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Jedynki są, a jakoby ich nie było
Słychać gromkie pohukiwania lekarzy, że izba lekarska chce 

ciągnąć za uszy „jedynkowiczów” niejako kosztem „dwójkowi-
czów”, lub lekarzy specjalistów, którzy uzyskali tytuł w nowym 
trybie. Nic w tym dziwnego, każdy strzeże dostępu do swojej 
piaskownicy. Okazuje się, że osławiona solidarność lekarzy ma 
wiele odcieni. 

Marek Stankiewicz
str. 2–3

Coraz skuteczniej szczepionką w raka
– Mam nadzieję, że szczepionka przeciwko 9 typom wirusa 

HPV – Gardasil-9 trafi  do Polski jeszcze w tym roku. To bardzo 
dobra wiadomość, bo stosowana do tej pory szczepionka, która 
uodparniała na tylko dwa typy HPV już się sprawdza –

mówi prof. Jan Kotarski, kierownik I Katedry 
i Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, 

w rozmowie z Anną Augustowską
str. 8

Rowerem, tańcząc flamenco, 
szlakiem historii

– O stomatologii zaczęłam myśleć w pierwszej kla-
sie szkoły średniej, kiedy stwierdziłam, że nie zo-
stanę paleozoologiem i nie wyjadę na pusty-
nię Gobi –

mówi Marta Malicka, 
lekarz stomatolog z Lublina, 

w rozmowie z Anną Augustowską
str. 23
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Diagnoza wstępna

Jest ich 48 tysięcy w całym kraju. Z tego blisko 20 
tysięcy po pięćdziesiątce. Lekarze z „jedynką” żalą 
się, że NFZ eliminuje ich z rynku. Co więcej, podwa-
ża ich kwalifi kacje i lekceważy wieloletnie doświad-
czenie. Naczelna Rada Lekarska uważa za koniecz-
ne uregulowanie statusu prawnego lekarzy posia-
dających specjalizację I stopnia, którzy udzielają 
świadczeń kontraktowanych. „Jedynka” i co naj-
mniej 10-letni okres wykonywania świadczeń spe-
cjalistycznych, potwierdzone przez okręgową izbę 
lekarską, powinny upoważniać NFZ do honorowa-
nia uprawnień tych lekarzy. Stosowny projekt zmia-
ny ustawy trafi ł już do biur poselskich.

Jedynki są, a jakoby ich nie było
życia i według zasad, jakie akurat obowią-
zywały. O ile specjalizacje i doktoraty by-
ły oczywistą codziennością w miastach aka-
demickich, o tyle dość powszechną prakty-
ką w Polsce powiatowej było szybkie prze-
szkolenie młodego lekarza, aby powierzyć 
mu pełnienie dyżurów i odciążenie często 
osamotnionych ordynatorów. Ale potem nie-
specjalnie sprzyjać mu w uzyskaniu pełnej 
specjalizacji, aby mu nie przyszło do gło-
wy zastąpić swojego pryncypała przed je-
go odejściem na emeryturę. Wcale niemłodzi już „jedynko-
wicze” sami w nocy znieczulali i operowali chorych. Niko-
mu to nie przeszkadzało. Jeśli ktoś ucierpiał, to skandali by-
ło mniej, bo kryła je cenzura. Ale to raczej temat na serial, 
a nie felieton.

Wiosenna sesja egzaminacyjna 2007 r. była ostatnią, w któ-
rej lekarze w systemie dwustopniowym mieli możliwość przy-
stąpienia do egzaminu specjalizacyjnego. Włos z głowy nie 
spadnie tym, którzy przepracowali nieprzerwanie 10 lat w POZ 
przed 29 sierpnia 2007 roku. Bezterminowo zachowują prawo 
pracy jako lekarze POZ. Natomiast lekarze innych specjalno-
ści niż pediatria, interna i medycyna ogólna, którzy wówczas 
nie mogli wykazać się 10-letnią, nieprzerwaną pracą w ramach 
POZ, ale pracowali jako lekarze POZ w ramach powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego, na podstawie umowy z NFZ lub 
w poradni, która taką umowę posiadała, utracą prawo wykony-
wania zawodu w POZ 31 grudnia 2017 roku.

Co dalej? Sprawa budzi kontrowersje, ale dotyczy dużej gru-
py lekarzy. Nawet najlepszy pomysł nie zadowoli wszystkich. 
Niezależnie od zamiarów i posunięć decydentów zdrowia pu-
blicznego pamiętajmy, że jak się jest na celowniku, to też moż-
na zginąć od przypadkowego pociągnięcia za spust. 

Marek Stankiewicz
stankiewicz@hipokrates.org

NFZ tym sposobem upiekł dwie, a może nawet trzy pieczenie 
na jednym ogniu. Niższe koszty kontraktów, więcej świadczeń, 
a co się z tym wiąże większą dostępność oraz realizację umów 
przez kadrę specjalistów. Prawdziwy majstersztyk w wykona-
niu ekonomicznych magów funduszu.

Przekonanie ludzi do tego, aby robili to, co chce władza, jest 
o wiele prostsze niż może się to wydawać. Manipulowanie ludź-
mi, również lekarzami, było, jest i będzie, pewnie aż po kres cy-
wilizacji. Najważniejsze, aby ci medycy dostrzegali nakłania-
nie ich do podejmowania decyzji sprzecznych z zawodowymi 
i życiowymi interesami. Najskuteczniej manipuluje się ludźmi 
pozbawionymi stosownej informacji i wiedzy. No i tymi, którzy 
bardzo chcą usłyszeć miłe ich sercom zapewnienia.

Słyszę czasem gromkie pohukiwania lekarzy, że izba lekar-
ska chce ciągnąć za uszy „jedynkowiczów” niejako kosztem 
„dwójkowiczów”, lub lekarzy specjalistów, którzy uzyskali ty-
tuł w nowym trybie. Nic w tym dziwnego, każdy strzeże dostę-
pu do swojej piaskownicy. Okazuje się, że osławiona solidar-
ność lekarzy ma wiele odcieni. 

Ale inicjatywa NRL z 4 września ma swoje mocne korze-
nie. O dziwo, z czasów dogorywającej komuny. Do 1988 roku 
w Polsce neonatologia nie istniała jako lekarska specjalność, 
choć tysiące pediatrów prowadziło z powodzeniem przez ca-
łe dekady w terenie oddziały noworodkowe. Wtedy to właśnie 
ówczesna minister zdrowia prof. Izabella Płaneta-Małecka wy-
znaczyła błyskawiczną ścieżkę do nowej specjalizacji dla pe-
diatrów, legitymujących się nie krótszym niż 10 lat stażem pra-
cy w oddziałach noworodkowych. Po kilku miesiącach 40-oso-
bowa kadra neonatologów pomyślnie zdała centralny egzamin 
w Białymstoku. Dla chcącego nie ma nic trudnego.

Dwustopniowa specjalizacja posiada swoją dobrą i złą le-
gendę. Każdy z lekarzy, w pewnym etapie rozwoju zawodowe-
go i sytuacji życiowej, zdecydował co chce dalej robić, pod-
jął (lub nie) decyzję o podnoszeniu kwalifi kacji i zdobył taką 
specjalizację, jaką mógł uzyskać w danym momencie swojego 

Sali konferencyjnej 
Lubelskiej Izby 
Lekarskiej nadano 
imię dr. Andrzeja 
Nowińskiego. 

W uroczystości, która 
odbyła się 9 września, 
wzięły udział żona 
i córka zmarłego.

Prawdziwym dziwactwem jest fakt, że aktami praw-
nymi, decydującymi w istocie o prawie wykonywania 
zawodu przez lekarza z pierwszym stopniem specjali-
zacji w ramach publicznego systemu opieki zdrowot-
nej, są zarządzenia prezesa NFZ. Akty niższej rangi niż 
ustawy i rozporządzenia ministra mają największą moc 
sprawczą. Co gorsza, określenie kryteriów oceny oferty 
to wyłącznie kompetencje prezesa NFZ. Więc jako płat-
nik może wymagać, co mu się tylko zamarzy. 

Trudno oprzeć się wrażeniu, że ten sterowany ga-
limatias w medycznej biurokracji, niczym paradoksy 
i sofi zmaty w matematyce, służy tylko wywołaniu złu-
dzenia. Nie potrzeba sofi zmatów, aby dostrzec gołym 
okiem, że ta cała operacja służy tylko temu, by mniej 
zapłacić lekarzom za pracę. „Jedynkowicze” są, a ja-
koby ich nie było. Fundusz wymyślając tabelę oceny 
oferty o tak dużej rozpiętości punktów za kwalifi ka-
cje lekarza, uzyskał efekt w formie kontraktowania po 
niższej cenie niż dotychczas. Placówki, które nie mia-
ły specjalisty pracującego przynajmniej połowę cza-
su pracy w poradni, ze strachu, że nie zostaną wybra-
ne, już w ofercie proponowały cenę niższą bądź mini-
malną. Każdy, kto choć trochę orientuje się w tej grze, 
wie, że jedynie cena i liczba świadczeń są negocjowane. 

Historia działki w Nałęczowie, na której miał być 
wybudowany Dom Lekarza ma niespełna 20 lat. Zo-
stał nawet stworzony plan atrakcyjnego budynku, za 
który LIL zapłaciła wówczas ok. 200 tys. zł. Przed 
2000 rokiem Izba nie była zbyt bogata i koszty bu-
dowy domu przerastały jej możliwości fi nansowe. 
Już wtedy Okręgowa Rada Lekarska kwestionowa-
ła celowość i opłacalność tej inwestycji. Ostatecznie 
Okręgowy Zjazd Lekarzy w 1999 roku podjął uchwałę 
o rezygnacji z budowy. Przypominam tę krótką histo-
rię działki ponieważ jej temat odżył w sierpniu br. za 

sprawą pisma, które wpłynęło do LIL a podpisane zostało przez gru-
pę 31 lekarzy – członków naszej Izby. 

Pismo to zawiera konkretny wniosek w sprawie wybudowania przez 
Izbę „lubelskiego Skolimowa”. Dziwić może nie tyle idea wniosku, co 
jego uzasadnienie sformułowane w oparciu o argumenty niemające ab-
solutnie odzwierciedlenia w rzeczywistości – co sugeruje, że wniosko-
dawcy w ogóle nie widzieli tej działki w okresie przynajmniej ostat-
nich kilku lat. Dla mnie oraz dla wielu koleżanek i kolegów bardzo 
krzywdząca jest opinia, „…że działka niszczeje, jest coraz bardziej 
zaniedbana i służy do spotkań osób pijących alkohol”. Oświadczam, 
że wiele lat temu działka została całkowicie uporządkowana z uży-
ciem ciężkiego sprzętu. Wykarczowane zostały zarośla, wycięte stare, 
chore drzewa, w ich miejsce posadzono nowe, gruntownie został upo-
rządkowany cały teren. Od tamtego czasu działką zajmuje się osoba 
sprawująca stały nadzór i opiekę nad obecnym drzewostanem i doko-
nująca bieżących napraw. Zaręczam, że od wielu lat działka wygląda 
jak uporządkowany park, jej atrakcyjność znacząco wzrosła, co dla 
Izby jest korzystne, bowiem nieruchomość ta z każdym rokiem naby-
wa większej wartości. Niekorzystnym aspektem natomiast w wypad-
ku ewentualnego Domu Lekarza Seniora, jest usytuowanie tej działki 
z dala od centrum miejscowości i na dość wysokim wzgórzu, co po-
wodowałoby istotne utrudnienie dla osób z ograniczeniami układu ru-
chu i wydolności fi zycznej. Podniesiony we wspomnianym wyżej pi-
śmie argument dotyczący lekarzy „w trudnych warunkach material-
nych i bytowych” oraz ich „zainteresowanie możliwością zamieszka-
nia w Domu Lekarza” nie jest do końca zrozumiały, a w przypadku 
9 lekarzy może bardzo dziwić, bowiem, biorąc pod uwagę ich wiek, 
w czasie gdy zjazd podejmował przedmiotową uchwałę byli w liceum 
lub rozpoczynali dopiero studia. Niemniej, rozumiem zgłaszanie ini-
cjatywy i chęć pomocy potrzebującym i oczekującym tej pomocy le-
karzom. Ważne są te dwa warunki, gdyż od ich spełnienia już dzisiaj 
jesteśmy przygotowani do udzielenia znaczącej pomocy. Od kilku lat 
istnieje fundusz stałej pomocy i skorzystało z niego niewielu lekarzy. 
Wielokrotnie przecież przypominamy o tej możliwości a pomoc mo-
że być naprawdę duża (od pokrywania stałych opłat utrzymania, wy-
żywienia do znaczących dopłat pobytu w istniejącym np. DPS). Ko-
rzystanie z takiej pomocy mogłoby być wskaźnikiem potrzeb, ale na 
razie tak nie jest. Natomiast wieloletnie doświadczenia z całej Polski 
mówią zupełnie inaczej. Wybudowany przez białostocką Izbę Dom Le-
karza, z powodu braku chętnych, został przekształcony w hotel. Na-
tomiast w Izbie katowickiej nie uruchomiono takiego domu od 7 lat, 
również z powodu braku chętnych. Podobna sytuacja jest w Izbie war-
szawskiej, gdzie taki dom przekształcono w ZOL. Natomiast istotne 
jest, że Dom Artystów Weteranów w Skolimowie funkcjonuje w for-
mie Domu Pomocy Społecznej, w którym koszt utrzymania miesz-
kańca wynosi 4 tys. zł i obejmuje wkład własny oraz dofi nansowa-
nie przez MOPS. Z szacunków wynika, że zakwaterowanie 30 pen-
sjonariuszy i pobieranie opłat nie daje możliwości zatrudnienia wy-
starczającej liczby personelu. Optymalna liczba jest 3-krotnie więk-
sza, a stałe koszty utrzymywania niezagospodarowanego budynku są 
bardzo duże, nie do utrzymania nawet przez dzisiejszą, znacznie bo-
gatszą naszą Izbę. 

Janusz Spustek
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• To był dobry rok?
– Zdecydowanie dobry – z kursów 

szkoleniowych, które w tym czasie zor-
ganizowaliśmy w Lubelskiej Izbie Le-
karskiej, skorzystało ponad 1 400 leka-
rzy i lekarzy dentystów. Mieliśmy kilka 
szkoleń, które okazały się prawdziwymi 
hitami. To przede wszystkim kwietniowy 
kurs na temat wybranych aspektów praw-
nych w codziennej praktyce lekarza, któ-
ry poprowadziła mecenas Justyna Zajdel 
z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Na 
ten kurs zgłosiło się rekordowo dużo, bo 
ponad 250 osób.

Bardzo dużym zainteresowaniem cie-
szył się kurs przygotowany w formie prak-
tycznego poradnika na temat postępowa-
nia z pacjentem agresywnym. Uczestni-
czący w nim lekarze zdobyli niezwykle 
cenną obecnie wiedzę, bo z agresją pa-
cjentów mamy coraz częściej do czynie-
nia i warto wiedzieć, jak sobie z nią ra-
dzić. Kurs poruszał również zagadnienia 
prawidłowego prowadzenia dokumenta-
cji medycznej, bo to zwykle najmocniej-
szy dowód w toku postępowania sądowe-
go czy kontrolnego NFZ.

Ogromnym powodzeniem cieszył się 
też – powtarzany kilka razy – kurs dla sto-
matologów o postępowaniu w wybranych 
stanach zagrożenia życia i o problemach 
związanych ze znieczuleniem miejsco-
wym. Podobne kursy z ratownictwa de-
dykowane były także dla lekarzy. Z du-
żym zainteresowaniem spotkał się kurs 
poruszający zagadnienia uzyskania świa-
domej zgody na leczenie oraz o aspektach 
prawnych błędu medycznego. 

