z wieloletnim doświadczeniem, jest do‑
radcą laktacyjnym, stanowisko to pojawiło się w hrubieszowskim szpita‑
lu niedawno.

(oprac. jkg)
Fot. SPZOZ Hrubieszów.  

Fot. SPZOZ Lubartów.

Przychodźcie u nas na świat
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•	Czy przygotowanie studenta stoma-
tologii do pracy z pacjentem to trudne 
zadanie?

– Przede wszystkim to duża odpowie-
dzialność, ponieważ musimy mieć pew-
ność, że nasz student rozpoczynając pra-
cę z pacjentem jest już do tego gotowy, 
czyli posiada wiedzę medyczną, umiejęt-
ności związane z wykonywa-
niem zabiegów z zakresu sto-
matologii, potrafi prawidłowo 
odnaleźć się w zespole stoma-
tologicznym i ma wystarcza-
jący poziom kompetencji psy-
chospołecznych. 

•	Na czym polega takie 
przygotowanie?

– Studenci kierunku lekar-
sko‑dentystycznego UM w Lu-
blinie przed rozpoczęciem pra-
cy z pacjentem w ramach zajęć 
klinicznych uczeni są podstaw 
każdej z dziedzin stomatologii 
na zajęciach przedklinicznych. 
Podczas takich ćwiczeń wyko-
nują zabiegi stomatologiczne 
na fantomach o różnym stop-
niu podobieństwa do człowie-
ka lub jego narządów i tkanek 
(wiarygodności), wykorzystują programy 
komputerowe, umożliwiające analizę sta-
nu zdrowia pacjenta w zakresie stomato-
logicznym, a od niedawna także symula-
tory haptyczne, przenoszące zabieg sy-
mulowany do świata wirtualnego. W na-
uce kompetencji pomocna jest bardzo pra-
ca z pacjentem symulowanym (SP), czyli 
osobą odgrywającą rolę pacjenta, z którą 
można rozmawiać. Jest to trening symu-
lacyjny, który jest niezwykle potrzebny 
przyszłym lekarzom stomatologom. Po-
nadto studenci uczeni są prawidłowej er-
gonomii pracy, a także prawidłowych po-
staw, umiejętności komunikowania się 
oraz etyki lekarskiej w trakcie zajęć w ra-
mach nowego modułu psychospołeczne	
aspekty	 stomatologii	 (PAS). Tylko ta-
kie kompleksowe przygotowanie pozwa-
la bezpiecznie wprowadzić studentów do 
zajęć klinicznych, które zaczynają się na 
trzecim roku studiów. Dzięki wyjątkowo 
dobrej sytuacji, w jakiej znajdują się na-
uczyciele przedklinicznych przedmiotów 
stomatologicznych oraz studenci, jakość 

symulacji stomatologicznej na naszym 
uniwersytecie jest bardzo wysoka.

•	Ta „wyjątkowo dobra sytuacja” 
to…?

– Posiadamy wspaniałą bazę lokalo-
wą i wyposażenie w Zintegrowanym In-
terdyscyplinarnym Centrum Symulacji 

Student do pracy przygotowany
z dr. n. med. Jarosławem Sobieszczańskim,  

profesorem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,  
prodziekanem Wydziału Lekarsko‑Dentystycznego  

i kierownikiem Pracowni Stomatologii Przedklinicznej  
Katedry i Zakładu Medycyny Jamy Ustnej,  

rozmawia Anna Augustowska

były nauczane już od dawna. Nauczycie-
le akademiccy Wydziału Lekarsko‑Den-
tystycznego już od 2018 roku są szkole-
ni w zakresie nowoczesnej symulacji sto-
matologicznej m.in. w ramach zajęć Ba-
seiQ, MediQ, LeadiQ. 

•	Co kryje się za określeniem „symu-
latory haptyczne”?

– To kolejny krok w rewolucji cyfro-
wej. Jej wynikiem jest m.in. rozwój sy-
mulacji w kierunku wirtualnym. Nasi 
studenci korzystają z symulatorów hap-
tycznych Simodont. Są to urządzenia łą-
czące fizyczny interface, czyli końców-
ki stomatologiczne trzymane w rękach 
studentów, z wirtualną jamą ustną, którą 

uczący się widzą na ekranie przez 
okulary 3D. Takie połączenie da-
je możliwość wykonania proce-
dury stomatologicznej z zachowa-
niem wiernych wrażeń dotykowych 
w świecie wirtualnym. Niewątpli-
wie wirtualna rzeczywistość to ak-
tualny trend w symulacji stomato-
logicznej i w połączeniu z pracą na 
fantomie daje znakomite wyniki na 
świecie.

•	W	jaki sposób zdobywacie Pań-
stwo pewność, że student jest goto-
wy do przejścia z fazy przedklinicz-
nej do klinicznej?

– Oczywiście decyduje o tym 
zaliczenie kolejnych egzaminów 
z przedmiotów w zakresie wiedzy 
i umiejętności praktycznych. W tej 
dziedzinie także dokonał się ogrom-
ny postęp, ponieważ zgodnie ze 

standardami na kierunku lekarsko‑den-
tystycznym oraz zaleceniami Światowej 
Organizacji Edukacji Medycznej, do pro-
gramu studiów wprowadzony został egza-
min OSCE (Objective Structured Clinical 
Examination), czyli Obiektywny Struk-
turyzowany Egzamin Kliniczny, będą-
cy znakomitym narzędziem oceny umie-
jętności klinicznych. Na kierunku lekar-
sko‑dentystycznym realizujemy ten mo-
del egzaminów, składający się z trzech 
części: preOSCE, miniOSCE i OSCE 
na zakończenie studiów. Dwa pierwsze 
z tych egzaminów odbywają się w pierw-
szej połowie studiów (preOSCE po 3 se-
mestrze, miniOSCE po 5 semestrze) i słu-
żą ocenie przygotowania przedklinicz-
nego do zajęć klinicznych, odpowiednio 
w sposób formatywny i sumatywny. To 
właśnie odpowiedzialność, o której mó-
wiłem w pierwszej części naszej rozmo-
wy, powoduje, że przygotowanie studen-
tów musi być rzetelne, a sprawdzenie ich 
wiedzy i umiejętności oraz kompeten-
cji musi być sprawiedliwe i obiektywne. 

Medycznej naszego uniwersytetu. Do 
dyspozycji nauczycieli jest 48 unitów sy-
mulacyjnych w 5 salach fantomowych, są 
sale komputerowe i pracownia symulacji 
wirtualnej z trzema symulatorami hap-
tycznymi Simodont. Mamy odpowied-
nie narzędzia, sprzęt i oprogramowanie. 
Każda z sal posiada zaawansowany wę-
zeł multimedialny. Oprócz pracy nad ja-
kością kształcenia symulacyjnego na za-
jęciach wynikających z programu stu-
diów, w ostatnim czasie po raz pierwszy 
zorganizowaliśmy interprofesjonalne za-
wody w symulacji stomatologicznej, ja-
ko część zawodów SimChallenge 2022. 
Po raz pierwszy studenci kierunku lekar-
sko‑dentystycznego oraz higieny stoma-
tologicznej, ramię w ramię, w zespołach 
stomatologicznych rywalizowali podczas 
zawodów symulacyjnych.

Ciągły rozwój to także edukacja na-
uczycieli. Symulacja stomatologiczna 
w pełnym i profesjonalnym znaczeniu 
jest stosunkowo nowa, mimo że jej pod-
stawowe elementy, jak praca na fantomie, 
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•	Pół wieku temu w Lublinie zaczął 
działać pierwszy oddział intensywnej 
opieki dla dzieci, dzisiaj to już zdecydo-
wanie całkiem inny świat? 

– Oddział Anestezjologii i Reanima-
cji (bo taka była pierwsza oficjalna na-
zwa naszego oddziału) formalnie powstał 
1 lutego 1973 roku decyzją dyrekcji In-
stytutu Pediatrii i władz Akademii Me-
dycznej w Lublinie. Był to pierwszy te-
go typu oddział nie tylko w wojewódz-
twie lubelskim wg starego (do 1975 ro-
ku) podziału administracyjnego, ale je-
den	z	pierwszych	pięciu	w	Polsce. Or-
ganizatorem i pierwszym kierownikiem 
była dr	Zofia	Winiarczyk, wówczas je-
dyny specjalista anestezjologii i reanima-
cji (ówczesna nazwa naszej specjalizacji 
lekarskiej), która pracowała wyłącznie 
z pacjentami pediatrycznymi. 

Pół wieku opieki najbardziej intensywnej
z dr med. Beatą Rybojad,  

kierującą Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie,  

rozmawia Anna Augustowska 

Rok po uruchomieniu oddziału, 
w 1974 roku, UNICEF podarował szpi-
talowi aparaturę do intensywnej terapii, 
zatrudniono 12 pielęgniarek i pielęgniar-
kę oddziałową. Kolejne lata przynosiły 
postęp medycyny i rozwój specjalizacji 
lekarskiej anestezjologii i intensywnej te-
rapii, ograniczeniem natomiast były wa-
runki lokalowe i niedostatek nowocze-
snej aparatury. Z niecierpliwością ocze-
kiwano na wybudowanie nowego Dzie-
cięcego Szpitala Klinicznego i w listo-
padzie 1994 roku uruchomiono stano-
wiska intensywnej terapii dla noworod-
ków w nowym szpitalu i rozpoczęto ca-
łodobowe dyżury. W 1997 roku połączo-
no cały Oddział Anestezjologii i Inten-
sywnej Terapii w nowym szpitalu w po-
mieszczeniach docelowych. Od 1 stycz-
nia 1998 roku, po przejściu na emeryturę 

dr Zofii Winiarczyk, jej następcą został 
dr Witold Lesiuk. Zgodnie z jego planem, 
przyjęto organizację oddziału w 3 pod-
jednostki: Oddział Anstezjologii i Opie-
ki Okołoanestetycznej; Oddział Intensyw-
nej Terapii Ogólnopediatryczny i Oddział 

Początki oddziału były bardzo skrom-
ne, zarówno pod względem kadrowym, 
lokalowym, jak i sprzętowym, ale bo-
gate w entuzjazm i pełną po-
święcenia pracę. Dr Zofia Wi-
niarczyk tworzyła wzorce le-
karskiej i koleżeńskiej postawy 
dla swych czworga asystentów: 
śp. dr.	Krzysztofa	Barszczew-
skiego,	dr	Haliny	Kaniorowej	
i	dr.	Witolda	Lesiuka	–	kolej-
nego,	wieloletniego	ordynatora	
naszego	oddziału	oraz	dr	Kry-
styny	Kotlińskiej	 i	dr	Danuty	
Bąblewskiej	(znanej	mi	już	ja-
ko	dr	Danuta	Stołecka)	i	całe-
go	środowiska. Dodam, że wtedy 
w Instytucie Pediatrii zatrudnio-
ne były wyłącznie 3 pielęgniarki 
anestezjologiczne. 

