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                                                Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy 
                                                Pani dr med. Ewelina Bobek-Pstrucha 
 

Szanowna Pani Rzecznik, 

Zawiadamiam niniejszym listem otwartym o popełnieniu wkroczenia zawodowego przez lekarza Łukasza 

Durajskiego. Lekarz ten od dawna przedstawiany jest w mediach jako pediatra mimo, iż nie ma prawa 

posługiwać się tym tytułem, dopóki nie uzyska specjalizacji z tej dziedziny. W związku z wcześniejszymi 

skargami lekarzy dotyczących tego procederu rozpatrywanymi przez OROZ,  lekarz Durajski miał obowiązek 

takim sytuacjom zapobiegać. Tym bardziej, że było to bardzo proste do zrealizowania i nie wymagające 

żadnego zachodu, aby przed każdym wywiadem, czy wystąpieniem w mediach zwrócić uwagę swoim 

rozmówcom, aby nie używali wobec niego słowa pediatra. Jednakże do dzisiaj nie zrobił nic w tym kierunku. 

Przesyłam Pani materiały wideo jednoznacznie ukazujące, że lekarz Durajski świadomie, z premedytacją 

kreuje swój wizerunek, jako lekarza pediatry, używając publicznie nienależnego mu tytułu. Nie ma 

najmniejszego protestu ze strony lekarza Durajskiego, gdy dziennikarka przeprowadzająca wywiad oraz 

osoba w kuratorium, przedstawiają go kilkukrotnie jako pediatrę. Nie można będzie więc stwierdzić, jak to 

miało miejsce w przeszłości, że lekarz Durajski nie miał wpływu na to co o nim mówią i jak go przedstawiają 

dziennikarze i inni jego rozmówcy. Nie będzie można bronić lekarza argumentując, że przecież prowadzi 

bloga na którym zamieszcza dokładne informacje o sobie, bo tego nie ma napisane na czole i nikomu z 

odbiorców nie przyjdzie do głowy, ze podawane w wywiadach informacje na temat tego lekarza są 

zmyślone. Mam nadzieję, ze w tej kwestii będziemy zgodni, Pani Rzecznik.  Składam to zawiadomienie w 

formie listu otwartego dostępnego dla opinii publicznej, który został zamieszczony na stronie internetowej 

mojego gabinetu, pod adresem https://kolposkopia.com/. Bardzo proszę o przeprowadzenie rzetelnego 

postępowania wyjaśniającego i skierowanie do sądu lekarskiego wniosku o ukaranie lekarza Durajskiego. 

Proszę o informację, jakie kroki w tej sprawie zostały podjęte przez Panią Rzecznik. 

Pani odpowiedź będzie również udostępniona opinii publicznej. 

 

                                                                                                           Z poważaniem 

                                                                           

                                                                                                Dr Jacek Grzegorz Madej 

Załączniki: 

1.adresy  internetowe materiałów wideo przedstawiających lekarza Durajskiego jako pediatrę 

https://www.youtube.com/watch?v=enWqTE_MW3E 

https://www.youtube.com/watch?v=fgX2K_U0r9M        

https://www.youtube.com/watch?v=enWqTE_MW3E
https://www.youtube.com/watch?v=fgX2K_U0r9M


2 adresy internetowe przykładowych stron internetowych przedstawiających lekarza Durajskiego jako 

pediatrę 

https://parenting.pl/lekarz-zaszczepil-dzieci-przeciw-covid-19-dr-lukasz-durajski-nie-wyobrazam-

sobie-zeby-nie-skorzystac-z-takiej-okazji    

https://www.fakt.pl/kobieta/plotki/lekarz-o-pandemii-na-zanzibarze-odpowiedziala-mu-edyta-

pazura/9yv606h    

https://www.plotek.pl/plotek/7,154063,26983992,lekarz-opisal-jak-wyglada-pandemia-na-

zanzibarze-uderzyl-w.html     

https://hellomama.pl/przedszkolak/zdrowie-przedszkolaka/lek-lukasz-durajski-jestem-

krytykowany-za-to-ze-zaszczepilem-dzieci-przeciwko-covid-19/       
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