Bardzo podobały się zajęcia poświęco-
ne analizie osobowości i sztuce radzenia 
sobie ze stresem. Tym bardziej że nie był 
to tylko wykład a dynamicznie poprowa-
dzone, wciągające wszystkich do aktyw-
nego uczestnictwa, warsztaty.

• Uzupełnianie wiedzy z tzw. miękkich 
umiejętności to w ogóle ważna część pro-
wadzonych w izbie szkoleń?

– Powiedziałabym nawet, że jedna 
z najważniejszych. Głównym założeniem 
Komisji Kształcenia jest uzupełnianie 
umiejętności w dziedzinach, w których 
mamy niewielką wiedzę praktyczną, ta-
kich jak na przykład analiza osobowości, 
zagadnienia dotyczące wizerunku, zarzą-

Jakże przydatna wiedza praktyczna, 
nie tylko medyczna

z Moniką Bojarską-Łoś, 
przewodniczącą Komisji Kształcenia Medycznego 

Lubelskiej Izby Lekarskiej, 
rozmawia Anna Augustowska

dzania czasem, aktualne zagadnienia z za-
kresu prawa medycznego. Pragnę pod-
kreślić, że nie chcemy wchodzić w kom-
petencje towarzystw naukowych. Lublin 
jest miastem uniwersyteckim 
i zdecydowana większość to-
warzystw ma tu swoje oddzia-
ły, więc aktualną wiedzę spe-
cjalistyczną, dotyczącą po-
szczególnych dziedzin medy-
cyny, można uzupełniać wła-
śnie tam.

• Miniony rok przyniósł 
pewną nowość logistyczną. 
Sprawdziła się?

– Ta nowość była odpo-
wiedzią na sugestie lekarzy: 
po raz pierwszy odbyły się 
zajęcia w siedzibach naszych 
trzech delegatur. Chcieliśmy 
w ten sposób ułatwić leka-
rzom udział w kursach i nie 
narażać ich na dojazdy. Sądzę, 
że będziemy tę formę rozwi-
jać, bo chyba to dobry model. 
Informacje zwrotne, pocho-
dzące od przewodniczących 
delegatur i uczestników kur-
su, były pozytywne.

• Do wymiany informacji 
nie trzeba namawiać?

– To prawda, każdy uczestnik kursu 
na zakończenie szkolenia dostaje do wy-
pełnienia ankietę ewaluacyjną, w któ-
rej może zgłosić wszelkie uwagi na te-
mat samego szkolenia, wykładowcy itd., 
ale też zgłosić propozycje nowych tema-
tów. Wszystkie ankiety są szczegółowo 
analizowane.

Poza tym na naszej stronie interneto-
wej każdy, kto uczestniczył w konkret-
nym kursie, znajdzie, po zalogowaniu 
się, materiały ze szkolenia, w którym brał 
udział i może je np. wydrukować.

Przypomnę też, że członkowie naszej 
izby mogą ubiegać się o sfi nansowanie 
części kosztów udziału w zjazdach towa-
rzystw naukowych. Podkreślam, że cho-
dzi o zjazdy a nie o konferencje. Każdy, 
kto przedstawi certyfi kat udziału w zjeź-
dzie i dowód wpłaty zjazdowej, otrzyma 
zwrot 300 zł (oczywiście, jeśli nie ma za-
ległości składkowych na rzecz LIL).

• Przed nami „nowy rok szkolny” – 
co się szykuje?

– Mamy plany do grudnia tego roku. 
Będziemy kontynuować kursy z ratow-
nictwa medycznego, bo wciąż jest dużo 
zainteresowanych a zawsze jeśli są chętni, 
kursy powtarzamy. Planowane są kursy 
z zakresu komunikacji z pacjentem, z je-
go rodziną. Wśród wykładowców będzie 
prawdziwa gwiazda, jaką jest Wojciech 
Eichelberger. Ciekawie zapowiadają się 

kursy dotyczące przeciwdziałania wypa-
leniu zawodowemu, a także właściwego 
budowania relacji z pacjentem i współ-
pracownikami. Poruszone zostaną też 
prawne aspekty kontaktów z koncerna-
mi farmaceutycznymi, a także z zakłada-
niem własnej działalności. Chętni mogą 
szkolić swoje umiejętności w szkole ję-
zyka angielskiego Linguaton.

• Procedura zapisywania się na po-
szczególne kursy nie uległa zmianie?

– Nadal korzystamy z Internetu – i na-
dal każdy, kto się zapisze na kurs, tydzień 
przed zajęciami otrzyma SMS-em po-
twierdzenie uczestnictwa. Mam gorącą 
prośbę, aby osoby, które z różnych wzglę-
dów będą musiały zrezygnować z udzia-
łu, poinformowały nas o tym. Dzięki te-
mu na kurs będzie mogła przyjść osoba 
z listy rezerwowej. To ważne i świadczy 
o naszym koleżeństwie. 

Z obrad ORL – wrzesień 2015 r.

Obrady ORL prowadził prezes LIL Ja-
nusz Spustek. 

Delegatura Biała Podlaska – zorga-
nizowano kurs nt. „Ochrona danych oso-
bowych i ich przetwarzanie w gabinetach 
prywatnych i NZOZ”. Wspólnie z Komi-
sją Seniorów zorganizowano dwie kilku-
dniowe wycieczki. W omawianym okresie 
na wieczny dyżur odeszły dwie koleżan-
ki: lek. dent. Ewa Izbicka-Pytka w wie-
ku 71 lat oraz lek. Jadwiga Teresińska 
w wieku 83 lat.

Delegatura Chełm – prowadzono na 
bieżąco działalność statutową. 

Delegatura Zamość – rozegrano ko-
lejny ogólnopolski turniej tenisa ziem-
nego im. dr. Tomasza Teresińskiego, tra-
gicznie zmarłego w wypadku drogowym 
w 2008 r. 

Delegatura Lublin – Prezydium ORL 
poparło zgłoszonych kandydatów na kon-
sultantów wojewódzkich, to dr hab. n. 
med. Andrzej Jaroszyński – medycyna 
rodzinna; prof. Konrad Rejdak – neuro-
logia i prof. Tomasz Zubilewicz – chirur-
gia naczyniowa. W siedzibie Izby przepro-
wadzono wymianę stacjonarnego sprzę-
tu komputerowego w liczbie 10 zesta-
wów, co kosztowało 25 000 zł. W czę-
ści pomieszczeń Izby wymieniono wy-
kładziny podłogowe, pomalowano ścia-
ny. Wyrażono zgodę na zakup 70 koszu-
lek dla uczestników i dopłaty 100 zł (na 
osobę) na dobę, dla medalistów Letnich 
Igrzysk Lekarzy w Zakopanem. Niepo-
wodzeniem zakończyły się starania wy-
kupu siedziby LIL na własność z powo-
du braku podstaw prawnych do przepro-
wadzenia proponowanej transakcji w try-
bie bezprzetargowym.

Komisja ds. Lekarzy Seniorów – 
w dniach 17–18.06.2015 r. wspólnie z De-
legaturą z Białej Podlaskiej zorganizowa-
no wycieczkę „Szlakiem 4 kultur – kato-
lickiej, prawosławnej, żydowskiej i mu-
zułmańskiej”. W wycieczce wzięło udział 
40 lekarzy seniorów. Natomiast w dniach 
20–24.06.15 r. odbyła się wycieczka na 
trasie „Wilno – Mierzeja Kurońska”, 
w której również wzięło udział 40 osób. 
Zorganizowano dla 14 lekarzy seniorów 
wyjazd na leczenie do sanatorium w Rab-
ce-Zdroju. W czerwcu na zebraniu leka-
rzy, kol. E. Zderkiewicz wygłosił intere-
sującą prelekcję o Indiach.

Komisja Kultury – 12 września od-
był się wernisaż kol. Ewy Dymek – „Mój 
świat”. Wystawa będzie czynna do listo-
pada. Trwa ogólnopolski konkurs fotogra-
fi czny lekarzy i studentów medycyny. In-
formacje o pracach komisji umieszczone 
są na stronie internetowej Izby. 

Komisja ds. Konkursów – wydele-
gowano przedstawicieli Izby Lekarskiej 
do komisji konkursowych: na ordynato-
ra Oddziału Chirurgii Ogólnej SPZOZ 
w Puławach oraz 16 przedstawicieli do 
komisji konkursowych na pielęgniarki 
oddziałowe.

Komisja Sportu i Rekreacji – aktu-
alne informacje o działalności komisji są 
na stronie internetowej Izby.

Komisja ds. Systemowych – w Łuko-
wie omówiono sprawy związane z ochro-
ną zdrowia w tym powiecie. Głównym 
problemem jest niedobór lekarzy, któ-
rzy przenoszą się do większych ośrod-
ków miejskich.

Komisja ds. Kształcenia Medyczne-
go – przygotowano dokumenty na staż 

podyplomowy, który rozpoczyna się 1 paź-
dziernika 2015 r. Na staż skierowano 210 
lekarzy medycyny oraz 50 lekarzy denty-
stów. Na stronie LIL dostępne są informa-
cje dotyczące kursów prowadzonych przez 
KKM i zainteresowani lekarze mogą już 
zapisywać się na te szkolenia. 

Komisja ds. Wykonywania Zawodu 
– przygotowano 11 zaświadczeń potwier-
dzających kwalifi kacje formalne lekarza 
do pracy w krajach UE. W maju 2015 r. 
wysłano pismo do prezesa NIL z infor-
macją o nieprawidłowościach w funkcjo-
nowaniu systemu informatycznego Reje-
stru Podmiotów Wykonujących Działal-
ność Leczniczą. W dniu 27 lipca 2015 r. 
do LIL wpłynęło pismo, że fi rma obsłu-
gująca system informatyczny obecnie dia-
gnozuje zgłaszane przez nas kłopoty. Nie-
stety, dotychczas nie odbyło się planowa-
ne spotkanie techniczne z użytkownika-
mi systemu.

Komisja Socjalno-Bytowa – w lipcu 
odbyło się dodatkowe posiedzenie w celu 
rozpatrzenia przesłanych wniosków o za-
pomogi. Natomiast we wrześniu odbyło 
się kolejne robocze posiedzenie komisji.

Okręgowa Rada Lekarska w Lubli-
nie podjęła decyzję popierającą stanowi-
sko Prezydium Okręgowej Rady Lekar-
skiej w Katowicach oraz Okręgowej Ra-
dy Adwokackiej w Katowicach, zgłasza-
jące sprzeciw w sprawie projektu noweli-
zacji ustawy o policji. Proponowane zmia-
ny zmierzają do osłabienia dotychczaso-
wej zasady tajemnicy zawodowej lekarza 
i adwokata. Takie rozwiązania nie dadzą 
się pogodzić z zasadami demokratyczne-
go państwa i czynią z tajemnicy zawodo-
wej fi kcję.  (jj)

Utrudnienie wywozu leków za granicę
Nowelizacja prawa farmaceutyczne-

go z 12 lipca br. wprowadza procedurę 
kontrolowanego wywozu leków przez 
hurtownika. 

Wywóz leków bez uprzedniego zgło-
szenia, albo wbrew sprzeciwowi inspek-
cji farmaceutycznej będzie karany. Kara 
będzie dość dotkliwa, bo wyniesie do 5 
proc. wartości rocznego obrotu netto hur-
townika. W przypadku zagrożenia bra-
kiem dostępności danego leku, główny 
inspektor farmaceutyczny będzie miał 
obowiązek zgłoszenia sprzeciwu w ter-
minie 7 dni roboczych, od dnia otrzyma-
nia zgłoszenia. 

Mechanizm kontroli nad dostępno-
ścią leków będzie polegał na tym, że jeśli 
w 5 proc. aptek w danym województwie 

będzie brakowało danego leku, to woje-
wódzki inspektor farmaceutyczny będzie 
przekazywał tę informację głównemu in-
spektorowi, a ten ministrowi zdrowia, któ-
ry umieści go na liście leków, które nie 
mogą być wywożone z kraju.

Apteki będą obecnie musiały zamawiać 
leki w hurtowni na piśmie, a nie jak to czę-
sto ma miejsce dotychczas telefonicznie. 
Także na piśmie hurtownie będą musiały 
uzasadnić odmowę sprzedaży leku danej 
aptece. Ma to pozwolić na udowodnie-
nie tych przypadków, w których hurtow-
nie dysponują lekiem, ale odmawiają jego 
sprzedaży aptece. Jednak wielu aptekarzy 
zgłasza wątpliwości, czy nowelizacja Pra-
wa farmaceutycznego da pełną normali-
zację w zaopatrywaniu w leki dotychczas 

defi cytowe. Zachodzi obawa, że niektó-
re hurtownie będą szukały nowych dróg 
obejścia wprowadzonych w noweliza-
cji przepisów. Aptekarze zgłaszają rów-
nież, że nowe przepisy, a zwłaszcza za-
mawianie leków na piśmie, doprowadzi 
do istotnego wzrostu biurokracji i pa-
pierkomanii. A to grozi, bo zamówienia 
muszą być przechowywane przez apte-
kę w okresie 3 lat.

Według podawanych informacji, 
główny inspektor farmaceutyczny już 
zamknął 30 aptek, które odsprzedawa-
ły defi cytowe w Polsce leki na rynki za-
graniczne. Prowadzone są dalsze kontro-
le, mające wykryć łamanie obowiązują-
cych obecnie przepisów.

Jerzy Jakubowicz
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Szkoda gadać

Zawód zaufania publicznego – to brzmi 
dumnie, bo tworzy szczególną więź zaufania 
między osobą wykonującą zawód i świad-
czącą usługi na rzecz klienta a klientem. Co 
więcej, wiąże się z dostępem do informa-
cji, dotyczących sfery prywatności osoby 
fi zycznej lub tajemnicy przedsiębiorcy. Nie 
mówiąc o świętym obowiązku dochowania tej tajemnicy. 

Środowisko fi zjoterapeutów od wielu lat ubiega się o wpro-
wadzenie ustawy o zawodzie fi zjoterapeuty. – Zasługujemy na 
szacunek, a nasza praca jest niezbędna dla wielu milionów pa-
cjentów w Polsce – apelują fi zjoterapeuci. Ale przy okazji oskar-
żają lekarzy o blokowanie ich starań i deprecjację ich wykształ-
cenia. Przypominają w publicznym oświadczeniu, że kształce-
ni są w systemie szkolnictwa wyższego, posiadają wystarczają-
ce i jedyne w swoim rodzaju przygotowanie do przywracania 
utraconych możliwości ruchowych osobom chorym.

Ale czy tu tylko o szacunek chodzi? Projekt ustawy właśnie 
zaakceptowała koalicyjna większość sejmowej Komisji Zdro-
wia. Jak zwykle głucha na uwagi i postulaty organizacji lekar-
skich. Kalendarz wyborczy ma swoje wymagania. Naczelna 
Izba Lekarska dostała jeden dzień roboczy na zapoznanie się 
z tym ważnym aktem prawnym i wszystkimi poprawkami do 
niego. Czy w takich warunkach można stworzyć dobre prawo 
dla dobra pacjenta? Już przy pobieżnej lekturze projekt usta-
wy mrozi krew w żyłach. Obawiam się o bezpieczeństwo pa-
cjentów, którzy mieliby być diagnozowani i leczeni przez fi -
zjoterapeutów o zróżnicowanych kwalifi kacjach zawodowych, 
bez nadzoru lekarza – trwoży się prezes Maciej Hamankiewicz. 
W projekcie nie opisano procesu zdobywania zawodu fi zjotera-
peuty, nie przedstawiono zasad wykonywania tego zawodu ani 
wykazu czynności zawodowych w uzależnieniu od kompeten-
cji. Sam projekt nie został zaopiniowany przez ministra zdro-
wia, brakuje również opinii Biura Analiz Sejmowych i szefa 
Kancelarii Sejmu RP potwierdzających, że ustawa jest zgod-
na z prawem Unii Europejskiej. 