Dr Zofia Winiarczyk i dr Witold Lesiuk

Intensywnej Terapii Noworodka – współ-
tworzący wówczas rozwijające się Re-
gionalne Centrum Perinatalno‑Neona-
tologiczne. 

•	A dzisiaj – jak wygląda oddział, czym 
dysponuje? 

– Obecnie oddział formalnie dysponuje 
17 stanowiskami intensywnej terapii, do-
skonale wyszkoloną kadrą lekarsko‑pie-
lęgniarską oraz nowoczesnym, stale po-
zyskiwanym sprzętem do ratowania ży-
cia chorych dzieci. W oddziale nieustan-
nie szkolą się „nasi” rezydenci (12 osób) 
oraz odbywają staże specjalizacyjne le-
karze i pielęgniarki z innych ośrodków. 
Rocznie hospitalizujemy około 250 pa-
cjentów, blisko połowę stanowią nowo-
rodki. Coraz rzadziej, ale przyjmujemy 
też dzieci z województw ościennych, je-

śli jest taka konieczność. 
Okres pandemii dotknął nas szcze-

gólnie. Straciliśmy emerytowanego 
szefa, doktora Witolda Lesiuka i pie-
lęgniarkę oddziałową, Teresę	Barań-
ską. Umawiałam się z szefem, że na-
pisze historię naszego oddziału, gdyż 
był w nim zatrudniony praktycznie 
od początku, ale… nie zdążył. Kiedy 
w 2018 roku dr Lesiuk przeszedł na 
emeryturę, ówczesny dyrektor szpi-
tala, dr	Jerzy	Szarecki, mianował 
mnie tzw. lekarzem kierującym od-
działem. Dziś pracuje u nas doskona-
le wyszkolona kadra, stale podnoszą-
ca swoje kwalifikacje: 17 lekarzy spe-
cjalistów anestezjologii i intensywnej 
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Pół wieku opieki najbardziej intensywnej
terapii (w tym trzech ze specjalizacją z pe-
diatrii i dwóch w trakcie szkolenia w neo-
natologii); 12 rezydentów; 20 pielęgnia-
rek pracujących w OIT i 20 w zespole 
opieki okołoanestetycznej – to specjalist-
ki w dziedzinie anestezjologii i intensyw-
nej opieki. Znieczulamy do operacji dzie-
ci w wieku od 23 tygodnia od poczęcia 
(z masą ciała ok. 500 gramów) do 18 ro-
ku życia (czasem też dorosłych dawców 
szpiku dla naszych pacjentów) i o masie 
ciała nawet 140 kg! 

Mimo posiadania bardzo nowocze-
snego sprzętu, nasze potrzeby stale są 
ogromne, więc nieustannie piszemy proś-
by o uzupełnienie sprzętu i wielu darczyń-
ców nas wspomaga (obecnie najbardziej 
brakuje nam nowego urządzenia do cią-
głej terapii nerkozastępczej oraz tzw. plat-
form do monitorowania hemodynamicz-
nego – mamy tylko jedną, którą „wytań-
czyliśmy” podczas spektaklu charyta-
tywnego Lubelskiej Akcji Charytatywnej 
„Znani a nieznani” w 2019 roku. 

•	Jacy pacjenci i z jakimi schorzenia-
mi trafiają tu na leczenie? 

– Na przestrzeni lat zmienił się przekrój 
pacjentów intensywnej terapii. Kiedyś by-
ły to dzieci głównie z wypadków, we 
wstrząsie septycznym, z niewydolnością 

oddechową spowodowaną np. zapale-
niem nagłośni. W latach 90. XX wieku, 
wraz z rozwojem neonatologii, ale jed-
nocześnie początkiem rozwoju inten-
sywnej terapii noworodka w wojewódz-
twie, leczyliśmy ogromną liczbę nowo-
rodków, a zwłaszcza wcześniaków (liczba 
wszystkich hospitalizowanych pacjentów 

w OIT Dziecięcego Szpitala 
Klinicznego – ówczesna na-
zwa naszego szpitala), która 
sięgała ok. 450 rocznie. 

Obecnie do naszego od-
działu trafiają niewydolne 
oddechowo i/lub krążenio-
wo noworodki, wymagają-
ce operacji (również kardio-
chirurgicznych – ze względu 
na zaplecze kardiologiczne, 
ostateczna decyzja do trans-
feru do ośrodka kardiochi-
rurgicznego najczęściej od-
bywa się u nas); dzieci kwa-
lifikowane do hipotermii te-
rapeutycznej – jesteśmy je-
dynym ośrodkiem w woje-
wództwie, a jednocześnie 
jednym z pierwszych w Pol-
sce (od 2011 roku) leczących 
tą metodą; dzieci z podej-
rzeniem nadciśnienia płuc-
nego – do terapii wziew-
nym tlenkiem azotu oraz in-
ne, z którymi nawet oddzia-
ły III stopnia referencyjności 
mają problem. Starsze dzie-
ci przyjmowane do OIT są 
po części naszymi „wycho-
wankami”– to byłe wcze-
śniaki, dzieci z wieloma wa-
dami, ciężkim porażeniem 

mózgowym, które udało nam się wypisać 
do domu, ale wskutek różnych okolicz-
ności ponownie wymagają naszej pomo-
cy. Czasem jest to poprawa jakości życia 
poprzez umożliwianie założenia rurki tra-
cheostomijnej czy gastrostomii i przeka-
zanie dziecka pod opiekę Lubelskiego Ho-
spicjum im. Małego Księcia – duży ukłon 
dla zespołów hospicjum, które odciążają 
nasz oddział. Dzięki wprowadzeniu kolej-
nych obowiązkowych szczepień, w ostat-
nich latach nie trafiają dzieci z ostrym za-
paleniem nagłośni. Okres pandemii ogra-
niczył liczbę wypadków komunikacyj-
nych z udziałem dzieci, natomiast spowo-
dował wzrost… prób samobójczych. Naj-
młodsze dziecko hospitalizowane w OIT 
z tego powodu miało 11 lat! 

•	Czy wyobraża sobie Pani Doktor 
podróż w czasie do np. lat 70. i pracę na 
tamtejszym na OIOmie?

– Zawsze mnie fascynowała historia 
medycyny (Science Museum w Londy-
nie jest moim ulubionym, szczególnie pię-
tro „medyczne”). Gdybym miała możli-
wość, chciałabym przenieść się w czasie 
i zobaczyć początki naszego oddziału na 
żywo. Ale teraz żyjemy współczesnością, 
od połowy stycznia, w związku z remon-
tem zostaliśmy przeniesieni tymczasowo 
na inne piętro. Mamy nadzieję, że wró-
cimy do przestrzeni nie tylko nowo wy-
remontowanej, ale też funkcjonalnej, co 
w połączeniu ze świetną kadrą, nowocze-
snym sprzętem (mam nadzieję, że w mię-
dzyczasie uzupełnionym o kolejne urzą-
dzenia), tchnie nowe życie w jedyny taki 
oddział. Ktoś kiedyś powiedział, że „ży-
cie zaczyna się po pięćdziesiątce”, więc 
na pewno będzie tylko lepiej.
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Kształcenie lekarzy
Nie wszyscy mają dar uczenia, nie 

wszyscy też chcą uczyć. Pozycja naj-
sprawniejszego lekarza, a szczególnie je-
dynego specjalisty jest bardzo atrakcyj-
na i zrozumiałe jest, że nie wszyscy chcą 
się jej pozbywać. Tymczasem KEL mó-
wi jednoznacznie o obowiązku pomocy 
mniej doświadczonym lekarzom przez 
bardziej doświadczonych. KEL dostrzegł 
też szczególne obowiązki lekarzy pełnią-
cych funkcje kierownicze, dobrze, żeby 
i oni to dostrzegali. Tyle władzy, ile od-
powiedzialności. 

Współcześnie model lekarza wspina-
jącego się po szczeblach kariery, jak po 
drabinie ulega zmianie i jest powoli za-
stępowany/uzupełniany przez model sie-
ci neuronalnej, gdzie wszyscy są ważni 
i czasami trudno jest nawet wskazać naj-
ważniejszą osobę w zespole. Do tego ze-
społu wchodzą także coraz częściej kon-
takty internetowe czy to w postaci asyn-
chronicznej, czy też nawet bezpośredniej 
transmisji, bezpośredniego kontaktu. Dla 
lekarza, który chce się uczyć w większym 
stopniu niż jego otoczenie, jest to zna-
komita okazja. Oczywiście obowiązują, 

a przynajmniej powinny, ogólne zasa-
dy szacunku wobec innych lekarzy i za-
chowania ewangelicznej zasady darmo 
otrzymaliście, darmo dawajcie. Nieste-
ty wykształcenie, zwłaszcza odnoszące 
się do umiejętności manualnych, wyma-
ga praktyki. Obowiązki lekarzy kierują-
cych słusznie obejmują stworzenie moż-
liwości kształcenia się chętnym do tego 
lekarzom (ograniczenie takiego prawa do 
młodych wydaje się słabo uzasadnione), 
z jednoczesnym nałożeniem obowiąz-
ku kształcenia następców. Oczywiście 
najprostszym, ale nie najbardziej etycz-
nym sposobem bycia najlepszym specja-
listą jest ograniczenie innym możliwości 
kształcenia się.

