
  lek. med. Joanna Rajewska-Dudek  

 

Uzasadnienie dotyczące niezgodnej z prawdą opinii z dn.20.03.2015  która była wykorzystana  

w wyższych instancjach   

 

Zapis w opinii                          brak zaników mięśniowych  

kartoteka dr Popek                      zanik mięśniowy 5cm z dn.31.03.2015 

 

zapis w opinii (w wypisie) nie obciążać kończyny 5-7 dni 

w wypisie szpitalnym                 nie obciążać 4 tygodnie 

 

zapis w opinii:                     obecnie przebywa na św. rehabilitacyjnym  

fakt:                                        św. reh. miałem do 15.03 a badanie było 20.03.2015 

 

zapis w opinii:                   badanie przesunięto z uwagi na fakt nie dostarczenia    

    dokumentacji przez badanego. 

Fakty:    Lekarz orzecznik ZUS w lutym poinformował mnie, że ZUS   

    ściągnie  dokumentację z szpitala w Chrzanowie i badanie zostało   

    przesunięte z winy ZUS a po mojej skardze u Pani dyrektor ZUS   

    taki zapis został zamieszczony!!!!!!     

 

zapis w opinii:                           kolano było nie w pełni sprawne 

fakty:                                        do wypadku w pracy dostarczałem towar do sklepów i barów  

    ( skrzynki z piwem, beczki z piwem i inne) co należało do moich obowiązków        

    i związane było z chodzeniem po schodach, skakaniem na pakę auta  

    i wykonywanie innych czynności tzn.  rozładunku i załadunku od kilkunastu do 

    kilkudziesięciu ton przenoszonych ręcznie co niewątpliwie wskazywało na bardzo 

    sprawne kolano i ogólny stan zdrowia. 

                                       

zapis w opinii:    dominanta agrawacyjna 

fakty:    Wyrok sądowy i uzasadnienie w którym sędzia napisał, że ZUS nie zapoznał się  

      z moją dokumentacją  

 

Biegły sądowy          rehabilitacja przerwana w nieodpowiednim momencie  

 

Dr. Kozik         rezonans z 03.2015    

                         skierowanie na operację 04.2015 

                        L4 potwierdzające moją niezdolność do pracy od 03.2015 

 

Dr Popek         Zanik mięśniowy 5cm, rehabilitacja CITO  03.2015 zapis  

    w kartotece i skierowanie na reh. 

 

Dr. Strycharski                           Skierowanie na operację wystawione 05.2015 

 

Lekarz główny orzecznik ZUS w piśmie do sądu pracy napisał, że mój stan zdrowia się pogorszył od czasu ostatniego 

badania przez lekarzy ZUS, a nie mogłem kontynuować leczenia z winy lekarzy ZUS  

 

W trakcie trwania rozprawy sądowej lekarz ZUS przyznał mi rentę  z przeciwwskazaniami do pracy 

(chodzenie po różnym podłożu, po podestach, drabinach). 



 Niewątpliwie wszystkie te fakty z trzech niezależnych szpitali dowodzą o tym że opinia jest niezgodna z 

prawdą co za tym idzie fałszywa.                      