W zachodniej medycynie buduje się obecnie strategicz-
ne plany rozwoju rehabilitacji w oparciu o zespół: lekarza, 
pielęgniarkę, fi zjoterapeutę, psychologa, ortoptyka, pedago-
ga i innych. Każdemu z nich zapewnia się autonomię i posza-
nowanie kompetencji, ale koordynację powierza się lekarzo-
wi. Projektowana ustawa o zawodzie fi zjoterapeuty wyłącza 
lekarza z procesu diagnostyczno-leczniczego. Co gorsza, wy-
posaża fi zjoterapeutę w możliwość kwalifi kowania do zabie-
gów fi zjoterapii. 

Prawo leczenia ludzi mają lekarze i lekarze dentyści. Przed-
stawiciele innych zawodów, związanych lub nie z medycyną, 
mogą i powinni, wg najlepszej swej wiedzy i talentu, wypeł-
niać zalecenia lekarzy, a nie ich wyręczać. Taki porządek obo-
wiązuje w medycynie od zgoła 2,5 tysiąca lat pod każdą sze-
rokością geografi czną. To nie jest histeryczna obrona lekar-
skich okopów, ale wybór pomiędzy nowoczesnym partner-
stwem a wysokim mniemaniem o sobie i gwiazdorstwem. Kto 
jest znany tylko z tego, że jest znany, jest celebrytą, a nie pro-
fesjonalistą. Przypominam, że każdy, kto bez prawa wykony-
wania zawodu podejmuje czynności lekarskie łamie prawo, 
bez względu na to, jakie zasługi z tytułu cudotwórstwa sobie 
potem przypisuje. 

Marek Stankiewicz 
stankiewicz@hipokrates.org

Którędy do dumy?

Lista refundacyjna leków – 
wrzesień 2015 r.

Do listy aptecznej dodano 76 produk-
tów, ale większość z nich to są leki będą-
ce odpowiednikami leków dotychczas re-
fundowanych. 

Ministerstwo Zdrowia dopisało do listy 
refundacyjnej nową insulinę o nazwie aba-
saglar, produkowaną przez fi rmę Eli Lil-
ly. Abasaglar to insulina glargine, jest więc 
bezpośrednim zamiennikiem lantusa, produ-
kowanego przez fi rmę Sanofi . Według ba-
dań klinicznych, te dwie insuliny działają 

porównywalnie. Abasaglar może być stosowana w cukrzycy 
typu 1, w towarzystwie insuliny doposiłkowej, a także w le-
czeniu cukrzycy typu 2 wspomagając doustną terapię leko-
wą. Podaje się ją w zastrzyku raz dziennie. Jest przeznaczo-
na do podawania u dzieci powyżej 2 roku życia i dorosłych. 
Nie została przebadana u kobiet w ciąży, więc nie powinna 
być u nich stosowana. Insulina abasaglar jest dostępna w po-
staci 10 wkładek po 3 ml każda, a cena po refundacji 107 zł. 
Każdy wkład zawiera równowartość 300 j. insuliny. Nieste-
ty, wzrosną ceny insulin lewemir o 35 proc. oraz lantus o 37 
proc., tj. około 44 zł więcej.

Na liście refundacyjnej został umieszczony lek zawiera-
jący worykonazol stosowany w przypadku terapii ciężkich 
zakażeń grzybiczych oraz w profi laktyce inwazyjnych zaka-
żeń grzybiczych u pacjentów po allogenicznym przeszcze-
pie macierzystych komórek krwiotwórczych. Odpłatność za 
lek jest ryczałtowa.

Jest również lek zawierający walgancyklowir, w postaci 
proszku do sporządzania zawiesiny, stosowany w przypad-
kach zakażeń wirusami cytomegalii u pacjentów poddanych 
przeszczepom narządów miąższowych, w profi laktyce po za-
kończeniu hospitalizacji. Lek refundowany jest z odpłatno-
ścią ryczałtową.

Zwiększy się także dostępność leczenia w ramach progra-
mów lekowych i katalogu chemioterapii.

W ramach programu lekowego – „Leczenie neurogennej 
nadaktywności wypieracza pęcherza moczowego” refunda-
cją zostanie objęty lek, zawierający toksynę botulinową. Le-
kiem będą mogli być leczeni dorośli pacjenci z nadreaktyw-
nością wypieracza pęcherza o podłożu neurogennym, po sta-
bilnych urazach kręgosłupa oraz chorzy ze stwardnieniem 
rozsianym.

W programie – „Leczenie zakrzepowo-zatorowego nadci-
śnienia płucnego” refundacją został objęty lek zawierający rio-
cyguat, który nie ma alternatywnych opcji terapeutycznych.

W programach – „Leczenie aktywnej postaci ziarninia-
kowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowe-
go zapalenia naczyń (MPA)” refundacją został objęty lek za-
wierający denosumab, stosowany bezpłatnie we wskazaniu 
– „Guz olbrzymiokomórkowy kości w przypadku dorosłych 
i młodzieży z dojrzałym układem kostnym, u których wystę-
puje guz nieoperacyjny”.

W programie – „Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego 
sildenafi lem” rozszerzono opcję terapeutyczną poprzez obję-
cie refundacją leku zawierającego macytentan, który jest sto-
sowany w terapii skojarzonej z sildenafi lem.

W programie – „Leczenie szpiczaka plazmocytowego” wpro-
wadzono refundację dla leku zawierającego bortezomib.

W programie – „Leczenie przewlekłego wirusowego zapa-
lenia wątroby typu C” zniesiono konieczność wykonania biop-
sji w celu zakwalifi kowania pacjenta do ww. programu.

Jerzy Jakubowicz

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
w Białej Podlaskiej świętuje swój perło-
wy jubileusz. W 27 oddziałach szpital-
nych i zakładzie opiekuńczo-leczniczym 
do dyspozycji pacjentów są 654 łóżka. 
Świetnie wyposażone zaplecze diagno-
styczne, blok operacyjny i poradnie spe-
cjalistyczne uzupełniają bazę szpitala. To 
jeden z najważniejszych ośrodków dia-
gnostyczno-zabiegowych woj. lubelskie-
go. Rocznie przyjmuje prawie 400 tys. pa-
cjentów z Lubelszczyzny i Mazowsza.

W ub. roku szpital powiększono o Cen-
trum Chorób Zakaźnych i Ftyzjopulmo-
nologicznych oraz Centrum Dydaktycz-
no-Administracyjne z poradnią rehabili-
tacyjną i hotelem, oraz nadbudowano jed-
no piętro w budynku przychodni. 

Od lipca 2014 r. w szpitalu funkcjonuje 
pododdział chirurgii naczyniowej, podod-
dział rehabilitacji kardiologicznej, podod-
dział rehabilitacji pulmonologicznej oraz 
ośrodek rehabilitacji kardiologicznej, nato-
miast w grudniu zaczął swoją działalność 
pododdział chirurgii onkologicznej. 

Bialski szpital to także baza dydaktycz-
na i naukowa dla studentów kierunków 
medycznych Państwowej Szkoły Wyższej 
im. Papieża Jana Pawła II w Białej Pod-
laskiej, Akademii Wychowania Fizyczne-
go w Warszawie (ratownictwo medycz-
ne, pielęgniarstwo, fi zjoterapia, zdrowie 
publiczne, kosmetologia), oraz innych 
uczelni medycznych w Polsce.

Już od wielu lat szpital jest obsypywa-
ny krajowymi i zagranicznych nagrodami 

oraz wyróżnieniami. W szpitalu wyczuwa 
się poczucie świadomej dyscypliny oraz 
partnerskie stosunki lekarzy i przedstawi-
cieli innych zawodów. Ogromny wkład 
w kształtowanie tej atmosfery ma dyrek-
tor szpitala Dariusz Oleński, nowoczesny 
menedżer o utrwalonej już renomie w ca-
łym kraju. Choć sam przyznaje, że na te 
laury ma wpływ praca całego zespołu, jak 
również śmiałe, choć rozsądne wprowa-
dzanie nowych metod leczenia. – Chce-
my nieustannie zwiększać zarówno satys-
fakcję pacjentów, spełniając i wyprzedza-
jąc ich wymagania, dbać o zadowolenie 
pracowników i troszczyć się o ich rozwój, 
jak również tworzyć atmosferę rzetelnej 
i konstruktywnej współpracy z samorzą-
dem i wojewodą lubelskim. To wszyst-
ko ma jeden cel: świadczenie usług me-
dycznych na jak najwyższym poziomie – 
mówi dyrektor. 

– Szpital nieprzerwanie od wielu lat 
posiada akredytację Ministerstwa Zdro-
wia, przyznawaną na wniosek Centrum 
Monitorowania Jakości w Ochronie Zdro-
wia w Krakowie – opowiada z dumą Jo-
anna Kozłowiec, wicedyrektorka ds. roz-
woju. – Osiągamy dodatni wynik fi nan-
sowy, wbrew powszechnym opiniom na 
temat problemów fi nansowych szpitali. 
Zainwestowaliśmy sto milionów złotych 
z różnych źródeł fi nansowania, w rozwój, 
modernizację, poprawę warunków pobytu 
pacjentów oraz najnowszą aparaturę me-
dyczną – dodaje. (ms)

30 lat minęło

Z dniem 1 stycznia 2016 r. książeczka 
zdrowia dziecka będzie ponownie obo-
wiązującym dokumentem. Książeczka 
zdrowia, jak poprzednio, będzie towa-
rzyszyła dziecku w wieku 0–18 lat. Po-
przednio była wydawana przez szpita-
le, po urodzeniu dziecka, zawierała in-
formacje na temat jego stanu zdrowia, 
przebytych chorób i szczepień.

O to, by książeczka zdrowia dziecka 
była dokumentem urzędowym, od kilku 
lat czynił starania rzecznik praw dziecka 
Marek Michalak. Przekonywał, że nada-
nie książeczce zdrowia rangi dokumen-
tacji medycznej pozwoli na gromadzenie 
w sposób jednorodny informacji o sta-
nie zdrowia dziecka, przebiegu leczenia, 
szczepieniach, badaniach bilansowych. 
Zakres danych, jakie powinny się zna-
leźć w tym dokumencie, został opraco-
wany przez Polskie Towarzystwo Pedia-
tryczne. Prof. Anna Dobrzańska, kon-
sultant krajowy w dziedzinie pediatrii 
( 2002–2015) również od lat zabiegała 

o przywrócenie obowiązku posiadania 
i wypełniania KZD. Wzór książeczki 
ma przedstawić za miesiąc Ministerstwo 
Zdrowia. Jak mówi prof. Teresa Jackow-
ska, obecny konsultant w dziedzinie pe-
diatrii, książeczka pozwoli na opraco-
wanie standardów profi laktyki zdrowot-
nej u dzieci i młodzieży. Będą w niej da-
ne o szczepieniach, kontrolach: stoma-
tologicznych, wzroku, słuchu, tabele ci-
śnienia tętniczego oraz siatki centylowe. 
Częstsze będą bilanse zdrowia dziecka. 
KZD będzie dokumentować cały rozwój 
dziecka od urodzenia do 18 r. ż. – fi zycz-
ny i psychoruchowy. Obecnie zdarzają się 
sytuacje, że rodzice dziecka przez 5 lat lub 
więcej, nie zgłaszają się do żadnej porad-
ni. Dopiero ciężka choroba dziecka zmu-
sza do zgłoszenia się po poradę.

Wielu lekarzy rodzinnych, pediatrów 
obawia się, że wprowadzenie KZD obciąży 
dodatkową, uciążliwą, papierową, a więc 
anachroniczną obecnie dokumentacją. 
Prof. T. Jackowska uspokaja, że książeczka 

będzie zawierała samokopiujące się stro-
ny, a więc wystarczy dołączyć do karto-
teki kopię z KZD. Poza tym duża część 
wpisów będzie należała do pielęgniarek. 
Wprowadzanie obecnie dokumentacji 
elektronicznej byłoby znacznie bardziej 
kosztowne i zajęłoby kilka lat. 

Ministerstwo Zdrowia chce też wpro-
wadzić nowy przepis dotyczący przyj-
mowania dzieci do szpitala. Jeśli le-
karz rodzinny, pediatra lub inny specja-
lista uznają, że dziecko musi być leczo-
ne w szpitalu i wypiszą skierowanie, to 
doktor z izby przyjęć nie będzie mógł go 
odesłać do domu bez dodatkowej kon-
sultacji z ordynatorem oddziału dzie-
cięcego. Wynik konsultacji będzie od-
notowany w dokumentacji. Przepis ten 
ma wyeliminować lub znacznie zmniej-
szyć zdarzające się tragiczne wypadki 
odsyłania chorego dziecka od szpita-
la do szpitala, co czasami kończyło się 
śmiercią małego pacjenta.

Jerzy Jakubowicz

Książeczka zdrowia znów obowiązkowa
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• Mija właśnie 10 lat od wprowadzenia 
szczepionki przeciwko HPV. Czy spełni-
ła ona pokładane nadzieje?

– Każda nowa metoda leczenia lub pro-
fi laktyki jest weryfi kowana przez długo-
letnie obserwacje kliniczne. Szczepionka 
anty-HPV była pierwszą zapobiegającą 
nie chorobom zakaźnym lecz rozwojowi 
nowotworu. To było zdarzenie o ogrom-
nym znaczeniu praktycznym i poznaw-
czym. Co prawda wprowadzone wcze-
śniej szczepienia przeciwko wirusowemu 
zapaleniu wątroby B dało efekt zmniej-
szenia zachorowalności na pierwotnego 
raka wątroby, ale w tym przypadku pierw-
szoplanowym celem szczepienia było za-
pobieżenie zapaleniu wątroby. Czy speł-
niła ona pokładane nadzieje? Na pewno 
oczekiwania pacjentek były większe. Ko-
biety czekają na szczepionkę, która całko-
wicie zapewni im protekcję przed rakiem 
szyjki macicy. Tymczasem te szczepion-
ki oparte były o dwa 16 i 18 typy wirusa 
HPV, które odpowiedzialne są za powsta-
nie ok. 75 proc. wszystkich raków szyjki 
macicy. W wielu krajach prowadzone są 
obserwacje kobiet zaszczepionych i wie-
dza na temat długotrwałej protekcji do-
starcza interesujących informacji o biolo-
gii wirusów HPV. Główny problem po-
lega na tym, że wiele typów wirusa HPV 
może indukować onkogenezę. W przeci-
wieństwie do trudności w stworzeniu uni-
wersalnej szczepionki przeciwko grypie, 
wynikającej z dużej zmienności wirusa, 
wirusy HPV są stabilne.

• Najnowsze doniesienia – aż z sied-
miu ośrodków naukowych – w publika-
cji z Journal of the National Cancer In-
stitute informują o zaletach najnowszej 
szczepionki przeciwko 9 typom wiru-
sa HPV – Gardasil-9. Według tych do-
niesień zaszczepienie wszystkich dzieci 
w wieku 11–12 lat może zapobiec 80–90 
proc. nowotworów szyjki macicy.