Sztuczne ograniczenia możliwości 
uczenia się podwładnym uważam za po-
ważne wykroczenie etyczne, skierowane 
tak przeciwko młodszym kolegom, jak 
i pacjentom. Wielka jest odpowiedzial-
ność lekarzy decydujących o rozdzia-
le pieniędzy, ale także o możliwości lub 
zakazie leczenia. Przykład trwałego połą-
czenia anestezjologii i intensywnej tera-
pii w Polsce na drodze decyzji administra-
cyjnej jest tego przykładem, podczas gdy 
w innych krajach Unii Europejskiej jest to 

odrębna specjalność, dostępna oczywiście 
także, ale nie wyłącznie, anestezjologom. 
Monopole na leczenie, jak wszelkie mo-
nopole, muszą mieć poważne uzasadnie-
nie. Tworzenie wielkiej liczby specjaliza-
cji sprawdza się może w dużych ośrod-
kach, ale sztucznie ogranicza możliwość 
wyboru lekarza w mniejszych.

Jednym z trudnych obowiązków etycz-
nych doświadczonego lekarza jest na-
uczenie innych lekarzy przez osobisty 
przykład. Dlatego od nauczycieli akade-
mickich można oczekiwać poddawania 
się wszelkim zaleceniom i badaniom pro-
filaktycznym, zdrowego stylu życia, sa-
modyscypliny podczas leczenia i… zdro-
wia. Podobno w starochińskiej tradycji 
nie można było zostać profesorem przed 
ukończeniem 60 roku życia, bo „co to za 
profesor, który nawet 60 lat nie dożył”… 
Kontrowersyjne, ale coś w tym jest.

Sytuacje szczególne 
w relacjach pomiędzy 

lekarzami
Bardzo ciekawym i ważnym, ale sto-

sunkowo rzadko analizowanym modelem 
relacji międzylekarskich jest małżeństwo 
lekarskie. Często zawierane już w okresie 
studiów lub niedługo potem. Niestety nie-
wiele jest opracowań na ten temat. Wiado-
mo, że nie jest łatwo. Niewątpliwą zaletą 
jest zrozumienie obowiązków wobec cho-
rego, które nie pozwalają, np. na wspól-
ną wigilijną kolację, z drugiej strony jest 
równoległość karier, co często oznacza 
równoległość przemęczenia. Małżeństwa 

Przedstawiamy drugą 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. Część pierwsza 
ukazała się w Medicusie 1‑2/2023.

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

Relacje wzajemne między lekarzami (cz. 2)

Pachnące nowością pomieszczenia, nowoczesny sprzęt. Tak 
zmienił się kolejny fragment szpitala w Poniatowej. – To nie bu-
dynki ani infrastruktura tylko ludzie są najważniejsi. Bez leka-
rzy i personelu medycznego tego szpitala by nie było – mówili 
szef placówki i samorządowcy. Oficjalne otwarcie zmodernizo-
wanych oddziałów i izby przyjęć w szpitalu w Poniatowej było 
okazją, by docenić jego pracowników. 

Pod koniec stycznia, w szpitalu w Poniatowej oficjalnie odda‑
no do użytku wyremontowaną Izbę Przyjęć wraz z podjazdem dla 
karetek, Oddział Rehabilitacji oraz Oddział Ortopedii i Traumato‑
logii Narządu Ruchu. 

– Wyrobiliśmy sobie markę, z której jesteśmy dumni i to nie jest 
moja zasługa, to są ludzie. Naprawdę mamy tu, w szpitalu, wspa‑
niały, doświadczony zespół. Pacjenci są zachwyceni. Bardzo się 
cieszymy, że oddział w końcu wygląda jak powinien. Zwłaszcza 
że chyba jesteśmy jedynym oddziałem w Polsce, który ma bezpo‑
średnie przełożenie na rehabilitację, nasi pacjenci przechodzą na 
drugi oddział – oceniał doktor Jarosław Kłębukowski, kierow‑
nik oddziału ortopedii, który jest związany ze szpitalem w Ponia‑
towej od 2005 roku. 

Podczas uroczystości wspominał, jak tu przyjechał, a praco‑
wał w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy al. Kraśnic‑
kiej w Lublinie. 

– Informowałem pacjentów, że może będę operował w Poniato‑
wej. A oni: Co? w Poniatowej? W powiatowym szpitalu? Nigdy w ży‑
ciu! Tylko „na Kraśnickiej”. Teraz mówią: Tylko w Poniatowej, tylko do 
Poniatowej – relacjonował dr Kłębukowski, który z całym zespołem 
trafił do bardzo potrzebnych, nowoczesnych wnętrz. 

W Poniatowej coraz wyższy standard
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lekarskie	 są	małżeństwami	 zwiększo-
nego	ryzyka, a umiejętność wczesnego 
rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych 
trudna do przecenienia. Lekarze amery-
kańscy zawierają małżeństwa później niż 
nielekarze, odsetek rozwodów jest więk-
szy u kobiet, ale i odsetek mał-
żeństw lekarskich jest wyż-
szy u kobiet. Są kraje, w któ-
rych około połowa lekarek wy-
chodzi za mąż za lekarza1. Nie 
wiem, jakie są polskie dane, ale 
małżeństwo lekarskie jest chy-
ba jedyną sytuacją, w której le-
karze mogą, a nawet powinni, 
wchodzić w relacje seksualne 
ze swoimi pacjentami (nawią-
zując do zakazu takich relacji 
w Międzynarodowym Kodek-
sie etyki lekarskiej)2. Aczkol-
wiek wiele osób uważa, że le-
karze nie powinni leczyć swo-
ich rodzin3 (ja do nich nie nale-
żę). Rzecz jasna małżeństwo nie jest jedy-
ną formą relacji między lekarzami. Pięk-
ną formą jest przyjaźń. Niektórzy twier-
dzą, że lekarz powinien mieć co najmniej 
2 przyjaciół, lekarza i nielekarza4.

Kobiety lekarze wniosły nową jakość 
do medycyny, w niektórych specjalno-
ściach stanowią zdecydowaną większość, 
aczkolwiek ich miejsce w zespołach za-
pewne nie jest jeszcze ostatecznie usta-
bilizowane5. Obecność lekarzy różnych 
płci (i orientacji seksualnych) w hierar-
chicznym zespole stwarza ryzyko niedo-
browolnych kontaktów seksualnych mię-
dzy lekarzami określanych zwykle jako 

Relacje wzajemne między lekarzami (cz. 2)
molestowanie seksualne. Problem nie 
jest nowy, często dość trudny do precy-
zyjnego wyjaśnienia wobec takiego zwy-
kle niedookreślonego charakteru relacji 
seksualnych i ukrywania go przed oto-
czeniem lub wyolbrzymiania6. Częściej 

Podsumowanie
Reasumując, wydaje się, że wzajem-

ne relacje między lekarzami są dość ską-
po opisane w KEL, ale najważniejsze zo-
stało w nich zawarte. Wzajemny szacu-
nek, mądrze rozumiana solidarność zawo-
dowa, to bezdyskusyjne podstawy, ale te 
jakże potrzebne artykuły zasługują na roz-
budowanie i uszczegółowienie w obec-
nym dość szybko zmieniającym się świe-
cie. Tu jestem zdecydowanym utylitary-
stą i uważam, że dobrze byłoby je oprzeć 
na faktach, tj. badać realne konsekwen-
cje wprowadzonych rozwiązań. Oczywi-
ście nie rezygnując z normatywnego cha-
rakteru KEL. 

Prof.	Krzysztof	Marczewski

1  M. Lypson, R. Perlman, P. Ross: So you mar‑
ried a doctor? Preparing trainees for medical 
marriages. Can. Med. Educ. J., 2013; 4: e111–
e112.

2  A PHYSICIAN SHALL not enter into a sexu‑
al relationship with his/her current patient 
or into any other abusive or exploitative re‑
lationship. https://www.wma.net/policie‑
s‑post/wma‑international‑code‑of‑medica‑
l‑ethics/ [dostęp: 29.04.2019].

3  C. Hutchison, P.C. McConnell: The ethics of 
treating family members. Curr. Opin. Ana‑
esthesiol., 2019; 32: 169–173.

4  Family Physician akces 2019.05.03.
5  M. Sharma: Applying feminist theory to me‑

dical education. Lancet, 2019; 393: 570–578. 
6  M. Komaromy, A.B. Bindman, R.J. Haber, M.A. 

Sande: Sexual harassment in medical tra‑
ining. N. Engl. J. Med., 1993; 328: 322–326.

7  A. Camargo, L. Liu, D.M. Yousem: Sexual ha‑
rassment in radiology. J. Am. Coll. Radiol., 
2017; 14: 1094–1099.

dotyczy kobiet i występuje w wielu spe-
cjalnościach, w których raczej bym się go 
nie spodziewał7.

Kolejna trudna relacja między lekarza-
mi to sytuacja, kiedy jeden z nich wystę-
puje jako biegły lub kontroler, oceniają-
cy pracę innego lekarza (innych lekarzy). 
Oczywiście nie ma w tym nic trudnego, 
kiedy ocena jest pozytywna a postępowa-
nie prawidłowe. W przeciwnym wypad-
ku zasada szacunku nabiera szczególnego 
znaczenia. Różnica zdań lub negatywna 
ocena mogą się zdarzyć. Minimum przy-
zwoitości jednak to ocena postępowania 
lub opinii, a nie osoby lekarza. 

Placówka, która jest częścią Powiatowego Centrum Zdro‑
wia w Opolu Lubelskim, działa w budynku stawianym wiele 
lat temu z myślą o biurach poniatowskiej EDY. Przestrzeń by‑
ła modernizowana, ale dopiero teraz kolejne oddziały zysku‑
ją tak ważne rzeczy jak izolatki czy węzeł sanitarny przy każ‑
dej sali. 

– Mamy łącznie 148 łóżek, rocznie hospitalizujemy ponad 
5 tysięcy pacjentów. Co jest naszą chlubą i na co będziemy 
stawiali, to dość wysokie wskaźniki operacyjne. Chciałbym się 
pochwalić ludźmi. Są wyjątkowi w zakresie swoich wiadomo‑
ści medycznych i nie tylko. Bardzo dobrze się z nimi współpra‑
cuje. To, co my teraz tutaj mamy nowoczesnego, to jest część. 
Naprawdę leczą lekarze, pielęgniarki, cały personel medyczny. 
Moją rolą jest, żeby stworzyć warunki bytowe, a samo leczenie 
to już wybitni fachowcy, których mam – mówił Gabriel Maj, 
prezes zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia. 