– Rzeczywiście, na podstawie badań 
epidemiologicznych sądzić należy, że 
ochrona przed powstaniem raka szyjki 
macicy będzie bardziej skuteczna i obej-
mie znacznie większą grupę osób. Mam 
nadzieję, że ta szczepionka trafi  do Pol-
ski jeszcze w tym roku. To bardzo do-
bra wiadomość, bo stosowana do tej po-
ry szczepionka, która uodparniała na tyl-
ko dwa typy HPV już się sprawdza i cie-
szę się, że Lublin jako jedno z niewielu 
miast w Polsce tak systematycznie szczepi 

Coraz skuteczniej szczepionką w raka
z prof. Janem Kotarskim, 

kierownikiem I Katedry i Kliniki 
Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, 

rozmawia Anna Augustowska

kolejne roczniki dziewczynek. Efekty 
szczepień będą możliwe do oceny za kilka 
lat, gdy zaszczepione dziewczynki osią-
gną wiek największego ryzyka zachoro-
wania na raka szyjki macicy.

i od zakażenia do powstania raka mija 
zazwyczaj ok. 10 lat. Trzeba tylko syste-
matycznie robić cytologię, bo to pozwoli 
szybko wykryć najmniejsze zmiany.

• Szczepić się wtedy nie ma już sen-
su?

– Nie. Przeciwwskazaniem jest też 
oczywiście zdiagnozowany czynny pro-
ces nowotworowy.

• HPV jest przenoszony drogą płcio-
wą – co z mężczyznami? Oni chyba też 
powinni się szczepić?

– Są kraje, gdzie szczepi się również 
mężczyzn. Z całą pewnością ma to sens. 
Wirus HPV to także przyczyna m.in. ra-
ka odbytu, sromu i pochwy u kobiety, ra-
ka prącia u mężczyzn, a także jamy ustnej 
czy gardła. Jeśli to możliwe należy propa-
gować profi laktykę u wszystkich. Prowa-
dzona w mediach dyskusja, kto jest wi-
nien infekcji, czy mężczyzna, czy kobieta 
i że taka infekcja jest wynikiem rozwią-
złości seksualnej, nie ma sensu.

• A co, kiedy u kobiety stwierdza się 
przednowotworowe stadium choroby? 
Powinna się zaszczepić? 

– Stan przednowotworowy jest wska-
zaniem do leczenia. Należy stosować 
techniki ekscyzyjne, czyli polegające na 
wycięciu zmiany i dokładnym badaniu hi-
stologicznym. W chwili obecnej nie dys-
ponujemy żadnymi sposobami zwalcza-
nia wirusa HPV, możemy jedynie usunąć 
te tkanki, w których zapoczątkował on 
onkogenezę. Jedną z cech infekcji HPV 
jest to, że przebyta naturalna infekcja nie 
powoduje odporności na następne zaka-
żenie. Dlatego też po wyleczeniu stanu 
przednowotworowego uzasadnione jest 
szczepienie profi laktyczne. Odporność 
po szczepionce jest trwała. 

• Co jeszcze warto wiedzieć o HPV?
– Sądzę, że każdy lekarz powinien wie-

dzieć, że HPV jest specyfi cznym wirusem 
– nie powoduje wiremii, dlatego przeby-
ta infekcja nie daje odporności. Powin-
niśmy więc korzystać z dobrodziejstwa, 
jakim jest szczepionka – także ta posze-
rzona – i starać się, aby mogły z niej ko-
rzystać jak najszersze grupy kobiet. We-
dług mnie tego typu profi laktyka powin-
na być nawet premiowana – zaszczepione 
kobiety mogłyby płacić np. niższe składki 
ZUS-owskie. Mądre zarządzanie służbą 
zdrowia to przede wszystkim profi laktyka 
i wiele krajów refunduje szczepienia anty
-HPV. To nie są kraje zaliczane do najbo-
gatszych w Europie np. Rumunia, Słowa-
cja. Ale na razie nie można liczyć na to, że 
szczepionka anty-HPV znajdzie się w ka-
lendarzu szczepień i to niezależnie od te-
go, którzy politycy będą rządzić.

• No właśnie, o szczepionce przeciwko 
HPV w ogóle mówi się w zasadzie tylko 
z myślą o nastoletnich dziewczętach, któ-
re nie miały kontaktu z HPV. Coraz czę-
ściej jednak słychać, że można szczepić 
się w późniejszym wieku. Warto?

– Dyskusja czy szczepienia anty-HPV 
są ekonomicznie opłacalne dla państwa 
dotyczy szczepień populacyjnych, które 
w Polsce nie są prowadzone. W takich de-
fi nicjach w przeliczeniu na jeden rok ży-
cia kobiety najbardziej opłaca się szcze-
pić kobiety bardzo młode. Z punktu wi-
dzenia biologii szczepienie jest skutecz-
ne w każdym okresie życia kobiety, mimo 
że występują niewielkie różnice związa-
ne z wiekiem. Warto zaszczepić się, o ile 
kobieta jest zdrowa, tzn. ma prawidło-
wy wynik cytologii. HPV to podstępny 
wirus i nie daje żadnych wyraźnych ob-
jawów, ale trzeba też pamiętać, że sama 
obecność wirusa nie oznacza, że kobie-
ta zachoruje na nowotwór. Wiele pacjen-
tek ma infekcję sporadyczną, która ustą-
pi sama. U niektórych zaś infekcja będzie 
przetrwała i doprowadzi do powstania sta-
nów przednowotworowych, które niele-
czone doprowadzą do raka inwazyjnego. 
Wiele kobiet, które dowiadują się o no-
sicielstwie HPV typu 16 i 18 uważa, że 
wkrótce będzie miało raka szyjki macicy. 
Na szczęście nie ma takiej prawidłowości 
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• 16.11.2015 prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska, p.o. kie-
rownik Samodzielnej Pracowni Propedeutyki Radiologii Stomato-
logicznej i Szczękowo-Twarzowej UM w Lublinie: „Zdjęcie panto-
mografi czne bez tajemnic”.

• 7.12.2015 temat wykładu zostanie podany w terminie później-
szym.

• 11.01.2016 posiedzenie współorganizowane z PTO Oddział Lublin, 
dr n. med. Edyta Tokarska, przewodnicząca PTO Oddział Lublin: 
„Zęby zatrzymane – diagnostyka, przyczyny, objawy, metody le-
czenia”, dr n. med. Beata Walawska, sekretarz PTO Oddział Lublin: 
„Współpraca lekarza dentysty z ortodontą – kogo i kiedy kierować 
do ortodonty?”.

• 1.02.2016 prof. dr hab. Dorota Olczak-Kowalczyk, konsultant kra-
jowy w dziedzinie stomatologii dziecięcej, prodziekan Wydziału 
Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycz-
nego, kierownik Zakładu Stomatologii Dziecięcej WUM: „Leczenie 
endodontyczne zębów z niezakończonym rozwojem korzeni”.

• 7.03.2016 prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pietruska, kie-
rownik Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy 
Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: „Możli-
wości leczenia deformacji dziąsła brzeżnego powstałych 
podczas  leczenia protetycznego”.  

• 4.04.2016 dr hab. n. med. Małgorzata Pihut, kierownik Pra-
cowni Zaburzeń Czynnościowych Katedry Protetyki Sto-
matologicznej UJ CM w Krakowie: „Zasady leczenia bólo-
wej postaci zaburzeń czynnościowych narządu żucia”.

• 9.05.2016 temat wykładu zostanie podany w terminie póź-
niejszym.

• 6.06.2016 prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski, kierownik 
Zakładu Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i En-
dodoncji Przedklinicznej PUM w Szczecinie: „Zastosowa-
nie materiałów o dużej biozgodności w leczeniu zacho-
wawczym i endodontycznym zębów – prezentacje przy-
padków”.

Plan posiedzeń naukowo-szkoleniowych PTS Oddział Lublin 
w roku akademickim 2015/2016

Spotkania organizowane są w hotelu Mercure Lublin Centrum, Al. Racławickie 12
o godzinie 10.30.

Jeszcze tylko przez trzy lata Wydział 
Stomatologii UM będzie mieścił się w bu-
dynku przy ul. Karmelickiej w Lublinie. 
Potem przeniesie się do nowoczesnego 
obiektu, który powstanie w okolicach ul. 
Chodźki. 

Uczelnia za ponad 11 mln zł sprzeda-
ła właśnie liczący blisko 40 lat gmach, 
w którym mieści się Stomatologiczne 
Centrum Kliniczne. 

O tym, że Uniwersytet Medyczny zde-
cydował się sprzedać budynek SCK, zde-
cydowała ekonomia.

– Decyzja o sprzedaży nieruchomości 
zapadła po wnikliwej analizie kosztów – 
podkreśla rektor UM prof. Andrzej Drop. 
– Okazało się, że tylko według wstęp-
nych szacunków, sama termomoderniza-
cja energochłonnego obiektu pochłonęła-
by dziś 2 mln zł, z kolei pełna moderni-

zacja dotychczaso-
wego, pochodzące-
go sprzed prawie 
półwiecza, niere-
montowanego do 
tej pory budynku 
to koszt 40 mln zł. 
Gdybyśmy wybrali 
ten wariant, wiąza-
łoby się to z dodat-
kowymi utrudnie-
niami, bo na czas 
kapitalnego re-
montu obiekt mu-
siałby być wyłą-
czony z użytko-
wania. W związ-
ku z tym podjęli-
śmy decyzję o wy-

budowaniu gmachu stomatologii przy ul. 
Chodźki. Przemawiał za tym – przede 
wszystkim – rachunek ekonomiczny – 
dodaje.

Jak twierdzą władze uczelni, sprzedaż 
budynku nie jest zaskakująca. Wiele uczel-
ni, m.in. w Białymstoku, Katowicach, 
Warszawie, rozstało się już lub wkrót-
ce rozstanie ze starą substancją budow-
laną, i szuka nowych siedzib dla katedr, 

zakładów, a nawet szpitali uniwersytec-
kich, unikając tym samym kosztochłon-
nych napraw, remontów czy moderniza-
cji nadgryzionej zębem czasu własnej in-
frastruktury.

– Mamy nadzieję na zdobycie w naj-
bliższej przyszłości uzupełniających środ-
ków inwestycyjnych i rozpoczęcie bu-
dowy SCK, toteż zapisaliśmy w umo-
wie z nabywcą nieruchomości możli-
wość trzyletniego użytkowania budynku, 
do czasu ukończenia inwestycji, a nawet 
– w razie nieprzewidzianych okoliczno-
ści – warunkowego przedłużenia nasze-
go pobytu w gmachu przy Karmelickiej 
o kolejne dwa lata – informuje rzecznik 
UM Włodzimierz Matysiak.

Budynek SCK, który oddano do użyt-
ku w 1976 roku, od początku nie był przy-
stosowany do pełnienia funkcji dydak-
tycznej. Budowano go bowiem dla po-
trzeb wojewódzkiej przychodni specja-
listycznej.

– Trzeba jednak pamiętać, że wyedu-
kowaliśmy w nim 3 i pół tysiąca przygo-
towanych do uprawiania zawodu stoma-
tologów i techników dentystycznych, wy-
szkoliliśmy rzeszę specjalistów – zazna-
cza rektor prof. Drop.

– Budynek przy Karmelickiej jest trud-
ny w eksploatacji ze względu na olbrzy-
mią energochłonność, a także nieprzy-
stosowanie do współczesnych standar-
dów kształcenia kadr medycznych, a na-
wet do wymogów sanitarno-higienicz-
nych – tłumaczy rzecznik UM. Postano-
wiono więc wybudować nową stomato-
logię akademicką – Collegium Stomato-
logicum. aa

Dentyści się wyprowadzą

Rezydencja Panorama
ul. Filaretów 27 w Lublinie, LSM

74 m2 i 111 m2 na parterze

Nowe lokale na gabinety i usługi medyczne
Kamienica pod Siódemką
ul. 3 Maja 7 w Lublinie
od 50 do 200 m2 na parterze

tel.: 81 446 71 00        kom.: 667 800 400        www.ideainvest.pl

ZATRUDNI
• lekarzy medycyny rodzinnej/internistów/pediatrów 
• lekarzy w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej/pediatrii/chorób 

wewnętrznych/radiologii

PROWADZI OŚRODEK KSZTAŁCENIA LEKARZA I OFERUJE
• możliwość odbycia stażu z medycyny rodzinnej w ramach etatu rezydenckiego 

lub umowy o pracę 
• możliwość realizacji specjalizacji w zakresie pediatrii, ginekologii, endokrynologii, 

alergologii, pulmonologii w ramach umowy o pracę oraz oddelegowanie do 
innego miejsca wykonywania specjalizacji

FIRMA ZAPEWNIA
• pracę w renomowanej i stabilnej fi rmie, będącej liderem w swojej branży 
• atrakcyjne warunki wynagrodzenia 
• pełny program szkoleń oraz możliwości rozwoju poprzez realizację interesujących 

projektów medycznych

KONTAKT
Aplikacje prosimy kierować na adres e-mail: 
kadry@centrum.med.pl lub biuro@centrum.med.pl 
Informacje o fi rmie zawiera strona internetowa: www.centrum.med.pl. 
Kontakt telefoniczny: 25 644 07 40, fax. 25 785 00 01

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych oso-
bowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
w Centrum Medyczno-Diagnostycznym Sp. z o. o. (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochro-
nie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”

Centrum Medyczno-Diagnostyczne 
Sp. z o. o.

ul. Niklowa 9, 08-110 Siedlce
www.centrum.med.pl

Posiadające sieć przychodni zdrowia na terenie Mazowsza i Lubelszczyzny

ABSOLWENCI 
z 1979–1985 
zgłoście się!

Szanowni ABSOLWENCI 
Akademii Medycznej w Lublinie

rocznik 1979–1985

ZAPRASZAMY 
do Dworku „HELENA” 

w Porosiukach k. Białej Podlaskiej
na 

ZJAZD 
dnia 14 listopada 2015 r. 

o godz. 17.00.

Przewidywany koszt: ok.150 zł 
(możliwość noclegu na miejscu 
w hotelu w Dworku „Helena”)

Zgłoszenia 
do dnia 23 października 2015 r. 

u koleżanki 
Mirosławy Stupak-Niewójt,

tel. 508 399 154, 
e-mail: stupcia7985@interia.pl

i u koleżanki 
Iwony Szajdy-Czyżak, 

tel. 692 053 322.

Budynek „po stomatologii” kupiła de-
weloperska spółka Idea Invest (ta sama, 
która przy ul. 3 Maja, w miejscu gdzie 
do niedawna działała Wojewódzka Przy-
chodnia Skórno-Wenerologiczna, buduje 
teraz apartamentowiec). Prawdopodob-
nie tak samo stanie się z terenem po SCK 
i szklany gmach – liczy ponad 580 okien 
– zostanie wyburzony, a na jego miejscu 
powstanie nowoczesny blok.
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Sprzedam w Lublinie 
przy ul. Zana 11a

nowe lokale na gabinety nowe lokale na gabinety 
i usługi medyczne i usługi medyczne 

Tel. 601 340 730Tel. 601 340 730

„Dobrym zwyczajem jest leczenie bez-
płatnie innych lekarzy i członków ich naj-
bliższej rodziny, w tym wdów, wdowców 
i sierot po lekarzach”. [Artykuł 67 Ko-
deksu etyki lekarskiej]

Honorowe zasady miarą 
wzajemnego szacunku 

Każda grupa zawodowa ma swoje za-
sady, które odnoszą się do wzajemnych 
relacji pomiędzy jej członkami i których 
przestrzeganie stanowi miarę wzajemne-
go szacunku i solidarności zawodowej. 
Niemal każdy z nas miał wśród swoich 
pacjentów koleżanki i kolegów lekarzy. 
Osobiście wielokrotnie miałem do czy-
nienia z sytuacją, gdy do mojego gabinetu 
zgłaszał się lekarz, czy student medycyny. 
Sam również kilkakrotnie byłem pacjen-
tem. Zawsze trafi ałem wówczas na kole-
żanki i kolegów, którzy byli bardzo życz-
liwie nastawieni, chcieli pomóc i skutecz-
nie wzbraniali się przed przyjęciem gra-
tyfi kacji fi nansowej za udzieloną w pry-
watnym gabinecie poradę lekarską. Ma-
jąc pod swoją opieką lekarzy-pacjentów 
postępuję podobnie, nie tylko dlatego, że 
tak zaleca nam Kodeks etyki lekarskiej, 
ale przede wszystkim z racji tego, że ta-
kie postępowanie chyba większości z nas 
wydaje się jak najbardziej naturalne. Z te-
go powodu wiele lat temu, jako naturalne, 
ale jeszcze niepisane prawo trafi ło ono do 
Kodeksu etyki lekarskiej.

Nie zawsze jest 
tak pięknie… 

Niestety, jak zwykle od każdej regu-
ły zdarzają się wyjątki. Również w na-
szym środowisku zdarzają się ludzie zu-
pełnie pozbawieni skrupułów. Nie tak 
dawno od znajomego usłyszałem, że le-
karz pracujący w jednym z renomowa-
nych publicznych szpitali zażądał za ope-
rację jego żony (będącej również leka-
rzem) kilku tysięcy złotych. Informacje 
tego typu dość szybko się w środowi-
sku medycznym rozchodzą, a potępie-
nia godne postępowanie niektórych na-
szych kolegów, chyba tylko w ich naiw-
nym mniemaniu pozostają przez nikogo 
niezauważone. Jak pokazuje życie, zim-
ne ostrze sprawiedliwości, choć czasem 
może zbyt późno, to jednak skutecznie 
wymierza w takich przypadkach zasłu-
żoną karę, tym samym oczyszczając śro-
dowisko z osób, którym mamona prze-
słania podstawowe zasady etyki. Dlate-
go czarne owce nie mogą czuć się bez-
karnie. Warto przy okazji przytoczyć sło-
wa Arystotelesa: „Prawdziwą sprawie-
dliwością jest przeżyć to, co się uczyniło 

Kiedy lekarz staje się pacjentem
innym”. I choć interpretacja tego zda-
nia jest oczywista, to jednak chyba war-
to rozpatrywać je nie jako zasadę „oko 
za oko, ząb za ząb”, ale warto nadać jej 
pozytywny kontekst. Dobro, które czy-
nimy innym, jak często pokazuje życie, 
powraca do nas ze zdwojoną siłą. Podob-
nie jest ze złem. 

Życie pisze różne 
scenariusze

Są sytuacje, gdy zamiast działać po 
omacku, czy samodzielnie metodą prób 
i błędów testować na sobie różne tera-
pie, warto zaufać kolegom, wyspecjali-
zowanym w leczeniu konkretnych jed-
nostek chorobowych. Dobry chirurg, le-
czący się z powodu w jego mniemaniu 
„banalnej” cukrzycy, czy świetny kar-
diolog, który podjął decyzję, że samo-
dzielnie musi zmierzyć się z leczeniem 
reumatoidalnego zapalenia stawów, nie 
mając odpowiedniej wiedzy specjali-
stycznej i doświadczenia mogą bezpow-
rotnie stracić szansę na powrót do zdro-
wia lub nie być w stanie uniknąć poważ-
nych powikłań związanych z trapiącą ich 
chorobą. Chyba że… No właśnie, chyba 
że skorzystają z pomocy kolegów po fa-
chu, specjalistów w danych dziedzinach, 
w tych konkretnych przypadkach – dia-
betologa i reumatologa. Zawsze warto od-
dać się w ręce dobrze wyszkolonych le-
karzy, którzy zapewnią nam odpowied-
nie leczenie na miarę swoich możliwo-
ści oraz potencjału, jaki daje nam współ-
czesna, nowoczesna medycyna. Czasy, 
kiedy powszechne było kształcenie me-
dyków dobrze przygotowanych do lecz-
nictwa ogólnego i nadawanie im upraw-
nień do wykonywania wszystkich gałę-
zi praktyki lekarskiej w postaci tytułów 
„doktorów wszech nauk lekarskich” daw-
no już minęły. Ostatni lekarze z takimi ty-
tułami mury uniwersytetów medycznych 
opuścili dawno, bo na początku lat trzy-
dziestych XX wieku. Dlatego w wielu 

przypadkach po pomoc warto zwrócić się 
do kolegów specjalistów.

W tych trudnych 
czasach dbajmy o dobre 

wzajemne relacje

W czasach, w których 
honor, wzajemny szacu-
nek i ustanowione zasa-
dy kodeksów zawodo-
wych, niestety, nie są tak 
jak przed laty cenione, po-
winniśmy robić wszystko, 
aby się temu przeciwsta-
wić. Okazywanie sobie 
wzajemnego szacunku, 
szlachetne traktowanie, szczególnie star-
szych, emerytowanych lekarzy powinno 
stać się dla nas jedną z podstawowych za-
sad zawodowego dekalogu. To, szczegól-
nie starsze, pokolenie medyków bardzo 
często nie jest w stanie pogodzić się z ob-
razem współczesnej medycyny. Obrazem 
w dużej mierze opartym na bezwzględ-
nej ekonomii, a nie dbaniu o interes cho-
rego, na systemie, w którym od pacjen-
ta często ważniejsze są fi nanse, a troska 
o chorego została zastąpiona troską o fun-
dusze. Bezduszny system ochrony zdro-
wia, w jakim przyszło nam funkcjonować, 
czyli system, w którym lekarze w obawie 
przed dotkliwymi karami zamiast dokład-
nie zebrać wywiad lekarski i zbadać cho-
rego, sprawdzają wysokość refundacji le-
ków i wypełniają stosy dokumentacji me-
dycznej, od czasu do czasu zerkając na pa-
cjenta, nie może odebrać nam czasu, ja-
ki powinniśmy sobie wzajemnie poświę-
cać, a tym bardziej nie może przesłonić 
nam wzajemnego szacunku do siebie. Pa-
miętajmy, aby na co dzień traktować się 
wzajemnie z wielką wyrozumiałością, pa-
miętając jednocześnie przy tym, że wła-
śnie przestrzeganie 67 artykułu KEL jest 
w dużej mierze miernikiem naszego za-
wodowego honoru.

Marek Derkacz 

Barbara Zimoń z Kliniki Kardiolo-
gii SPSK4 w Lublinie najlepiej w Polsce 
zdała egzamin specjalizacyjny.

Uroczyste ogłoszenie wyników odby-
ło się w czerwcu w Ministerstwie Zdro-
wia w czasie uroczystości „Specjali-
sta 2014”.

Minister zdrowia wyróżnił najlepszych specjalistów
Wiceminister Igor Radziewicz-Win-

nicki i wiceminister Piotr Warczyński 
wręczyli listy gratulacyjne osobom, któ-
re zdały egzamin specjalizacyjny z naj-
lepszym wynikiem.

Gratulacje od ministra zdrowia Barba-
ra Zimoń otrzymała za ukończenie specja-
lizacji z chorób wewnętrznych i złożenie 
państwowego egzaminu specjalizacyjne-
go z najlepszym wynikiem w 2014 r. 

Obecnie Barbara Zimoń specjalizuje 
się w dziedzinie kardiologii kontynuując 
szkolenie w Klinice Kardiologii PSK4 
w Lublinie. 

W tym samym dniu wyróżnienia otrzy-
mało 31 lekarzy, 8 farmaceutów, 6 dia-
gnostów laboratoryjnych i 27 osób wy-
konujących inne zawody mające zasto-
sowanie w ochronie zdrowia. Listy gra-
tulacyjne odebrali również kierownicy 
specjalizacji.

Przedstawiciele kierownictwa resor-
tu podkreślali, że najważniejszymi za-
daniami lekarza, jak i innych specjali-
stów ochrony zdrowia są troska o zdro-
wie pacjenta oraz budowanie relacji mię-
dzyludzkich opartych na wzajemnym za-
ufaniu.

W uroczystości uczestniczyli także dy-
rektor Centrum Egzaminów Medycznych 

dr hab. Mariusz Klencki, zastępca dyrek-
tora Centrum Egzaminów Medycznych dr 
hab. Rafał Kubiak, przewodniczący Ko-
misji Kształcenia Naczelnej Rady Le-
karskiej prof. dr Jerzy Kruszewski, pre-
zes Krajowej Rady Diagnostów Labora-
toryjnych dr Elżbieta Puacz oraz wicepre-
zes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Ma-
rek Jędrzejczak. opr. aa

Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej
zaprasza 

wszystkich pracowników ochrony zdrowia 
w Polsce

na
 

Konferencję Naukowo-Szkoleniową
SPOSÓB NA 

„TRUDNEGO PACJENTA”
DIALOG MOTYWUJĄCY 

W OPIECE ZDROWOTNEJ
17-18 października 2015 r.

Poznań, Hotel Mercure, ul. Roosevelta 20

Uczestnicy konferencji będą mieli okazję dowiedzieć się na wy-
kładach i doświadczyć na warsztatach, jak skuteczny jest Dia-
log Motywujący w pracy z pacjentem niezmotywowanym i nie-
przestrzegającym zaleceń lekarskich. Przekonają się, jak efek-
tywny jest Dialog Motywujący, gdy istnieje potrzeba zachęce-
nia pacjenta do wdrażania farmakoterapii, systematyczności 
w dbaniu o zdrowie, rezygnacji z używek, wprowadzania zdro-
wego stylu życia, czy stosowania szczepień ochronnych.

Więcej informacji i zapisy: www.pttm.org.pl

Harmonogram na wrzesień i październik:

Wrzesień:
19.09 – Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe – lekarze.
26.09 – NS Healthcare Anna Daria Nowicka – Komunika-

cja z pacjentem.

Październik:
02.10 – Słowa pierwszej pomocy, czyli jak komunikować 

się z pacjentem i jego rodziną.
10.10 – Kontakt i relacja terapeutyczna z pacjentem.
17.10 – Czy warto iść na swoje?
24.10 – Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i radze-

nie sobie ze stresem.

Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe 
znajdują się na stronie: 

www.oil.lublin.pl/kursy

Komisja Kształcenia Medycznego 
ORL w Lublinie 

zaprasza lekarzy i lekarzy dentystów 
na kursy medyczne

organizowane w drugiej połowie roku 2015. 



Lekarski kalejdoskop

Tekst: Anna Augustowska

Lublin chirurgów 
Na początku września w Lublinie odbył się 67 Kongres To-

warzystwa Chirurgów Polskich, w którym wzięło udział około 

2–2,5 tys. lekarzy nie tylko z Polski ale także ze Stanów Zjed-

noczonych, Japonii i Korei. Podczas kongresu, który odbywał 

się w 125 rocznicę powstania towarzystwa, odbyło się blisko 

50 sesji plenarnych, sesji sponsorowanych, warsztatów i szko-

leń doskonalących dla lekarzy w trakcie specjalizacji. 

Minister zdrowia w IMW
O niepokojąco malejącej liczbie chirurgów mówił w czasie 

wizyty w Lublinie minister zdrowia prof. Marian Zembala. Pro-

blem zmniejszającej się liczby chirurgów w Polsce był jednym 

z tematów poruszanych w czasie konferencji „Polaków zdro-

wia portret własny 2015”, która pod koniec sierpnia odbyła się 

w Instytucie Medycyny Wsi.

W szkołach je się zdrowo
Polska szkoła ma być wolna od niezdrowych wzorców żywie-

nia – głosi wprowadzone tuż przed końcem wakacji rozporządze-

nie Ministerstwa Zdrowia. W ciągu 3 najbliższych miesięcy szkol-

ne sklepiki muszą się do niego dostosować, inaczej będzie im gro-

zić kara od 1 do 5 tys. zł. Lista produktów, które można sprzeda-

wać w szkołach, znajduje się na stronie MZ.

Bajki w szpitalu dla dzieci
Pracownicy Banku Zachodniego WBK po raz kolejny przy-

gotowali spotkanie z pacjentami Uniwersyteckiego Szpitala 

Dziecięcego w Lublinie. Przebrani za znane postacie z bajek 

czytali bajki pacjentom w salach chorych. Akcja bierze udział 

w konkursie na najciekawszą akcję społeczną. Jeśli pomysł 

czytania wygra to nagroda zostanie przekazana na rzecz szpi-

tala i pacjentów. 

Profilaktyka po lubelsku 
We wrześniu ruszyła akcja profi laktyczna, którą organizu-

je Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców dla 
swoich pacjentów. Pierwsza z planowanego cyklu akcja odby-
ła się 22 września, w jej ramach pacjenci mogli zgłaszać się 
na badanie morfologii krwi a także zarejestrować się w bazie 
dawców szpiku.

Mój świat malowany

Seniorzy szczepieni 
przeciw grypie

Lubelski ratusz przeznaczył 200 tys. zł na tegoroczną ak-cję szczepień przeciwko grypie, która ma bezpłatnie objąć grupę emerytów mieszkających w Lublinie. Będzie z nich mogło skorzystać blisko 7 tysięcy osób w wieku powyżej 65 roku życia. Nie ma rejonizacji a szczepienia wykonują 42 przychodnie z miasta.

Reumatologia na konferencji
Od 17 do 19 września trwały w Lublinie V Krajowe Spotka-nia Reumatologiczne, organizowane przez lubelski oddział PTR. Rozpoczęcie konferencji odbyło się w auli Collegium Maius.

Zamiast stołówki......we wrześniu wyburzono budynek stołówki studenckiej przy 
ul. Chodźki. Już wkrótce w tym miejscu rozpocznie się budo-
wa Centrum Symulacji Medycznej, której zakończenie prze-
widziano na 2017 rok

Malarstwo Ewy Dymek 

– lekarz stomatolog, specja-

lista periodontologii – moż-

na oglądać w Galerii Sztuki 

Nieprofesjonalnej „U Leka-

rzy”. Wernisaż wystawy od-

był się 12 września. Autorka 

prezentuje prace malarskie 

a także ikony.

Psychiatria protestuje
Przeciwko likwidacji Narodowego Programu Ochrony Zdro-wia Psychicznego manifestowali przed Urzędem Wojewódzkim przy ul. Spokojnej w Lublinie członkowie Lubelskiego Stowa-rzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego, lekarze ze szpitala neuropsychiatrycznego, a także pacjenci i ich rodziny.
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• W kwietniu 2015 r. został Pan wy-
brany przez członków PAN na jednego 
z czterech wiceprezesów Polskiej Akade-
mii Nauk. To osobisty sukces Pana Pro-
fesora, ale także Uniwersytetu Medycz-
nego w Lublinie.

– Ten sukces naukowy jest wynikiem 
nie tylko mojej pracy, ale też zasługą 
życzliwości władz uczelni, które umożli-
wiły mi pracę naukową. Wydała ona owo-
ce w postaci wielu znaczących publikacji, 
dużej liczby cytowań, które pochodzą od 
naukowców głównie spoza granic Polski. 
W życiu naukowym miałem to szczęście, 
że trafi łem na prof. Zdzisława Kleinroka, 
kierownika Katedry i Zakładu Farmako-
logii, gdzie przeszedłem całą drogę ka-
riery naukowej. 

• Jakimi problemami naukowymi bę-
dzie się Pan zajmował w PAN w kaden-
cji 2015–18?