Uroczystość odbyła się 27 stycznia z okazji zakończenia re‑
montu drugiego skrzydła szpitala w Poniatowej. Na zmiany 
czeka środek, jak określają pracownicy, serce szpitala. A naj‑
bardziej oczekiwaną przestrzenią jest jeszcze jedna sala ope‑
racyjna. Bardzo potrzebna z uwagi na liczbę około 3 tysięcy 
operacji, jakie przeprowadza się tu rocznie.

(jkg) 

W Poniatowej co raz wyższy standard
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z małżeństwem 
prof. Kamilą Wojas‑Krawczyk  

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

i prof. Pawłem Krawczykiem  
z Pracowni Immunologii i Genetyki UM w Lublinie,  

rozmawia Anna Augustowska

•	Co bardziej: turystyka czy medycyna połączyła Państwa 
i sprawiła, że od 17 lat jesteście małżeństwem?
Kamila	Wojas-Krawczyk	(K.W.K.): – Chyba powinniśmy 

powiedzieć, że połączyła nas uczelnia, czyli wtedy Akademia 
Medyczna w Lublinie. Tu się spotkaliśmy – ja studiowałam 
analitykę medyczną, a Paweł ukończył już Wydział Lekarski 
i był na studiach doktoranckich. 
Pamiętam, że szukał chętnych na 
wyjazd w góry i ja się zdecydowa-
łam. Nie miałam wcześniej takich 
doświadczeń. Moją pasją były ża-
gle, a tu taka propozycja… Ruszy-
liśmy w Tatry i tak to się zaczęło. 
Kiedy zdobyłam Rysy, złapałam 
górskiego bakcyla.
Paweł	Krawczyk	(P.K.): – Tak 

bardzo Kamila „wkręciła się” w te 
góry, że wkrótce weszliśmy na Ki-
limandżaro w Tanzanii – najwyż-
szy szczyt Afryki i najwyższą sa-
motną górę Ziemi oraz zdoby-
waliśmy Aconcagua w Argenty-
nie – najwyższy szczyt Amery-
ki Południowej. Były też wypra-
wy w Tatry Słowackie i inne gó-
ry, też te wysokie. 

Z oczywistych powodów ślub 
także był „górski” – w malowniczej, starej cerkwi w Bieszcza-
dach nad Sanem, gdzie od lat z okazji kolejnej rocznicy spo-
tykamy się z coraz większą grupą naszych przyjaciół, a na za-
kończenie zakopujemy, w nam tylko znanym miejscu, butel-
kę wina (ostatnio już dwie albo nawet trzy…), którą rok póź-
niej wznosimy toast.

•	Zdobywanie kolejnych szczytów górskich wciąż trwa. Opo-
wiecie, co już za Wami?
P.K.: – Wolę myśleć, co jeszcze przed nami, ale… Razem 

„zrobiliśmy” Koronę Gór Polskich, czyli zdobyliśmy najwyższe 
szczyty 28 górskich pasm Polski. Może ktoś powie, że to mało 
ambitny projekt, ale my realizowaliśmy go wraz z naszym sy-
nem Adamem od jego szóstego miesiąca życia do ósmych uro-
dzin. Teraz wraz członkami Medycznego Klubu Turystyczne-
go (MKT) zdobywamy Koronę Gór Europy, która ma 45 szczy-
tów. Zorganizowaliśmy wyjazdy na najwyższe szczyty więk-
szości państw Europy m.in. do Albanii, Macedonii, Czarnogó-
ry, Francji (Mont Blanc), Szwecji, Norwegii, Andory i wielu 
innych. Kilku szczytów jeszcze brakuje…
K.W.K.: – Staramy się co roku zorganizować taki gór-

ski wypad. W 2019 roku byliśmy wraz z Adamem w Himala-
jach w bazach pod Cho Oyu i Mount Everestem. Jako 12‑latek 

Ruszyliśmy w Tatry i tak to się zaczęło...
Adaś zdobył wówczas 5,5‑tysięczne szczyty Gokyo Ri oraz 
Kalapathar.
P.K.: – To był mój trzeci wyjazd w Himalaje. W 2008 ro-

ku MKT zorganizowało wyprawę na ponad 6‑tysięczny szczyt 
CB13 w Himalajach Lahul. Wyprawa wyruszyła śladami pierw-
szej lubelskiej ekspedycji w Himalaje z 1973 roku, w której 
zginęli dziennikarz i prozaik Zbigniew Stepek i lekarz Andrzej 
Grzązek. Oczywiście Kamila i Adam nie mogli w niej wziąć 
udziału, bo Adaś kończył wtedy dwa lata. Potem z Kamilą zdo-
byliśmy kilka 5‑tysięcznych szczytów, m.in. Kazbek w Gruzji 
czy Damavent w Iranie. Później zaczęliśmy nadrabiać zaległo-
ści z synem i już w trójkę w latach 2018‑2020 zdobywaliśmy 
najwyższe szczyty Armenii i Etiopii – ponad 4‑tysięczne szczy-
ty Aragac i Rash Dashen, a w tym roku zimowy Toubkal w Ma-
roku. W tym roku w lecie planujemy zdobycie najwyższego 
szczytu Islandii – lodowcowego Hvannadalshnúkur.

•	Wędrówki po górach, to tylko jed-
na z kilku wspólnych pasji. Ta druga 
to chyba bieganie?
P.K.: – To na pewno nowa, waż-

na pasja, która sprawia, że z kalen-
darzem w ręku ustalamy, gdzie i kie-
dy pobiegniemy i trochę pod te bie-
gi ustalamy naszą pracę i codzienne 
życie. Bo staramy się uczestniczyć 
w biegach organizowanych w róż-
nych miejscach Polski i Europy, a tak-
że w biegach górskich na dystansach 
30‑kilometrowych. Zaczęliśmy od 
półmaratonu w Madrycie, potem zdo-
byliśmy Koronę Półmaratonów Pol-
skich, a zwieńczeniem biegowego 
roku 2022 był słynny maraton w Ate-
nach. Nie startujemy, aby śrubować 
wyniki, ale dla frajdy, zdrowia, do-
brego samopoczucia i… bycia z ro-

dziną i przyjaciółmi. Chyba nic tak nie oczyszcza umysłu jak 
bieg wśród natury, na trasach górskich, a takie biegi też zaczę-
ły się nam podobać dzięki mojemu koledze z roku – Michało-
wi Abramiukowi. To wspaniałe oderwanie się od codziennego 
zgiełku i natłoku myśli.
K.W.K.: – Nasz „rok z bieganiem” zawsze zaczynamy w mar-

cu od organizowanego w Radomiu Biegu Kazików o dystan-
sie 10 km. Bieg jest organizowany na cześć patrona miasta, św. 
Kazimierza, ale dla nas to przede wszystkim okazja, aby uczcić 
pamięć mojej Babci Kazi. Kiedy babcia żyła, cała rodzina przy-
jeżdżała do Radomia na Jej imieniny. Babcia nas integrowa-
ła, sprawiała, że byliśmy w tym dniu ze sobą, chociaż miesz-
kamy rozrzuceni po całej Polsce. Teraz też przyjeżdżamy i je-
steśmy razem biegając. W maratonie w Atenach też wzięliśmy 
udział całą rodziną. 
P.K.: – Kolejne biegi, w których zamierzamy uczestniczyć, 

to Korona Maratonów. Najbliższy odbędzie się już w kwiet-
niu w Dębnie. Jest to najstarszy polski maraton, który organi-
zowany jest już prawie od 60 lat. Następne maratony planuje-
my przebiec w Poznaniu, Krakowie i Warszawie, a może też 
w marokańskim Marrakeszu i pod piramidami w Gizie. Planu-
jemy także kilka półmaratonów, w tym w Warszawie, ultrama-
raton na Roztoczu i słynny bieg Wings for Life.
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•	Jeśli zapytam o rajdy rowerowe – następną 
wspólną pasję – to chyba musimy wspomnieć 
o Medycznym Klubie Turystycznym, który w przy-
szłym roku będzie świętował 20lecie?
P.K.: – Rzeczywiście, szykuje się jubileusz! 

I trzeba podkreślić, że wyprawy w góry i raj-
dy rowerowe to najmocniejsza strona działalno-
ści tej organizacji, do której może należeć każ-
dy – niekoniecznie osoby związane z zawodami 
medycznymi.

W MKT narodziła się idea rajdów rowero-
wych. Jedna z pierwszych takich wypraw to rajd 
po Roztoczu od Kraśnika do Lwowa w 2004 roku; 
w kolejnych sezonach podróżowaliśmy rowerami 
po Polesiu, Podolu i Karpatach Ukraińskich oraz 
po Węgrzech i Słowacji. Potem Piotr Paprzycki, 
współtwórca MKT, zaproponował rajd dookoła 
Polski. Adam był jeszcze mały i jeździł w foteliku 
lub w jednokołowej przyczepce, ale razem z głów-
ną grupą rajdową lub indywidualnie pokonywa-
liśmy kilometr po kilometrze drogi lub bezdroża 
polskiego pogranicza, przejeżdżając w sumie ponad 2500 km. 
Potem pojawił się projekt rajdu wzdłuż Wisły, na który potrze-
bowaliśmy dwóch lat. Dwa lata epidemii poświęciliśmy na rajd 
po bezludnej Polsce, czyli najsłabiej zaludnionych powiatach 
Polski, którego pomysłodawcą był także Piotr. Obecnie kończy-
my rowerowy rajd wzdłuż Dunaju, na który potrzebowaliśmy 
czterech lat. W tym roku (piąty rok od wyruszenia ze Schwarz-
waldu) dotrzemy do delty Dunaju. Mieliśmy plany, żeby rajd 
zakończyć w Odessie, ale wojna to uniemożliwiła.