– Głównie nauką ale również pro-
blemami administracyjnymi. Będę peł-
nił nadzór nad Wydziałem Nauk Me-
dycznych PAN. Jest to funkcja, która we 
współpracy z wydziałem wymaga przyj-
mowania sprawozdań z działalności in-
stytutów naukowych i komentowania 
ich pracy, powoływania i odwoływania 
dyrektorów instytutów PAN. W ramach 
czynności naukowych działam w Komi-
tecie Nauk Fizjologicznych i Farmakolo-
gicznych PAN i w Komitecie Nauk Neu-
rologicznych. Do moich zadań będzie na-
leżał też nadzór nad działalnością zagra-
nicznych stacji naukowych PAN: w Pa-
ryżu, w Wiedniu, Moskwie i Kijowie. 
Będę dbał o to, aby ich działalność była 
efektywna i upowszechniała naszą kultu-
rę i osiągnięcia naukowe poza granicami 
kraju. Warto przypomnieć, że funkcje na-
ukowe w PAN mogą sprawować tylko jej 
członkowie. Do moich zadań należy tak-
że współpraca z Komisją ds. Etyki w Na-
uce PAN. Polecam wszystkim naukow-
com zaznajomienie się ze stroną interne-
tową tej komisji – ponieważ komisja zaj-
muje się także kryteriami warunkującymi 
współautorstwo publikacji, co bywa nie-
raz przedmiotem błędnych interpretacji 
i nieporozumień. 

• Jest Pan również członkiem kore-
spondentem Polskiej Akademii Umie-
jętności oraz Polskiej Akademii Nauk, 
a także wielu kolegiów redakcyjnych. 
Jakich?

– Należę do kolegium redakcyjnego 
„Pharmacology Biochemistry and Beha-
vior” (od 1998 r.) oraz „Neurochemical 
Research” jako zastępca redaktora naczel-
nego. Poprzednio byłem w kolegiach re-
dakcyjnych czasopism: „Epilepsia”, „Epi-
lepsy Research”, „Neurotoxicity Rese-
arch”, a z polskich w czasopiśmie „Epi-
leptologia”. Funkcja członka kolegium 
redakcyjnego polega na sporządzaniu re-
cenzji prac naukowych, które wpływają 
do danego czasopisma. Natomiast zastęp-
ca redaktora naczelnego przydziela re-
cenzentów do wpływających publikacji, 
a następnie podejmuje decyzję, czy dana 

zakłady przeze mnie kierowane nie ucier-
piały z powodu mojej nowej funkcji.

• Czy dalej wiodącą tematyką Pana 
pracy naukowej będą badania nad inter-
akcjami leków przeciwpadaczkowych?

– Tak, w dalszym ciągu te badania bę-
dę kontynuował. Postęp w leczeniu pa-
daczki w ostatnim 20-leciu polegał na 
wynalezieniu wielu tzw. nowych lub naj-
nowszych leków przeciwpadaczkowych. 
W tej chwili są dostępne 3 generacje le-
ków. Jednak postęp dokonany polega 
głównie na zmniejszeniu efektów niepo-
żądanych. Leki obecnie są bardziej przy-
jazne pacjentom, ale skuteczność tych le-
ków nie jest większa. Obecnie zaintere-
sowałem się, we współpracy z profeso-
rem Ryszardem Plutą (Instytut Medycyny 
Doświadczalnej i Klinicznej PAN w War-
szawie), problemem patogenezy choroby 
Alzheimera. Badam, także we współpra-
cy z prof. Januszem Kockim, dosyć inte-
resującą hipotezę, że u podłoża choroby 
Alzheimera mogą leżeć procesy spowo-
dowane niedokrwieniem mózgu.

• Jest Pan autorem lub współauto-
rem 370 prac naukowych, cytowanych 
7 422 razy. To chyba rekord na lubel-
skim UM?

– Więcej cytowań ma prof. Anna Dmo-
szyńska. Kilka innych osób ma porówny-
walnie wysokie cytowania. Mój wynik 
jest rzeczywiście bardzo dobry, wystarcza 
na pierwszą dwudziestkę w skali ogólno-
polskiej, jeżeli weźmie się pod uwagę tzw. 
biologię medyczną. Osobno ocenia się 
pracowników medycyny klinicznej i od-
dzielnie naukowców w dziedzinie biolo-
gii medycznej. Cytowania są wyliczane 
automatycznie, w oparciu o bazę Web of 
Science lub Scopus. W tej chwili moje 
prace są cytowane rocznie w ilości 450–
500 cytowań. Uważam, że do emerytury 
dotrę do granicy 10 000 cytowań.

• Dorobek dydaktyczny też imponu-
je.

– 40 doktorów nauk medycznych, 
z których cztery osoby uzyskały habili-
tację, a dwie tytuł profesora. Moja samo-
dzielna kadra naukowa bardzo mi poma-
ga w pracy. Myślę, że do emerytury zdą-
żę wypromować ok. 50 doktorów.

• Czy ma Pan jeszcze wolny czas na 
hobby?

– Moim głównym hobby jest jazda na 
rowerze, dojeżdżam nim do pracy przez 
okrągły rok (również w zimie), niezależ-
nie od pogody. Natomiast w domu, po mę-
czącym dniu, lubię usiąść z żoną i posłu-
chać muzyki klasycznej, np. J.S. Bacha, 
co wspaniale uspokaja.

J.S. Bach wspaniale uspokaja
z prof. Stanisławem Czuczwarem, 

członkiem korespondentem PAN, 
wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk, 

rozmawia Jerzy Jakubowicz

praca ma być przyjęta do druku, czy też 
nie. Do Polskiego Towarzystwa Farma-
kologicznego należę od lat 70. XX wie-
ku, przeszedłem w nim wszystkie szcze-
ble kariery, aż do funkcji prezesa. Obec-
nie jestem nadal członkiem towarzystwa 
i w ramach tej działalności m.in. organi-
zuję konferencje i sympozja naukowe. 
Ostatnie odbyło się we wrześniu 2015 r. 
w Świnoujściu, a jednym z jego tematów 
były postępy w badaniach nad padaczką 
i lekami przeciwpadaczkowymi. 

• Czy będzie Pan nadal kierował Ka-
tedrą i Zakładem Patofi zjologii Uniwer-
sytetu Medycznego w Lublinie oraz Za-
kładem Patofi zjologii Instytutu Medy-
cyny Wsi?

– Obecnie jestem pracownikiem PAN, 
a w dotychczasowych obu jednostkach 
pracy przechodzę na wynagrodzenie ry-
czałtowe. Jestem przekonany, że pełnienie 
funkcji wiceprezesa PAN nie przeszkodzi 
mi w wywiązywaniu się z dotychczaso-
wych obowiązków i postaram się, aby 



Blisko ośmiuset uczestników spróbowało 

swoich sił w 18 dyscyplinach. Lekarskie 

pociechy też się nie nudziły.

Siatkówka plażowa to 

od 1996 roku dyscyplina 

olimpijska

Skok Grzegorza Pietrasa po 
złoty medal. Szef izbowej 
Komisji Sportu rzuca 
wyzwanie; kto wyżej?

Lubelscy piłkarze nie dali rady Medykowi 

Zabrze – aktualnym mistrzom świata 

z Medigames w Limerick, Irlandia.

Tylko pod nieobecność lubelskiego króla szosy Michała Małyszy, można próbować triumfu w piekielnie trudnym wyścigu górskim.

Już starożytni umiejętność pływania 
stawiali na równi z umiejętnością 
pisania i czytania!

W kleszczach mistrzów! Warszawscy lekarze (w ciemnych kostiumach) niepokonani od 3 lat. 

Anna Michałowska, 
rezydentka z Lublina, 
była prawdziwą gwiazdą zakopiańskiej bieżni. 

Zosia Grabowska 
z Chełma (z prawej) na 
ostatniej zmianie złotej 
sztafety 4x100 metrów. 

Sport to też kontuzje. 
Na szczęście pomoc 
była na miejscu 
w nadmiarze.

XIII Letnie Igrzyska Lekarskie 
w Zakopanem

Nie medale tam 
się liczą, ale 
udział nasz
Fotoreportaż 
Marka Stankiewicza
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Teatralnie

Konfrontacje jeszcze
Do 18 października trwa w Lublinie jubileuszowa, XX, edycja festiwalu Konfrontacje Teatralne. Tegoroczny program zbudowany jest wokół trzech 

nurtów tematycznych, które przeplatają się ze sobą w rozmaity, nieraz zaskakujący sposób. 
Polityczność sztuki, także tej cenzurowanej. Sztuki performatywne – spektakle, które poszerzają formułę teatru. Niezależność, bo Konfrontacje 

powstały 20 lat temu jako festiwal teatru niezależnego, awangardowego, poszukującego. Wiele wydarzeń jest gratis, kilka wymaga odebrania bez-
płatnej wejściówki. Program i informacje o biletach na http://20.konfrontacje.pl. W Centrum Kultury do 18 października, między godz. 15 a 21 moż-
na oglądać wystawę „A Question of Decency/Kwestia przyzwoitości” – nowojorska scena queer. A przy Lubartowskiej 31 między godz. 15 a 18 war-
to zobaczyć instalację Magdaleny i Ludomira Franczaków – „Oddychająca góra”. Obie propozycje w ramach Konfrontacji. 

Literacko

Łzy chłopaków niech płyną
Nazywany cudownym dzieckiem polskiego ekranu, utalentowany aktor, a także reżyser i producent fi lmowy. Wystarczy wy-

mienić kilka najsłynniejszych fi lmów, w których brał udział: „Życie Kamila Kuranta”, „Krótki fi lm o miłości”, „Kroll”, „Sztos”, „Chło-
paki nie płaczą”, „Poranek kojota”, „E=mc2”... – chyba wszyscy wiemy, o kim tu mowa. To Olaf Lubaszenko, o którym w ostat-
nim czasie mówi się nie z powodu kolejnych sukcesów zawodowych ale z powodu... wyglądu.

Roztył się, a waga pokazała 140 kg, popadł w depresję... Co się stało?
Odpowiedź można znaleźć w wydanej właśnie książce pt. „Chłopaki niech płaczą”, która jest obszernym wywiadem z ak-

torem, opowieścią o jego życiu, także prywatnym. Lubaszenko wraca tu do swoich największych życiowych i zawodowych 
sukcesów, ale nie omija porażek. Opowiada o trudnej walce z depresją, otyłością i alkoholizmem, wspomina dawne miłości 
i nawiązuje do nie zawsze łatwych relacji z ojcem, aktorem Edwardem Lindem-Lubaszenką. Książka to także świetnie ukaza-
na panorama polskiego kina ostatnich lat, pełna barwnych anegdot przeplatanych wnikliwymi życiowymi i fi lmowymi ob-
serwacjami.

– Przede wszystkim noszę w sercu kilka wyrzutów sumienia. Chciałbym więc parę osób przepro sić, rozliczyć się z przeszłością, 
przyznać do błędów. Chcę też opowiedzieć o swoim życiu i wyjaśnić sprawy, które w ostatnich latach budziły w mediach sporo 
niezbyt zdrowych emocji. […] Tak naprawdę zdecydowałem się na tak desperacki krok jak książka dlatego, że jest to dla mnie 
jedyna być może szansa porozmawiania z ludźmi. Szansa, której w życiu nie mam, bo nie spotykam już prawie nikogo w taki 
sposób, w jaki spotykałem kiedyś – wyznaje Olaf Lubaszenko.

aa
Olaf Lubaszenko, Paweł Piotrowicz „Chłopaki niech płaczą”, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2015 

Alicja tańczy – a kolory 
kuszą

Aż dwie premiery przygotował dla najmłodszych widzów Teatr im. An-
dersena. Po wakacyjnej przerwie warto więc wybrać się na Stare Miasto.

Pierwszy ze spektakli – dla dzieci od 7 roku życia – to adaptacja wyda-
nej 160 lat temu ale wciąż nieodgadnionej „Alicji w krainie czarów” Le-
wisa Carolla. Przedstawienie zostało przygotowane we współpracy z ho-
lenderskim teatrem tańca w reżyserii Jacka Timmermansa, holenderskie-
go choreografa. Jego „Alicja…” to zbiór wytańczonych historii z pograni-
cza snu i jawy, gdzie nic nie dzieje się naprawdę.

Z kolei spektakl „Pod kolor” to zaproszenie dla najmłodszych widzów – 
do 4 lat. Maluchy odnajdą tu bogactwo świata skojarzeń i to od ich reakcji 
i pomysłowości zależy, co się wydarzy w czasie przedstawienia.

aa

Muzycznie

Włoska Gala Operowa
– Podczas koncertu zabrzmią nie tylko fragmenty tak znanych oper 

jak: Traviata, Rigoletto, Nabucco, Aida, Tosca, Napój miłosny, Cyrulik se-
wilski…, ale także pieśni neapolitańskie: O sole mio, Wróć do Sorrento, 
Santa Lucia i wiele innych. Obok polskich solistów wystąpią gwiazdy 
włoskich scen operowych m.in. Silvia Rampazzo i Roberto Jachini-Vir-
gili. Solistom towarzyszyć będzie Chór Opery Polskiej i Roncole Verdi 
Orchestra pod dyrekcją Stephena Ellery’ego – zachęcają organizatorzy 
i zapraszają 13 października o godz. 19.00 do Centrum Kongresowego 
Uniwersytetu Przyrodniczego (ul. Akademicka 15). Bilety: 70–110 zł.

Turnau i filharmonicy
25 października o godz. 17 słyn-

ny krakowski artysta Grzegorz Tur-
nau wystąpi z Dorotą Miśkiewicz, 
zespołem cenionych instrumenta-
listów oraz Orkiestrą Kameralną Fil-
harmonii Lubelskiej. 

W programie „Siedem widoków 
w drodze do Krakowa” – suita po-
dróżna na dwa głosy, obój, forte-
pian, orkiestrę smyczkową, aku-
styczną gitarę basową i perkusję to 
cykl piosenek i tematów instrumen-
talnych, inspirowany odkrytymi 
w Pałacu Mieroszewskich w Krako-
wie freskami z połowy XIX w., przed-
stawiającymi okolice miasta z ich ważnymi siedzibami, takimi jak Ten-
czyn, Tyniec czy Ojców. Program – jak informują organizatorzy – uzu-
pełnią piosenki i utwory instrumentalne z muzyką Grzegorza Turnaua, 
wybrane z jego trzydziestoletniej kariery kompozytorskiej i estrado-
wej. Koncert będzie w Collegium Maius UM, bilety 80–120 zł. 

Dudziak w teatrze
Znana polska wokalistka jaz-

zowa, kompozytorka, która pra-
cowała z takimi artystami, jak 
Krzysztof Komeda, L.U.C, Michał 
Urbaniak czy Lester Bowie i Bob-
by McFerrin będzie gościem wtor-
kowej Bitwy o Kulturę w Teatrze 
Starym. Urszula Dudziak spo-
tka się z widzami 27 październi-
ka o godz. 18. Temat rozmowy, 
którą poprowadzi Grażyna Luto-

sławska – Do młodości trzeba dojrzeć. Bezpłatne wejściówki do odbio-
ru w kasie teatru. 

Familijnie i narodowo
Na koncert familijny z okazji Świę-

ta Niepodległości zapraszają 8 listopa-
da o godz. 15.30 na Zamek Lubelski or-
ganizatorzy „Lekcji historii Polski hym-
nem opowiedzianej”. Wystąpią: Chór 
„Lutnia Lubelska” pod dyrekcją Elż-
biety Krzemińskiej, Agnieszka Schul-
z-Brzyska – fortepian. Elżbieta Matya-
szewska zaprezentuje polskie malar-
stwo historyczne, a całość poprowa-
dzi autor scenariusza koncertu – An-
drzej Gładysz. W programie między in-
nymi Bogurodzica, Gaude Mater Polo-
nia, Hymn do miłości Ojczyzny, polonez 
„Pożegnanie Ojczyzny” czy Oda do ra-
dości (fragment) z IX Symfonii Beetho-
vena. Bilety są po 20 zł.

Teatralnie

W Osterwie kabaret z klasą!
hak. To właśnie tym – muzyczno-lirycznym przedstawieniem Osterwa roz-
poczyna nowy sezon. Jak mówi reżyserka, ten spektakl to sentymentalna 
podróż, w której piosenki przeplatają się z fragmentami scenariuszy wie-
czorów z Kabaretu Starszych Panów.

W spektaklu, którego premiera odbyła się 19 września br., występu-
je trójka aktorów: Marta Ledwoń, Wojciech Rusin i Marek Szkoda. Aran-
żację utworów przygotował Jakub Lubowicz. Usłyszymy 16 utworów, 
m.in. „Zmierzch”, „Złota Maska” i „Gdy mi się wiedzie”.

Jerzy Wasowski piosenki dla Kabaretu Starszych Panów pi-
sał razem z Jeremim Przyborą. Śpiewali je m.in. Kalina Jędrusik, 
Violetta Villas, Hanna Banaszak, Magda Umer, Wojciech Młynar-
ski, Wiesław Gołas, Wiesław Michnikowski – a nawet sam Adolf 
Dymsza. Spektakl wyreżyserowała Ewa Konstancja Bułhak, aktor-
ka Teatru Polskiego i Narodowego, która do spektaklu wybrała te 
mniej znane utwory. aa

Muzy słowiańskie
W Lublinie trwa cykl wydarzeń muzycznych, zebranych w program 

II Festiwalu Muz Słowiańskich. 9 października o godz. 18.00 w Muzeum 
Lubelskim usłyszymy koncert w hołdzie Światosławowi Richterowi. Wy-
stąpi Ethella Chupryk. W programie L. van Beethoven, F. Schubert i F. Cho-
pin. Bilety w cenie: 20 zł.

Natomiast 18 października o godz. 12.00 w Collegium Maius UM orga-
nizatorzy festiwalu zapraszają na operę dziecięcą Aleksandra Bryka i Li-
dii Kośmińskiej „Leśna kapela”. Wystąpi Orkiestra Kameralna Filharmonii 
Lubelskiej, Chór Filharmonii im. H. Wieniawskiego „Lutnia Lubelska”. Bi-
lety: 20 zł (dla dorosłych), 10 zł (dla dzieci).

„Szarp pan bas!
Bo jak pan nie szarpie –
krew się w nas
sączy zimnym karpiem” 
– śpiewała przed laty Barbara Kraftówna w niezapomnianym Kabare-
cie Starszych Panów. 

Teraz widzowie lubelskiego Teatru im. J. Osterwy mogą wyruszyć 
w świat utworów najsłynniejszego duetu Wasowski – Przybora. Wystar-
czy tylko wybrać się na spektakl pt. „Szarp pan bas” Ewy Konstancji Buł-

W tym sezonie Teatr im. Osterwy wystawi też m.in. „Panią Bovary” w adaptacji i reżyserii Ju-lii Cholewińskiej oraz Kuby Kowalskiego i „Pa-na Tadeusza” w reżyserii Mikołaja Grabowskie-go i z muzyką Zygmunta Koniecznego. Sezon zakończy spektakl pt. „Amadeusz” w reżyserii Artura Tyszkiewicza. 

Po dobrym solowym 
debiucie

5 listopada o godz. 19 w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przy-
rodniczego wystąpi Artur Rojek. Wokalista znany jest przede wszystkim 
z dwudziestoletniej współpracy z zespołem Myslowitz oraz z projektu 
muzycznego Lenny Valentino. Rojek to również pomysłodawca i dyrektor 
artystyczny jednego z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce 
– OFF Festival. W Lublinie wystąpi z programem ze swojej pierwszej so-
lowej płyty „Składam się z ciągłych powtórzeń”. Bilety 100–110 zł. 

Muzycznie

Oprac. JKG
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Uprzejmie informujemy, że termin nadsyłania prac na V Ogólnopolski Konkurs Fotografi czny Lekarzy i Studentów 
Medycyny zostaje przesunięty na 31 grudnia 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego). Uroczyste wręczenie nagród 
i wernisaż wystawy pokonkursowej odbędą się 6 lutego 2016 r. w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U lekarzy”, w siedzi-
bie Lubelskiej Izby Lekarskiej, Lublin, ul. Chmielna 4. 

Nowy termin konkursu fotograficznego!!!

Literacko

Tylko jeden taki pałac…
„(…) Wszystkimi windami obsługującymi budynek Pałacu będzie mogło jechać jednocześnie ponad 170 osób. Kubatura budynku Pałacu po-

mieściłaby ponad 15 wieżowców Prudential [najwyższy przedwojenny budynek w Warszawie], a w gmachu może znajdować się jednocześnie 
około 12 tysięcy osób, czyli wszyscy mieszkańcy Sochaczewa lub Mińska Mazowieckiego. Gdyby ułożyć wzdłuż prostej wszystkie klepki dębo-
we potrzebne do wyłożenia powierzchni użytkowej budynku, ich szereg ciągnąłby się od Warszawy po Paryż. Sama konstrukcja stalowa pochło-
nie zaś około 20 tysięcy ton stali, tyle co 5 mostów przez Wisłę” – tak zapowiadano budowę najbardziej rozpoznawalnego dziś budynku w War-
szawie i w Polsce. Pałac Kultury i Nauki powstawał w latach 1953–1955 a w tym roku skończył hucznie 60 lat. Dziennikarka Beata Chomątowska 
napisała o nim książkę pt. „Pałac. Biografi a intymna”. 

Mało mamy w Polsce budynków tak symbolicznych jak pałac i tak wpływających na otoczenie. Gmach miał być darem narodu rosyjskiego, 
wyrósł na powojennych zgliszczach śródmieścia i przez lata dominował nad Warszawą odbijając promienie słoń-
ca od śnieżnobiałych marmurowych ścian, które z czasem pokryły się brudem i zszarzały. Dziś w Internecie moż-
na znaleźć kolorowe fotografi e z lat ’50, na których w pełnej krasie prezentuje się „dar Stalina”, a w tle stoją rozpa-
dające się kamienice, zniszczone wojną ulice i ruiny.

„Pałac. Biografi a intymna” to opowieść nie tyle o samym budynku, co przede wszystkim o ludziach, którzy zwią-
zali z nim swoje życie. Jest to historia rosyjskich robotników, którzy stawiali pałac od podstaw oraz historia osiedla 
Przyjaźń, powstałego specjalnie dla nich. Opowieść o radzieckich pierwowzorach pałacu, ale także historia przed-
wojennej Warszawy, w której planowano (jeszcze długo zanim na ten pomysł wpadł Stalin!) postawić niemal iden-
tyczny budynek – ale po drugiej stronie Wisły (tam, gdzie dziś stoi Stadion Narodowy). W książce Chomątowskiej 
znajdziemy także historię kronikarki pałacu – Hanny Szczubełek – która od niemal samego początku do dzisiaj do-
kumentuje i zbiera wszystkie informacje o najbardziej rozpoznawalnym budynku w Warszawie. Autorka przedsta-
wia dramatyczne losy architektów pałacu – braci Sigalinów, pisze o samobójcach skaczących z 30. piętra a także 
o pałacowych kotach na etacie – „wielokulturowe kocie państwo” mieści się na poziomie 2; przytacza setki historii, 
anegdot, opowieści. Chomątowska stara się je wszystkie nam pokazać. I wychodzi jej to bardzo zgrabnie. 

aa
Beata Chomątowska „Pałac. Biografi a intymna”, Znak 2015.

Kabaretowo

Wesoła propozycja
– Dwie kobiety – czyli dwa blond łby oraz sześć przeróżnych typów współ-

czesnego mężczyzny – czyli kalejdoskop mord – reklamują swój program „Ak-

torem w płot” artyści. Kabaret Hrabi i Kabaret Jurki wystąpią 11 października 

o godz. 16.00 i 19.00 w Lublinie w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przy-

rodniczego (ul. Akademicka 15). Bilety są po 40–70 zł.

• Rower, narty, łyżwy i rolki. Fla-
menco, fotografi a i grupa rekonstruk-
cji historycznej… Tyle pasji, że nie spo-
sób nie zapytać, która z nich jest naj-
ważniejsza?

– Nie wiem! Wszystkie są ważne 
i wszystkie w jakiś sposób się uzupełnia-
ją, czy raczej powinnam powiedzieć – do-
pełniają. Proszę też nie zapominać o jesz-
cze jednej z nich – to moja praca. Od 11 
lat leczę zęby i …uwielbiam to! Zrobi-
łam także doktorat i trzy lata pracowa-
łam na uczelni. 

• To uporządkujmy – najpierw był 
rower?

– Na rower rodzice sadzali mnie i moje 
rodzeństwo jak tylko kończyliśmy racz-
kować. Sami byli i są cały czas bardzo 
aktywni. To dzięki nim jeżdżę też na nar-
tach – z tatą do dziś na biegówkach prze-
mierzamy szlaki w kozłowieckich lasach 
każdej zimy, o ile spadnie śnieg – w tym 
roku nie udało się. Staram się też jeździć 
na nartach w górach np. we włoskich Do-
lomitach. Marzę, aby przejechać trasę Sel-
laronda, która prowadzi przez stoki wo-
kół przepięknego masywu Sella na pół-
nocy Włoch.

Jeżdżę też na rolkach i na łyżwach. 
To są pasje, które „rosną” ze mną od naj-
wcześniejszego dzieciństwa. 

• Brzmi imponująco. Ma Pani za so-
bą m.in. prawdziwą rowerową wyprawę 
z Lublina do czeskiej Pragi.

– Zamierzałam dojechać dużo dalej, 
do Santiago de Compostella w Hiszpanii 
szlakiem św. Jakuba i ten projekt nie jest 
jeszcze zamknięty. Dwa lata temu razem 
z koleżanką pokonałyśmy tylko część tej, 
liczącej ponad 3 tysiące km, trasy. Kolej-
ne etapy przede mną. Mam nadzieję, że 
będę je stopniowo realizowała. Rower 
jest mi bardzo bliski, jeżdżę nim często 
i wszędzie, czasami nawet z Lublina do 
Bychawy, gdzie pracuję. 

• Jednak zdarza się, że rower zamie-
nia Pani na buty do tańca?

– Od 5 lat w jednej z lubelskich szkół 
tańca tańczę fl amenco. To cudowna sprawa 
i wspaniali ludzie, z którymi się spotykam 

Spadochronowej gen. Stanisława So-
sabowskiego (walczyli w Holandii pod 
Driel i Arnhem). Dbamy, aby odtworzyć 
realia z tamtej epoki, szyjemy więc ko-
pie mundurów starając się, aby każdy 
szczegół wyglądał jak oryginał – od gu-
zików po buty, nie mówiąc już o broni 
itd. Ja ostatnio usiłuję odtworzyć uży-
wane w czasie wojny tubki z morfi ną, 
ponieważ kompletuję ekwipunek sani-
tariuszki z tamtych czasów. Proszę mi 
wierzyć, że nie jest to proste.

Lekarz z pasją

Rowerem, tańcząc flamenco, szlakiem historii
z Martą Malicką, 

lekarzem stomatologiem 
z Lublina, 
rozmawia 

Anna Augustowska

na tych zajęciach. Ten taniec daje ogrom-
ną możliwość otwarcia się, wyrażenia 
swoich emocji i nie jest tak bardzo ważna 
idealna poprawność wszystkich elemen-
tów i fi gur fl amenco, dużo bardziej liczy 
się dla mnie samo przeżywanie, energia, 
którą ten taniec wyzwala. Jestem szczę-
śliwa, że dałam się na to namówić. I tyl-
ko żal, że na fl amenco mam czas tylko 
raz w tygodniu.

• Teraz powinnam chyba zapytać o fo-
tografi e, bo...

– ...bo robię zdjęcia od dziecka. Pierw-
szy aparat – a była to Smiena – dosta-
łam od taty, kiedy byłam jeszcze w pod-
stawówce. Fotografowanie to u nas też 
rodzinny „sport”. Zdjęcia robili już moi 
dziadkowie (dzięki nim mamy sporą ko-
lekcję fotografi i z 20-lecia międzywo-
jennego na Wileńszczyźnie i we Lwo-
wie) a także mój tata, który specjalizował 
się w slajdach. Ja robię zdjęcia od cza-
sów harcerskich. Głównie kronikarskie 
– z podróży, spotkań, wydarzeń w któ-
rych uczestniczę. Nie ukrywam, że naj-
piękniejsze wspomnienia mam z czasów, 
kiedy zdjęcia nie tylko się samemu ro-
biło ale także samodzielnie wywoływa-
ło w ciemni. Teraz posługuję się aparata-
mi cyfrowymi.

• Ostatnio w Galerii „U Lekarzy” 
w LIL można było podziwiać wystawę fo-
tografi czną, której temat nierozerwalnie 
łączy się z Pani kolejną pasją. 

– Wystawa „To oni tędy szli i Polskę 
mieli w oczach” to cykl zdjęć, które wy-
konałam moim kolegom z Lubelskiej 
Grupy Rekonstrukcji Historycznej Front. 
O dostanie się do tej grupy musiałam dość 
długo się starać, ale warto było – dwa lata 
temu jako jedyna do tej pory kobieta, zo-
stałam przyjęta i... coraz bardziej wciąga 
mnie ta przygoda z historią.

• Najlepiej to „widzi” Pani szafa, 
w której wisi już spora kolekcja mundu-
rów z czasów II wojny światowej.

– Moja szafa to nic w porównaniu 
z kolekcjami mundurów i sprzętów, jakie 
mają niektórzy z członków naszej gru-
py. Przeznaczają na to całe pokoje! Trud-
no się jednak dziwić, w końcu to praw-
dziwi pasjonaci. Grupa, do której nale-
żę, działa od 15 lat i zajmuje się pozna-
waniem i odtwarzaniem historii polskich 
formacji wojskowych z czasów II wojny 
światowej, m.in. II Korpusu gen. Wła-
dysława Andersa walczącego pod Mon-
te Cassino czy I Samodzielnej Brygady 

• Ta miłość do historii to też rodzinne 
„obciążenie”?

– Z całą pewnością – poza czystą przy-
jemnością poznawania dziejów Polski 
mam też bardzo prywatne historie moich 
przodków, wśród których byli np. budow-
niczowie Kolei Transsyberyjskiej, obroń-
cy Lwowa, więźniowie obozów koncen-
tracyjnych, pomordowani w rzezi na Wo-
łyniu czy sanitariuszki pracujące w szpi-
talu, w jaki zamienił się ich majątek pod-
czas wojny, nie mówiąc o przodku, który 
na własnych nogach przez Japonię i Stany 
Zjednoczone wrócił do odrodzonej Polski 
z zesłania. Ich losy rozbudziły moją hi-
storyczną ciekawość, pisałam nawet olim-
piadę z historii a teraz mam wrażenie, że 
ta ciekawość jeszcze bardziej się rozwi-
ja. Ostatnio kupiłam sobie nawet książ-
kę o czołgach…

• To skąd w Pani życiu wzięła się sto-
matologia, bo o ile wiem, tym razem nie 
jest to rodzinna tradycja?

– O tym kierunku studiów zaczęłam 
myśleć w pierwszej klasie szkoły śred-
niej, kiedy stwierdziłam, że nie zostanę 
paleozoologiem i nie wyjadę na pustynię 
Gobi odkrywać nieznane szczątki prajasz-
czurów, o czym myślałam w podstawów-
ce. Lubię prace manualne i uwielbiam lu-
dzi, stomatologia wydała mi się więc od-
powiednim kierunkiem. 

Plastycznie

Ważna „Wojna i pokój”
W Galerii Labirynt (ul. Popiełuszki 5, Lublin) do końca paź-

dziernika można oglądać wystawę „Wojna i pokój”, która jest 
próbą prezentacji nowej ikonografi i militarnej i twórczości ar-
tystycznej poświęconej szeroko rozumianej wojnie, zarówno 
w perspektywie historycznej, jak i aktualnej. – Jak podkreśla-
ją kuratorzy: Magdalena Linkowska, Tomasz Kitliński i Paweł 
Leszkowicz – to także refl eksja nad przedstawieniami prze-
mocy, pamięci i ideologii oraz rodzącymi się wokół tego te-
matu mitami, lękami i obsesjami.