•	Biegi, wyprawy w góry, rajdy rowerowe – do tak inten-
sywnych aktywności potrzebna jest kondycja. Siłownia, trener 
osobisty, specjalna dieta?
P.K.: – Nic z tego. Jeszcze do niedawna potrafiłem wstać 

i prosto od biurka ruszyć np. w góry. Teraz się trochę zestarza-
łem. Dlatego organizujemy sobie sami treningi. Kiedy zbliża 
się sezon, ale nawet w zimie, staramy się w weekendy biegać 
minimum po 120 minut, a codziennie jeżdżę rowerem lub bie-
gam do i z pracy. Wychodzi około 50 km tygodniowo. Samo-
chodu nie używam. Na siłownię nie mam czasu.

Ruszyliśmy w Tatry i tak to się zaczęło...

K.W.K.: – Ja biegam wieczorami. To oczywiście dbanie 
o kondycję, ale też czas, kiedy sobie wszystko układam, po-
rządkuję w głowie. W tej chwili biegnę i utrwalam sobie wie-
dzę z genetyki, bo szykuję się do egzaminu specjalizacyjne-
go z tej dziedziny. Nie mamy też na co dzień jakiejś specjalnej 
diety. Chociaż już na trasie, w trakcie zawodów, ja stawiam na 
żelki, którymi się wspieram, a Paweł ma zawsze jajko na twar-
do i kanapkę z wędliną.

•	Skoro już o jedzeniu mowa – weekendy to nie tyko sport, 
ale też wspólne gotowanie?
K.W.K.: – To bardzo miłe zajęcie. Lubimy „kucharzyć” ro-

dzinnie – tak jak w uprawianiu sportu, tak i w kuchni towarzy-
szy nam nasz 16‑letni syn. Wyjeżdżając w różne rejony świata, 
często ściągamy przepisy egzotyczne i gotujemy potrawy in-
dyjskie, marokańskie czy gruzińskie. Mamy jeszcze jedną za-
sadę. Wymieniamy się zdjęciami z przygotowanymi potrawa-
mi z Maciejem Strzemskim – wiceprezesem MKT, który też 
lubi gotować i nie tylko chodzi w góry, ale jest również miło-
śnikiem survivalu.

•	Na zakończenie muszę zadać to pytanie: 
jak godzicie intensywną pracę naukową z tylo-
ma pasjami?
K.W.K. i P.K.: – To nie jest trudne, bo praca na 

uczelni to także nasza pasja, ale znacznie trudniej-
sza od pasji do gór czy roweru. Praca i aktywność 
sportowa to nasz, wspólnie wypracowany, styl ży-
cia i nie umiemy sobie wyobrazić innego. Aktyw-
ność rozładowuje napięcie związane z trudną pra-
cą zawodową. Śmiejemy się, że nasze wyprawy to 
wyjazdy „all exclusive” – niskobudżetowe, w tyl-
ko nam dostępne miejsca, gdzie komercyjne wy-
cieczki nigdy nie dotrą. Po kilku dniach z dala od 
pracy zawodowej zaczynają się ładować akumu-
latory, niestety na coraz krócej. I co najważniej-
sze, jesteśmy tam we troje lub w gronie sprawdzo-
nych przyjaciół (nie mogę tu ich wszystkich wy-
mienić). I to jest bezcenne.



MEDICUS 3/202318

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

Jeśli polski Juliusz Verne i XIX‑wieczny Stanisław Lem 
w jednej osobie zajmuje się sztuką zachowania piękności, ko-
niecznie trzeba go przypomnieć u progu wiosny. Zwłaszcza że 
autor książki o kalotechnice był lekarzem i lekarskie osobisto-
ści zgromadził w swej publikacji. A te za największego wroga 
zdrowia i urody uznawały… sznurówkę. Po polsku – gorset. 

Doktor nazywa się jak postać z bajki: Teodor Stilichon „Teut-
told” Tripplin. Pominął swoje nazwisko na karcie tytułowej „Ka-
lotechniki	czyli	sztuki	zachowania	piękności”, ale przedsta-
wił się w formie opisowej: zebrana i ułożona przez autora wspo-
mnień z podróży po Danii, Norwegii, Anglii &. 

Losy doktora Trippina wydają się być niemożliwe. Walczył 
w powstaniu listopadowym i to nawet u nas, bo brał udział w bi-
twie pod Kockiem. Internowany przez Prusaków, po uwolnie-
niu zaczął studia medyczne. Chciał prak-
tykować w Anglii, ale jego statek się roz-
bił u wybrzeży Norwegii. Dotarł jednak do 
Londynu, gdzie pracował jako lekarz, na-
uczyciel, dziennikarz. Był w czasie wojny 
domowej w Hiszpanii lekarzem wojsko-
wym, po czym we Francji kontynuował 
studia medyczne i zrobił doktorat. Po-
dróżował, leczył i pisał powieści przygo-
dowe z elementami fantastyki naukowej. 
Na siedem lat przed ukazaniem się „Ka-
lotechniki” wrócił do Polski. 

Atłas i śnieg

Jak zauważa autorka rozdziału „Higie-
na rąk i nóg” dr	medycyny,	pani	Lacha-
pelle, często napotkać można między po-
spólstwem kobiety, które mają ładne usta, 
piękne oczy, ale rzadko takie, które mają 
ładne ręce. Do bardzo skutecznych, a zarazem nader prostych 
środków utrzymujących czystość rąk poleca: otręby migdało-
we, ośrodek chleba i otręby zbożowe. 

Na noc należy natrzeć je pomadą Cold‑Cream – specyfik do 
nabycia w Składzie Głównym Mydeł i Pachnideł braci Natan-
son w Warszawie – i włożyć rękawiczki z koźlęcej lub jagnię-
cej skórki. Wówczas dłonie nabiorą białości śniegu i miękko-
ści atłasu. Gdy poplami się je atramentem, pociera mydłem che-
micznym i obmywa letnią wodą, w której rozpuszczono creme 
de limacon, czyli śmietanę ślimaka. 

Podobnie jak śmietana ślimaka, zagadkowa jest doktor Lacha-
pelle, z której wiedzy skorzystał doktor Tripplin. Jeśli to Maria 
Ludwika Lachapelle, o której do dziś uczy się omawiając wkład 
położnych w rozwój opieki położniczo‑ginekologicznej – jest 
problem, bo nie była lekarzem. Ale żyjąca na przełomie XVIII 
i XIX wieku nauczycielka i demonstratorka położnictwa mia-
ła uczennicę, przyjaciółkę i rywalkę Marię Annę Boivin, któ-
ra miała publikować jako Lachapelle. Boivin miała tytuł dok-
tora medycyny a nawet honoris causa od Wydziału Lekarskie-
go Uniwersytetu w Marburgu. Gdy ukazała się „Kalotechnika” 
obie nie żyły od piętnastu lat, ale teksty były dostępne. 

Trunki i namiętności 

Zdaniem XIX‑wiecznych lekarzy, zły wpływ na piersi ma-
ją: długa i częsta bezsenność, oddawanie się zbytnie rozkoszom 
zmysłowym, zbytnie używanie herbaty, kawy, trunków rozpa-
lających, brak ruchu, życie nieczynne, gnuśne, namiętności 

Sznurówka samo zło, czyli jak dbać o organa ssania
szkodliwe i wszelkiego rodzaju choroby. Natomiast biust roz-
miękczają, przeszkadzają w jego rozwinięciu, czynią piersi 
oschłymi i wątłymi – używane w młodości sznurówki! 

– Piękne nasze kobiety, niewolnice śmiesznej mody, wię-
żą swe piersi w fiszbinowym pudle, ściskają swą kibić, gnio-
tą żołądek, przysposabiając się oprócz rozlicznych cierpień, 
do bolesnych, a nawet często śmiertelnych porodów – wyli-
czał w rozdziale „Higiena	piersi	i	kibici”	doktor	Adam	Ra-
ciborski dowodząc, że oprócz szkodliwego działania gorse-
tów na układ kostny, lekarze zauważają ich zabójczy wpływ 
na cyrkulację krwi, oddychanie, trawienie i przechodzenie po-
karmu w krew.

Efektem noszenia gorsetu jest zatrzymanie krwi w płucach, 
dychawice, krwią plucie, suchoty, bicie serca, nabrzmienie żył 

sercowych, zatkanie trzewiów, bóle głów o apo-
pleksjach i histeriach nie wspominając. 

Raciborski przytacza dane jakiegoś lekarza, 
który wyliczył, że na 100 młodych kobiet uży-
wających sznurówki: 25 zapadło na cierpienia 
piersiowe, 15 umarło przy pierwszym połogu, 
15 stało się chorowitymi po połogu, 15 stało się 
niekształtnymi. 30. nic nie było, ale i tak z cza-
sem dopadły je jakieś dolegliwości.

Czytelniczki „Kalotechniki” mogły się do-
wiedzieć, że pragnąc za pomocą sznurówki 
mniej uwydatnić tuszę gotują sobie przykre 
dolegliwości i śmierć przedwczesną a przecież 
„tusza umiarkowana u kobiet po 30. latach jest 
zaletą a nie wadą”. 

Czy doktor Tripplin znał o trzy lata starszego 
doktora Raciborskiego, nie wiadomo. Ich dro-
gi mogły się przeciąć, bo pogromca gorsetów 
też walczył w powstaniu listopadowym. Po je-
go upadku trafił jako przymusowy emigrant do 

Francji, pomagał podczas epidemii cholery. Pisał podręczniki, 
wykładał na akademii medycznej. W 1871 roku, gdy Tripplin 
praktykował we Florencji, Raciborski zmarł z głodu w Paryżu 
obleganym przez wojska pruskie.

Smarowanie jagody

Należy wziąć: tłustości nóżek cielęcych 60 gramów (2 un-
cje), 15 gramów miodu, 15 gramów oliwy, 8 gramów kamfory. 
Taką pomadą radzili lekarze smarować jagody (brodawki), je-
śli kobieta zauważy na nich choć rysę. 

„Pod wpływem zadrażnienia, które zawsze pociąga za sobą 
nabrzmienie, czarujący ten wdzięk kobiecy utraca swą świe-
żość, nabiera koloru mętnego wina czerwonego, czasami sine-
go, i jeżeli się nie zaradzi złemu, to niekiedy wrzód sformować 
się może i na zawsze ten organ uszkodzić” – czytamy w pora-
dach doktora Raciborskiego, dotyczących piersi zatytułowa-
nych „Organa ssania”.

Czytelniczki dostały też od niego precyzyjne wytyczne, ja-
kie powinny być ich piersi: jędrne, stojące, posiadać elastycz-
ność, białość i miękkość skóry. Przedział odgraniczający dwa 
wzgórki ma być równy średnicy jednego z nich.

Aha, w biogramach doktora można wyczytać, że był psy-
chiatrą. 

Częste tańce oraz bieganie powoduje zbytni napływ krwi do 
nóg i stąd bierze się ich grubość. By to zmienić należy mniej 
się ruszać, więcej odpoczywać a na nogi kłaść kompresy. XIX
‑wieczne odchudzanie nóg polegało na zakładaniu skórzanych 
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Sznurówka samo zło, czyli jak dbać o organa ssania
lub perkalowych, ściśle sznurowa-
nych pończoch. Gdyby ktoś miał no-
gi za chude wyczytał w poradniku, 
że powinien biegać i skakać oraz na-
cierać je wodą aromatyczną, co przy-
czynia się do rozwinięcia muskułów. 
W przypadku chęci pogrubienia łydki 
miał użyć ciasnych półkamaszy ściska-
jących spód nogi oraz ciasno obanda-
żować kolana, wówczas łydka będzie 
odbierała cały zapas skoków i swobod-
nie się rozwijała. 

Jest też w „Kalotechnice” sposób na 
uśmierzanie odrażających potów stóp. 
Autorzy zalecali proszki korzenia fioł-
ka i widłaka – wówczas niepodlega-
jącego żadnej ochronie. Proponowa-
li też znany od starożytności wywar 
z korzenia karczocha, którego należa-
ło pić szklankę dziennie. Miał on spro-
wadzać do nerek pierwiastek wydający 
odór stóp (i pachwin), który następnie 
był wydalany z uryną. 

Pomada pana barona

Gdyby ktoś wiosną myślał o zmianie fryzury, powinien pamiętać o kilku 
zaleceniach francuskiego doktora	Julesa	Masse, który był zdania, że na-
tura nasza nie lubi nic nagłego i gwałtownego. Dlatego radził, by długich 
włosów nie strzyc na krótko, ale stopniowo skracać je co kilka dni. Popu-
laryzator higieny i autor między innymi poufnej pracy „Listy	o	chorobach	
męskich”	i	„Przewodnika	medycznego	dla	rodzin,	księży	wiejskich,	na-
uczycieli,	kobiet	miłosierdzia	i	osób	dobroczynnych” uważał, że krótkie 
ostrzyżenie od razu, wprowadza w ogólnym zdrowiu znaczne szkody. Po-
nadto nie należy się strzyc zaraz po obfitym obiedzie, ani w czasie ciężkiej 
słabości, ani gdy jest bardzo zimno lub dżdżysto. 

Baron Guillaume	Dupuytren	był	chirurgiem i opracował recepturę za-
lecaną na wypadanie włosów: pół funta szpiku wołowego, 4 gramy octanu 
ołowiu krystalizowanego, 10 gramów balsamu czarnego peruwiańskiego, 
1 drachmę rumu, pół drachmy tynktury kantarydowej, po 20 kropli tynktu-
ry goździkowej i cynamonowej. Wymieszać, wcierać w głowę co wieczór. 
Alternatywą była, zdaniem doktora Masse, pomada królowej Wiktorii mają-
ca w składzie smalec z gęsi tuczonych przez trzy miesiące ryżem i owsem. 
Handlowała nią warszawska apteka Szteynera i wspominany skład braci 
Natanson.

Owe ówczesne reklamy i lokowanie produktu musiały być dopisane przez 
redaktora‑doktora‑podróżnika albo warszawskiego wydawcę.

69 lat przygód

Rok po wydaniu swojego poradnika Teodor Stilichon „Teuttold” Trip-
plin wyjechał z Polski posądzony o plagiat. Chodziło o powieść „Najnow-
sza podróż po Danii, Norwegii i Szwecji”. Wiedeń, Konstantynopol, Gre-
cja, Jerozolima, Egipt, Francja i Włochy, gdzie oczywiście walczył u Gari-
baldiego. Tak wiodła jego dalsza trasa a praktykę lekarską łączył z dzienni-
karstwem i pisaniem sztuk. 

Nie jest dziwne, że umierał dwa razy. Jeden z jego studentów miał mu 
skraść dokumenty i jako Tripplin otworzył praktykę w Bolonii, gdzie zmarł. 
Prawdziwy doktor odnalazł tam swoją fałszywą mogiłę. Faktycznie zmarł 
w Warszawie cztery lata później, w 1881 roku, po kolejnych podróżach i przy-
godach, i publikacji czterech tomów wspomnień. 

Janka	Kowalska	

LITErACKOZ Krochmalnej  
do Ameryki

Izaak Baszewis Singer w 1978 roku odebrał Na‑
grodę Nobla w dziedzinie literatury. Zaledwie rok 
wcześniej skończył pisać powieść pt. „Ruda Kej‑
la”, która na ukazanie się po polsku czekała niemal 
pół wieku! To dziwne, bo przecież ten urodzony 
w 1902 roku w Polsce pisarz, autor m.in. „Sztukmi‑
strza z Lublina” i „Szatana w Goraju”, mimo że tworzył 
głównie w USA, dokąd wyemigrował w 1935 roku, 
należy do ulubionych pisarzy wydawanych w pol‑
skich wydawnictwach. Tym większa radość dla 
obecnych czytelników, którą zawdzięczamy nie‑
wielkiej oficynie Fame Art, działającej w podlubel‑
skich Niemcach.

Dodajmy, że „Ruda Kejla” 
nigdy wcześniej nie została 
opublikowana w jednym to‑
mie – była drukowana w od‑
cinkach w „Forwerts”, nowo‑
jorskiej lewicowej gazecie ży‑
dowskiej. Izaak Baszevis Sin‑
ger pisał ją między grud‑
niem 1976 a październikiem 
1977 roku. 

„Był rok 1911, sześć lat po 
rewolucji 1905 roku. (…) Za‑
równo w Rosji, jak w Polsce 
partie były skłócone. W Rosji 
do pogromów podjudzali „so‑
juznicy”, a w Polsce do bojkotu 
żydowskiego handlu nawoły‑
wali narodowcy. Setki tysięcy 
chłopaków i dziewczyn przekradało się przez grani‑
cę do Prus lub Galicji, by stamtąd udać się do Ame‑
ryki i szukać szczęścia po drugiej stronie oceanu”. 

„Ruda Kejla” to historia tytułowej bohaterki – by‑
łej prostytutki, która postanawia się nawrócić. Ak‑
cja rozpoczyna się w Warszawie w lecie 1911 r. Kej‑
la i jej mąż Jarme, potomek złodziei z Piask, praw‑
dziwy artysta włamywacz, mieszkają przy ul. Kroch‑
malnej i klepią biedę. Czasy są niewesołe, w cesar‑
stwie dochodzi do pogromów, tysiące ludzi emi‑
grują do Ameryki. Kejla też postanawia wyruszyć 
za ocean. 

Powieść wprowadza nas w przedwojenny ży‑
dowski półświatek, do biednej ale tętniącej ży‑
ciem dzielnicy, wypełnionej podrzędnymi knajpa‑
mi i burdelami, miejsca, gdzie rządzi handel i eroty‑
ka, dosłownie i w przenośni narzuca pytanie o czy‑
stość, porządek i obecność Boga. 

„Lektura tej powieści dostarcza mocnych wra‑
żeń! To gotowy scenariusz serialu z warszawskich 
i nowojorskich ulic początku XX wieku. Sensacyjna 
fabuła, brawurowa akcja, barwne postaci. Zanurzeni 
w samo serce żydowskiego półświatka, odkrywamy 
jego tajemnice i marzenia. Złodzieje, prostytutki, ra‑
bini i uczniowie chederów zaludniają ów nieistnie‑
jący świat, który na kartach prozy Singera odżywa 
ponownie w dziesiątkach barw. Także namiętności, 
o jakich bogobojnym sługom żydowskich bożnic się 
nie śniło. Po lekturze „Rudej Kejli” wiem, co mieli na 
myśli żydowscy literaci nazywając autora „Szoszy” 
– pornografem”. Agata Tuszyńska, autorka biogra‑
fii pisarza pt. „Singer. Pejzaże pamięci”.

„Ruda Kejla” po raz pierwszy została przetłuma‑
czona z jidysz na język polski przez Krzysztofa Mo‑
delskiego, ukazała się 21 listopada 2022 roku na‑
kładem Wydawnictwa Fame Art.

Anna Augustowska
Izaak Baszewis Singer, „ruda Kejla”,  
przeł. z jidysz Krzysztof Modelski,  
wyd. Fame Art, Niemce 2022.
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Pory w szynce 
Minął karnawał i tłusty czwartek, do wiosny jednak jeszcze 

troszkę czasu. Chciałoby się już zjeść coś „zielonego”. Prawda? 
No to sięgnijmy po zimowe warzywo czyli… pora.

Nasz dzisiejszy bohater, to gatunek rośliny dwuletniej z ro-
dziny amarylkowatych, pochodzący z Azji Mniejszej. Uprawia-
ny w celach konsumpcyjnych już w starożytnym Egipcie, Grecji 
i Rzymie. Do Polski dotarł dopiero w średniowieczu. Przybył 
razem z zakonnikami sprowadzonymi z Włoch i Francji. Jako 
ciekawostkę należy dodać, że niewyrwany i zjedzony w pierw-

szym roku por, w drugim roku wypuszcza wysokie pędy kwiatostanowe, nie-
kiedy sięgające nawet 2 metrów. 

Por należy do warzyw najwcześniej docenionych ze względu na właściwo-
ści odżywcze i zdrowotne. Jest warzywem niskokalorycznym. Porcja 100 g 
pora to zaledwie 29 kcal. Za to jest bogaty w witaminy i minerały (m.in. w: C, 
A, E, B1, B2, PP; ma około 10 proc. białka, żelazo, olejki eteryczne, kwas ni-
kotynowy). Zawiera dużą ilość polifenoli i związków siarki, które wspierają 
przeciwutlenianie i detoksykację organizmu, a także tworzą tkankę łączną. 

No dość gadania o warzywie, czas do roboty. Pamiętam, że już kiedyś pro-
ponowałem sałatkę z porem, jajami, majonezem i ketchupem. Dzisiaj będzie 
coś bardziej wykwintnego i na ciepło. 

Składniki (można je powielić):

Poniedziałek

Choruję, nie czuję się dobrze a z nudów 
skazany jestem na telewizję. Pamiętam, jak 
kiedyś sąsiad, leżący dwa łóżka dalej, z upo-
rem maniaka oglądał wszystkie programy in-
formacyjne. Nie bardzo to się dawało wytrzy-
mać, ale miał prawo, bo pierwszy wrzucał 
opłatę telewizyjną. W końcu zapytałem go, 
co takiego w tych programach jest frapujące-
go. Spokojnie odpowiedział, że właśnie infor-
macje, bo to dzisiaj źródło prawdy, tylko trze-
ba umieć z niego właściwie i zgodnie z praw-
dą czerpać między wierszami to, co chce się 
rzeczywiście wiedzieć. Chyba miał rację. Pró-
buję się tego nauczyć

Wtorek

Dookoła cymbałów coraz więcej, a ciągle 
coś nie gra. Chyba jakiś Jankiel by się przy-
dał, ale kto by się dzisiaj na to zgodził. Prze-
cież cymbały polskie. 

Środa

Opozycyjne media donoszą, że kury jakby 
się gorzej niosły. A jakie to ma znaczenie. Na-
wet jakby się w ogóle nie niosły, to jaj na pew-
no nie zabraknie. Wystarczy popatrzeć i posłu-
chać, co mówią w jedynie słusznej telewizji. 
A to to już my musimy znosić. 

Czwartek

Czasami brakuje mi tej szpitalnej atmosfery. 
Pamiętam, jak sąsiad zapowiedział, że opowie 
dowcip polityczny. No i opowiedział i okazało 
się, że to nie dowcip tylko szczera prawda. Nie 
było nam do śmiechu. Teraz też mi nie jest. 

Piątek

Znowu dostałem skierowanie do szpitala. 
Zgłosiłem się, ale z braku miejsc nie zostałem 
przyjęty. Może koło czwartku się coś zwol-
ni. Na razie ambulatoryjnie dostałem receptę 
na dodatkowe leki i zalecenia do domu. Jakoś 
to muszę przeczekać, mimo że nie czuję się naj-
lepiej. Mam nadzieję, że mówiono o tym naj-
bliższym czwartku. 

Poniedziałek

Tak niedawno tradycyjnie witaliśmy Nowy 
Rok i znowu przed nami następny nowy, cho-
ciaż patrząc obiektywnie wygląda na to, że ra-
czej będzie chyba po staremu. Oby tylko nie 
bardziej niż było. Kiedyś się mówiło – co rok 

• 4 duże pory
• 1 łyżka klarowanego masła
• 8 plastrów szynki (dużych) 
• 4 cienkie plastry żółtego sera
• 1 łyżeczka mielonego tymianku
• 3 łyżki śmietany 18%

• ⅕ łyżeczki tartej gałki 
muszkatołowej 

• 1 łyżka suszonych płatków 
czosnku

• ⅓ łyżki przyprawy maggi 
• ⅓ czerwonej świeżej papryki. 

Wykonanie: 

Pory umyć i obciąć białą część tak, żeby mieściła się do naczynia żaro-
odpornego jakie macie. Następnie przekroić na połówki wzdłuż. Do dużej 
głębokiej patelni nalać wody i zagotować, wkładać do wrzątku na 2 minu-
ty(!) każdy kawałek pora. Delikatnie wyjąć na talerz. Po lekkim ostudzeniu 
na każdym ułożyć paski żółtego sera. Posypać mielonym tymiankiem i za-
winąć w plaster szynki. Ułożyć ciasno w naczyniu żaroodpornym, przekła-
dając paskami papryki. Następnie spryskać pory przyprawą maggi. Śmietanę 
wymieszaną z gałką muszkatołową i płatkami czosnku ułożyć na wierzchu. 
Dookoła naczynia rozłożyć pokruszone masło klarowane. Piec w nagrzanym 
do 180 st. piekarniku ok. 20 minut. Na koniec posypać posiekanym szczy-
piorem. Serwować na gorąco, z białym pieczywem. 

Smacznego! 
Dariusz	Hankiewicz
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(serial prawie codzienny)

lat ma robaki, ale nie chce się leczyć, 
bo jest wędkarzem i to by mu się nie opła-
cało. Logiczne? Logiczne. I może władza 
na takiej logice też się opiera. 

Środa

Jeszcze trochę i będzie początek wio-
sny i podobno roślinami ozdobnymi bę-
dzie upiększane otoczenie szpitala. Już 
to widzę – koło kaplicy pewnie mniszki 
lekarskie, przy okulistyce jaskry, obok 
stomatologii dziurawce na podłożu próch-
nicy a przy urologii osiki. Na pewno tyl-
ko jak zwykle pekunii zabraknie. 

Czwartek

Od wczoraj w sali mamy półmrok, 
bo świeci tylko jedna żarówka. Zgłosili-
śmy, żeby ktoś tę awarię usunął, ale oka-
zało się, że to nie awaria tylko oszczęd-
ności, bo produkcja prądu podobno dro-
żeje i nie można marnować osiągnięć ro-
dzimej energetyki. Przy okazji udzielo-
no nam jednoznacznej życzliwej porady, 
żebyśmy się uspokoili i nie stwarzali na-
pięcia. Większość się natychmiast uspo-
koiła. Czyli znów wyszło na to, że więk-
szość woli płynąć zgodnie z byle jakim 
prądem, a nie pod prąd, bowiem to może 
grozić krótkim spięciem, kopnięciem, po-
rażeniem albo jeszcze czymś gorszym. 

Piątek

Idą wybory i podobno, jeżeli nie wy-
bierzemy TYCH tylko TAMTYCH, 
to TAMCI anulują wszystko i nie speł-
nią niczego z tego, co obiecali CI. I nie 
będzie dobrze TYM, którzy głosowa-
li na TAMTYCH, a nie na TYCH. Nie-
zły przepis na frekwencję. Ciekawe, czy 
na wyniki też?…

Irosław	Szymański

służby zdrowia: rosnące zadłużenie szpi-
tali, coraz mniej łóżek, mniej personelu, 
dłuższe kolejki, braki w lekach itp. A Mi-
nisterstwo Zdrowia spokojne. Maksister-
stwo by się przydało. I to nie w sensie 
ilościowym, bo urzędników nie braku-
je, ale jakościowym, żeby nowy poten-
cjał decyzyjny zastąpił dotychczasowy 
impotencjał. 

to prorok, ale jak prorok się nie zmienia 
to i prorokowanie nie bardzo ma sens. 

Wtorek

Już leżę przed terminem. Oczywi-
ście na dostawce, ale dobrze, że w ogó-
le. Na początek jak zwykle od razu eso-
fagoskopia, do tego kolonoskopia i cała 
masa dodatkowych badań. Do tego już je-
stem przyzwyczajony. Chcąc być zdrow-
szy muszę to przecierpieć. Mierzono mi 
temperaturę. Wyszło, że mam 36,6. Po-
wiedziałem, że na pewno mam więcej, 
bo tak czuję. Usłyszałem, że na pewno 
nie, bo termometr pokazuje tyle, ile trze-
ba, żeby kosztów leczenia nie zwięk-
szać i szpitala nie zadłużać. Na to bym 
nie wpadł. 

Środa

Leżę i tak sobie myślę. Różne rzeczy 
ostatnio były podpisywane, ale europej-
skiego pakietu klimatycznego nie podpi-
saliśmy. Widocznie tak, jak o wszystko, 
tak i o swój klimat sami sobie zadbamy. 
Zresztą niepotrzebny nam jeszcze lep-
szy, gdy przez ostatnie lata mamy znako-
mity i świeżego powietrza w zupełności 
wszystkim wystarczy. Oczywiście o at-
mosferę, a zwłaszcza o wiatry przyszło-
ściowo trzeba zadbać, ale to nie będzie 
trudne, bo jesteśmy wystarczająco nadę-
ci, żeby i z wiatrami sobie poradzić. 

Czwartek

Podobno w ramach trwającej dobrej 
zmiany w szpitalach ma wzrosnąć staw-
ka na wyżywienie chorych. No zawsze 
to o jeden, góra dwa plasterki kiełbasy 
zwyczajnej więcej. A to cieszy. 

Piątek

Jeśli chodzi o działania przeciw dewia-
cjom, wynaturzeniom i demoralizacji spo-
łeczeństwa, nie trzeba się od razu angażo-
wać w walkę z LGBT. Wystarczy się tro-
chę rozejrzeć po arenie politycznej, żeby 
szybko wiedzieć, kto kogo kryje, kto li-
zus, kto cmokier i kto komu robi koło cze-
go. I nie są to fakty bez pokrycia. 

Sobota

A jednak krążą coraz bardziej pesy-
mistyczne wieści dotyczące stanu naszej 

Poniedziałek

Ciągle straszą nas nowymi wirusa-
mi, a przecież nie każdy wirus okazuje 
się być groźny. Zwłaszcza u nas. Polska 
mutacja dawnego wirusa EBOLA, czyli 
wirus JABOLA nadal jest rozpowszech-
niony, a zagrożenia epidemią jakoś nikt 
nie ogłasza. Więc spokojnie. A tak w ogó-
le patrząc na to, co się dzieje, to nie wi-
rusów powinniśmy się bać. 

Wtorek

Coraz więcej myślących stawia obecnej 
władzy różne zarzuty, w tym nielogiczne 
myślenie przekładające się na nielogicz-
ne decyzje. I z tym bym się nie do koń-
ca zgodził. Logika to rzecz względna, 
zwłaszcza u nas. Mój znajomy od wielu 

Sport  sport.oil.lublin.pl

Szachy? To w środę!
Proponujemy zainteresowanym	królewską	 grą do końca 

czerwca w	każdą	ŚRODĘ w siedzibie Lubelskiej Izby Lekarskiej 
przy u. Chmielnej 4 od godz. 18.30 zajęcia	szachowe.

A także ciekawostki szachowe, trochę historii szachów i roz-
wiązywanie zagadek na 64 polach pod czujnym okiem licencjo-
nowanego instruktora szachowego.

Jan	Jabłoński

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

Lekarze
•	 Alergologa,	dermatologa	 i	endokrynologa	za‑

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

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

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

•	 Samodzielny	Publiczny	Zakład	Opieki	Zdrowot‑
nej nr 1 w Bełżycach poszukuje lekarzy specja‑
listów w dziedzinie chirurgii ogólnej do pracy 
w oddziale szpitalnym i poradni specjalistycz‑
nej. Forma współpracy, warunki pracy i wy‑
nagrodzenia do uzgodnienia. Osoby zainte‑
resowane ofertami uprzejmie prosimy o kon‑
takt osobisty lub telefoniczny:(81) 516 29 26; 
605 358 585, albo przesłanie aplikacji na adres 
e‑mailowy:sekretariat.zoz1@powiat.lublin.pl

•	 Przychodnia	Specjalistyczna	Hipoteczna	4	za‑
trudni pilnie lekarzy: kardiologa, reumatologa, 
laryngologa i pulmonologa dziecięcego. Szcze‑
góły do uzgodnienia w sekretariacie przychod‑
ni (II piętro). Tel. 81 552 61 80 lub drogą e mailo‑
wą: hipoteczna_4@wp.pl

•	 Praca	dla	lekarza	specjalisty	chorób	wewnętrz‑
nych lub lekarza specjalisty medycyny rodzin‑
nej w wymiarze 1/4 lub 1/2 etatu albo na godzi‑
ny w przychodni lekarza rodzinnego na terenie 
Lublina. Tel. 604 906 940.

•	 Luxmed‑Uzdrowisko	Nałęczów	Sp.	 z	o.o.	po‑
szukuje do współpracy lekarzy specjalistów lub 
w trakcie specjalizacji z zakresu: – ginekologii, 
chirurgii urazowo‑ortopedycznej, psychiatrii. 
Realizujemy świadczenia medyczne komercyj‑
nie, a także w ramach NFZ. Oferta współpracy 
dotyczy naszej placówki w Nałęczowie. Tel. 602 
407 672 lub mail: biuro@luxmednaleczow.pl 

•	 Zamojski	 Szpital	Niepubliczny	 Spółka	 z	 o.o.	
w Zamościu pilnie zatrudni lekarzy specjalistów 
w dziedzinie: radiologii, chorób wewnętrznych, 
anestezjologii i intensywnej terapii oraz hema‑
tologii i specjalistów w dziedzinie chorób płuc. 
Warunki pracy i płacy do uzgodnienia. Tel. 84 
677 50 21, e‑mail:jchodara@szpital.com.pl 

•	 SP	ZOZ	w	Hrubieszowie	poszukuje	do	pracy	le‑
karzy ze specjalizacją w dziedzinie chirurgii ogól‑
nej oraz pediatrii. Szpital oferuje wysokie zarob‑
ki, dodatkowe, dobrze płatne dyżury, zatrudnie‑
nie w dogodnej formie oraz gwarantuje miesz‑
kanie w pobliżu miejsca pracy. W przypadku chi‑
rurgów, możliwość kierowania oddziałem. Kon‑
takt: e‑mail: sekretariat@spzozhrubieszow.pl, 
tel. 84 535 32 19.

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

•	 Samodzielny	 Publiczny	 Szpital	Wojewódzki	
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu zatrudni 
lekarzy do pracy w SOR oraz specjalistów aler‑
gologii, chirurgii ogólnej, onkologicznej, naczyń, 
neurochirurgii, otolaryngologii, audiologii, fo‑
niatrii, medycyny pracy, medycyny ratunkowej 
i inne. Zatrudnimy również lekarzy w trakcie spe‑
cjalizacji lub chcących rozpocząć specjalizację. 
Warunki pracy i płacy do uzgodnienia. Osoby 
zainteresowane prosimy o kontakt (84) 677 33 
00; 677 32 55; mail: kadry@szpital.zam.pl

•	 Zatrudnię	pilnie	 lekarza	okulistę	 i	 laryngologa	
(specjalistę, lub rezydenta po ukończonych 2 la‑
tach specjalizacji) w poradni okulistycznej i la‑
ryngologicznej na NFZ w Krasnymstawie. Wa‑
runki do uzgodnienia. Tel. 602 115 527.

•	 Praca	dla	lekarza	w	NZOZ	„Normed”	w	Piaskach.	
Tel. 696 090 066.

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	 lekarza	 stomatologa	 w	 Żmudzi	
w ośrodku zdrowia. 1‑3 dni w tygodniu. 50 proc. 
od punktu, pacjenci na NFZ i prywatni. Tel. 603 
853 614.

•	 Prywatny	Gabinet	Stomatologiczny	Smile	Insti‑
tute w Janowie Lubelskim podejmie współpracę 
z lekarzem endodontą. Zapewniamy: nowocze‑
sny sprzęt (mikroskop, pantomograf), dużą ba‑
zę wyłącznie prywatnych pacjentów, pracę na 
4 ręce z wykwalifikowanym personelem, możli‑
wość rozwoju zawodowego, korzystne warunki 
współpracy. Tel. 518 705 446, email: natalia.ku‑
cinska.smileinstitute@gmail.com

•	 Luxmed‑Uzdrowisko	Nałęczów	nawiąże	współ‑
pracę z lekarzem dentystą świadczącym usłu‑
gi prywatnie i w ramach umowy z NFZ. Oferta 
współpracy dotyczy naszych placówek w Nałę‑
czowie i Poniatowej. Tel. 602 407 672 lub mail: 
biuro@luxmednaleczow.pl

•	 Gabinet	Stomatologiczny	Idea‑dent	w	Lublinie	
poszukuje lekarza stomatologa. Pacjenci tylko 
prywatni, pełen zakres usług. Mile widziane kil‑
kuletnie doświadczenie zawodowe. Tel. 694 944 
077, e‑mail gabinet@ideadent.lublin.pl

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

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

•	 Nowoczesne	Centrum	Stomatologiczno‑Le‑
karskie w Międzyrzecu Podlaskim, woj. lubel‑
skie, nawiąże współpracę z lekarzami dentysta‑
mi. Dołączając do naszego zespołu zyskujesz: 
– możliwość rozwoju osobistego, dostęp do 
nowoczesnych technologii takie jak CBCT, ska‑
ner wewnątrzustny, mikroskop, piezosurgery 
itp., – zgrany zespół specjalistów, którzy razem 
pracują nad uzębieniem pacjentów, – pomoc 
i wsparcie kolegów specjalistów, – tylko pacjenci 
prywatni. Możliwość noclegu na miejscu. Osoby 
chętne (staż pracy min. 3 lata) proszę o kontakt 
bezpośredni tel. 692 416 796 lub mailowy kon‑
takt@nzozkaras.pl https://www.nzozkaras.pl

•	 Zatrudnię	 lekarza	 stomatologa	w	Zamościu	
(pacjenci prywatni). Wynagrodzenie i warunki 
współpracy do uzgodnienia. Tel. 600 378 870.

Drobne

•	 Wynajmę	pomieszczenie	w	działającym	NZOZ	
pod gabinet okulistyczny na terenie całego wo‑
jewództwa. Możliwe różne formy współpracy. 
Tel. 533 778 897.
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•	 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 5c i endo‑
waginalną E 8c, stan idealny, serwisowany, ma‑
ło eksploatowany, wykonano ok. 4300 badań. 
Tel. 602 377 093.

•	 Sprzedam	unit	stomatologiczny	Dentana	2000.	
Tel. 603 032 846. 

•	 Nowoczesne	Centrum	Stomatologiczno‑Le‑
karskie w Międzyrzecu Podlaskim woj. lubel‑
skie posiada wolne gabinety lekarskie z prze‑
znaczeniem na wynajem. Jest to miejsce znane 
i dobrze kojarzone przez lubelskich pacjentów. 
Osoby zainteresowane proszę o kontakt bezpo‑
średni 692 416 796 lub mailowy kontakt@nzoz‑
karas.pl https://www.nzozkaras.pl

•	 Sprzedam	wyposażenie	gabinetu	 stomatolo‑
gicznego (unit oms Linea Patavium, autoklaw 
Lisa 17B). Istnieje też możliwość wydzierżawie‑
nia gabinetu do prowadzenia własnej działalno‑
ści i kupna mieszkania bezczynszowego o pow. 
49 mkw. Tel. 606 474 877.

O
głoszenia drobne przyjm

ujem
y w

 form
ie plików

 tekstow
ych przysyłanych drogą e‑m

ailow
ą na adres: m

edicus@
oil.lublin.plZapraszamy absolwentów Wydziału Lekarskiego  

Akademii Medycznej w Lublinie, rocznik 1986,  
do wzięcia udziału w zjeździe koleżeńskim. 

Tym razem spotkamy się w Lublinie, w dniach 22–24.09.2023 r.

Zgłoszenia proszę przesyłać do organizatorek:
Lucyna Wolak‑Sobiczewska l.sobiczewska@wp.pl, tel. 602 607 817.

Małgorzata Trzebuchowska‑Pietras  
mmtrzebuchowska@gmail.com, tel. 600 006 466.

Szczegółowy program prześlemy osobom zainteresowanym.  
Szukajcie nas na Facebooku „Zjazd Absolwentów AM 1986”.

Zjazd koleżeński – absolwenci rocznik 1986
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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.

Pożyczki

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

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

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.

Piknik dla wędkarzy
Delegatura Chełmska Lubelskiej Izby Lekarskiej w Lublinie zaprasza  

na Piknik wędkarski dla całych rodzin lekarzy  
– Zawody Pstrągowe w Siennicy różanej 223a – Łowisko‑Bobrowisko  

dnia 22.04.2023 r. z ewentualnym przesunięciem terminu.
Zgłoszenia przyjmujemy w Delegaturze Chełmskiej LIL  

tel. 605 502 280 do dnia 31 marca 2023 r.
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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

• 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

• 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





LEXUS LUBLIN
Kalinówka 18
Tel. 81 464 30 00

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

NOWY LEXUS RX
JUŻ W SALONIE
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