Wystawa obejmuje prace artystów takich jak: Bogusław 
Bachorczyk, Mirosław Bałka, Anna Baumgart, Tomasz Bielak, 
Hubert Czerepok, Maurycy Gomulicki, Rafał Jakubowicz, Ce-
zary Klimaszewski, Tomasz Kozak, Katarzyna Kozyra, Edward 
Krasiński, Zofi a Kulik, Anna Kutera, Natalia LL, Dominik Lej-
man, Zbigniew Libera, Anastasia Mikhno, Urszula Pieregoń-
czuk, Joanna Rajkowska, Józef Robakowski, Krystiana Robb-
-Narbutt, Mariusz Tarkawian, Twożywo, Krzysztof Wodiczko, 
Artur Żmijewski.

Wystawę można oglądać od wtorku do niedzieli, w godz. 
12 –19. 

godz. 
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Sałatka po lekarsku

Śliwka na słodko
Tym razem pragnę zapropo-

nować śliwki na deser (amato-
rów wersji na kwaśno zapraszam 
do lektury poprzedniego nume-
ru Medicusa) czyli… babeczki 
ze śliwką.

Kruche babeczki możemy 
zrobić sami (przepis poniżej) 

lub kupić gotowe.
Babeczki (porcja na ok. 20 babeczek): 

• 350 g mąki 
• 200 g masła 
• 100 g cukru pudru 
• 2 żółtka 
• sól (szczypta)

Jasna Góra 2015

„Być solidarnym z człowiekiem cierpiącym”

Już po raz 91 środowiska medyczne 
z całej Polski pielgrzymowały w dniach 
23–24 maja br. do duchowej stolicy 
Polski, którą jest jasnogórskie Sanktu-
arium Narodu. 

Ogólnopolską Pielgrzymkę Pracow-
ników Służby Zdrowia na Jasną Górę 
poprzedziły dwudniowe rekolekcje pod 
hasłem: „Być solidarnym z człowie-
kiem cierpiącym”, prowadzone przez 
ks. dr. Marka Kruszewskiego. Ofi cjalna 
część pielgrzymki rozpoczęła się Ape-
lem Jasnogórskim, po którym w stru-
gach deszczu odprawiono drogę krzy-
żową na jasnogórskich wałach zakoń-
czoną Mszą Św., sprawowaną w kaplicy 
cudownego obrazu. Po nocnym czuwa-
niu pielgrzymi uczestniczyli w porannej 
konferencji, podczas której prof. Bog-
dan Chazan, mówił o klauzuli sumienia 
i związanych z nią sytuacjach w powo-
łaniu medyka.

Głównym punktem pielgrzymki była 
Msza Św. celebrowana pod przewodnic-
twem abp. Stanisława Gądeckiego, prze-
wodniczącego Konferencji Episkopatu 
Polski. W czasie homilii abp Gądecki 
przypomniał, że powołaniem pracowni-
ków służby zdrowia jest czujna i troskli-
wa obecność przy chorym. Jak zauważył 

metropolita poznański, choć cuda Jezusa 
były symbolami uzdrowienia z różnych 
form zniewolenia duchowego, to jednak 
przez przywrócenie człowieka do życia 
Jezus realizował swoje zbawcze zamia-
ry na ziemi, zarówno wobec człowieka, 
jak i całej ludzkości. 

Pielgrzymi w czasie Eucharystii zło-
żyli Akt Zawierzenia Matce Bożej Służ-
by Zdrowia. Na zakończenie swoje sło-
wo skierował krajowy duszpasterz służ-
by zdrowia ks. prof. dr hab. Stanisław 
Warzeszak, zachęcając do czynnego 
włączania się w pracę poszczególnych 
duszpasterstw i zapraszając do kolej-
nego spotkania na Jasnej Górze, któ-
re zaplanowano na 21–22 maja 2016 r. 
W pielgrzymce uczestniczyło ok. 3 tys. 
pielgrzymów. Były też obecne liczne 
poczty sztandarowe, w tym sztandary 
lubelskiej Okręgowej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych oraz lubelskiego od-
działu Katolickiego Stowarzyszenia 
Pielęgniarek i Położnych.

Ks. Wojciech Iwanicki
duszpasterz służby zdrowia

archidiecezji lubelskiej
www.dsz.oil.lublin.pl

Źródło: ekai.pl
Foto: Ks. Wojciech Iwanicki

Nasz szoł powszedni

Szanowna Redakcjo! Z dużą przy-
krością odnotowaliśmy fakt, że mimo 
wysłanego pisemnego zaproszenia, nikt 
z zespołu redakcyjnego nie pojawił się 
na naszym LETNIM INTEGRACYJ-
NYM PIKNIKU SZPITALNYM, mają-
cym na celu dalsze interpersonalne zbliże-
nie załogi właśnie naszego zakładu lecz-
niczego, na który to piknik zapraszali-
śmy w imieniu Dyrekcji, wszystkich je-
denastu ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 
i pozostałego jeszcze personelu medycz-
nego, licząc na obiektywny i pozytywny 
reportaż z takiego, w końcu niecodzien-
nego wydarzenia. A relacja mogłaby być 
budująca i obecnie bardzo potrzebna, bo 
tak udanego i znakomicie zorganizowa-
nego przez aktualną jeszcze Dyrekcję 
i zaprzyjaźnioną z Nią fi rmę kateringo-
wą oraz AKTYW ZWIĄZKOWY, sobot-
niego wypoczynku personelu nie spotyka 
się często. A raczej w ogóle nie. A było in-
tegracyjnie, wesoło, spontanicznie i kul-
turalnie. Świeże powietrze, słońce, pięk-
ne jezioro, las, gry i zabawy towarzyskie, 
oraz ogólne, tak teraz niezbędne zbliże-
nie między ludźmi. A zawartość przygo-
towanych piknikowych koszyków mogła 
zaświadczyć, że kraj, mimo suszy i opinii 
politycznych malkontentów nie jest w ru-
inie a produkcja wielu gałęzi naszego ro-
dzimego przemysłu temu zdecydowanie 
zaprzecza. Spirytusowego i browarni-
czego zwłaszcza. W związku z tym i na 
tej bazie piknikowa działalność kultural-
no-rozrywkowa też się bujnie rozwinęła. 
Szkoda, że nikt z przedstawicieli Redak-
cji tego nie widział, bo byłoby o czym 
pisać, potwierdzając, że środowisko me-
dyczne kultywuje i zna tradycje narodo-
wych zabaw, oraz polskiej literatury i wie-
kowej spuścizny kulturowej kraju. Otóż 
na przykład jeden doktor pulmonolog 
spontanicznie jako krasnoludek (nawet 

wydobył go z żywiołu, kompresorkiem 
samochodowym wypompowano mu z or-
ganizmu wodę pół na pół z „Żytnią” i po-
kaz zrobił wrażenie, udowadniając profe-
sjonalne przygotowanie uczestników do 
działania w każdym nagłym przypadku, 
w tym akurat po późniejszej reanimacji 
gwarantującym także dalszą personalną 
obsadę oddziału ginekologicznego na-
szego szpitala. Były też znane, codzienne 
rozgrywki parasportowe dla wszystkich – 
gra w „DWA OGNIE” a raczej „WZIĘ-
TY W DWA OGNIE”, lub „W ZBIJANE-
GO”, dla okulistów „W SIATKÓWKĘ”, 
dla administracji szpitala „TURNIEJ NA 
SKAKANCE” ze stanowiska na stanowi-
sko i „W CHOWANEGO”. Inne rozryw-
ki też były i ogólnie piknik był udany bar-
dzo. Po zachodzie zapłonęło wieczorne 
ognisko – sam Dyrektor ogień podłożył, 
były brawa, był podniosły nastrój i poczu-
cie zawodowej wspólnoty. Niektórzy tra-
dycyjnie przez ogień chcieli skakać, ale 
to już się nie udało, bo ogień był za du-
ży. Dwanaście sekcji strażackich potem 
to gasiło, bo las był spory. Na szczęście 
nie sprywatyzowany, tylko państwowy 
i to potwierdza zasadność pytania w re-
ferendum, bo dzięki temu szpital nie był 
fi nansowo za gaszenie obciążony, bo też 
jeszcze jest państwowy. 

Najważniejsze, że piknik się udał zna-
komicie potwierdzając fakt, że mimo me-
dialnej nagonki na nasz zawód, środowi-
sko medyczne nie jest podzielone, pazer-
ne, potrafi  się konsolidować, współpraco-
wać i bawić. I bardzo żałujemy, że nikt 
z Redakcji nie wziął udziału w tej naszej, 
tak potrzebnej i utrwalającej jedność per-
sonelu, imprezie. 

Dyrekcja, Związki Zawodowe 
i pozostały personel 

z up. Irosław Szymański

Li st do R edakcji
czapeczkę czerwoną założył) zaczął wa-
bić do lasu jedną panią doktor internist-
kę, jako niby Czerwonego Kapturka, że 
w ramach piknikowego teatrzyku będą ro-
bili próbę bajki plenerowej na wieczorne 
ognisko. Ktoś by się pewnie wymądrzał, 
że w oryginale tych krasnoludków było 
siedmiu i że nie Czerwony Kapturek tyl-
ko Królewna Śnieżka i że to jakby nie ta 
bajka, ale należy wziąć pod uwagę reduk-
cje personalne w służbie zdrowia. W koń-
cu bajka bajką, a realia realiami, bo zebrać 
teraz naraz siedmiu krasnoludków wśród 
personelu to mrzonka a nie bajka. Ale to 
nieważne, bo pani doktor nie dała się dłu-
go wabić i oboje oddalili się w knieję, ale 
inny doktor, laryngolog – aktualny kolej-
ny narzeczony tejże pani doktor, postano-
wił w tej bajce obsadzić równolegle rolę 
Babci i Wilka i poleciał za nimi zabiera-
jąc z sobą, nie wiedzieć czemu – łopatę. 
Bardzo krótko trwała ta próba, co mogło-
by świadczyć o talencie artystycznym wy-
konawców, ale musiała być intensywna, 
bo pulmonolog-krasnoludek wrócił zdy-
szany i jakby lekko przybity. I to w paru 
miejscach. No cóż, nie pierwszy raz w tym 
kraju zwykła łopata staje na drodze praw-
dziwej sztuce. Ale próbować trzeba, bo ło-
pata zawsze była, jest i będzie a sztuka nie-
koniecznie, bo coraz więcej nas bardziej 
do łopaty niż do sztuki. 

W trakcie piknikowych atrakcji od-
był się też spontaniczny pokaz ratow-
nictwa medycznego po tym, gdy jeden 
doktor ginekolog zapowiedział wykona-
nie specjalnie dla pań skoku z pomostu 
do wody z podwójnym saltem i równo-
ległą śrubą. Wyszło mu tak pół na pół – 
pół na pomost, pół na płask do wody, do 
tego z podwójnym okrakiem i mimowol-
nym wkrętem zamiast śruby. Gorzej, że 
on sam nie chciał wyjść. Od razu spon-
tanicznie powstały zespół ratowniczy 

Wykonanie: mąkę przesiać, dodać szczyp-
tę soli i pokrojone na kawałki masło. Posie-
kać nożem. Wsypać cukier, wbić żółtka, po-
siekać. Szybko zagnieść ciasto i włożyć na 
30 minut do lodówki. Schłodzone ciasto roz-
wałkować na grubość 3–4 mm, przenieść 
na wałku i nałożyć na ustawione obok sie-
bie, posmarowane cienko masłem, forem-
ki. Przycisnąć wałek i odciąć nadmiar cia-
sta. Docisnąć ciasto dłonią do dna i brze-
gów foremek. Skrawki ciasta ponownie za-
gnieść, rozwałkować i nakryć następne fo-
remki. Ciasto na dnie foremek nakłuć wi-
delcem, wyłożyć folią aluminiową i napeł-
nić suchym grochem lub fasolą. Piec 8–12 
minut w temperaturze 200°C. Będziemy po-
trzebowali 10 babeczek 

Masa:
• 250 dag serka mascarpone (zimnego)
• 10 słodko-kwaśnych śliwek
• 1 płaska łyżka cukru pudru 
• 1 płaska łyżeczka cukru waniliowego
• ⅓ łyżeczki mielonego kardamonu 
• Sok z ½ limonki i skórka otarta z pozo-

stałej połówki
• ½ łyżeczki cynamonu. 

Składniki wymieszać. Babeczki oprószyć 
cynamonem (dla dorosłych można skropić 
rumem lub brandy). Nałożyć masę, oprószyć 
cynamonem i udekorować paseczkami śliw-
ki. Pyszne z czarna kawą. Smacznego! 

Dariusz Hankiewicz

Święto patronalne służby zdrowia
Duszpasterstwo Służby Zdrowia, Farmaceutów i Diagnostów Laborato-

ryjnych Archidiecezji Lubelskiej zaprasza na uroczystości patronalne ku czci 
św. Łukasza, które odbędą się w Archikatedrze Lubelskiej w niedzielę, 18 paź-
dziernika br. o godz. 19.00.

Mszy Świętej będzie przewodniczył i homilię wygłosi J. E. ksiądz biskup 
prof. dr hab. Józef Wróbel. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Pielgrzymka DSZ
Duszpasterstwo Służby Zdrowia Archidiecezji Lubelskiej 

zaprasza na pielgrzymkę samolotową do Ziemi Świętej – Biblijnym szlakiem.

Termin pielgrzymki: 20–27.02.2016 r.

W programie m.in.: Betlejem, Nazaret, Jaffa, Cezarea Nadmorska, Hajfa, Kana Galilejska, Tyberiada, Tabgha, Góra Błogo-
sławieństw, Kafarnaum, Ein Karem, Jerozolima, Yardenit, Betania, Jerycho, Qumran, Morze Martwe.

Koszt pielgrzymki: 2.900 zł + 140 $ (przy udziale 40 osób).
Wylot z Warszawy (na lotnisko –  autokar z Lublina).

Informacje i zapisy u ks. Wojciecha Iwanickiego – tel. 663 983 783.
Szczegółowy plan pielgrzymki na stronie www.dsz.oil.lublin.pl
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Praca

Lekarze

• NZOZ w Kraśniku nawiąże współpracę z le-
karzem do pracy w POZ w ramach umowy 
z NFZ. Tel. 502 365 615.

• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej w Międzyrzecu Podlaskim zatrudni 
w tut. szpitalu lekarzy specjalistów w dzie-
dzinie chorób wewnętrznych i chirurgii. 
Umowa o pracę lub cywilnoprawna. Tel. 
83 371-40-11, 83 371-83-23 lub e-mail: ka-
dry@spzozmc.pl 

• SP ZOZ w Leżajsku zatrudni na umowę 
o pracę lub kontrakt lekarzy specjalistów: 
reumatologa, rehabilitacji, medycyny fi -
zykalnej i balneoklimatologii, balneologii 
w O. Reumatologii, Centrum Rehabilitacji 
Leczniczej. Atrakcyjne warunki wynagro-
dzenia, mieszkanie służbowe. Kontakt tel. 
17 240-47-00.

• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim za-
trudni lekarza do pracy w POZ (specjalistę 
medycyny rodzinnej, internistę, pediatrę, 
lub w trakcie specjalizacji). Korzystne wa-
runki wynagrodzenia, dowolna forma za-
trudnienia, nowoczesna przychodnia. Tel. 
501 203 088 lub 501 063 325.

• Przychodnia Specjalistyczna zaprasza 
do współpracy lekarzy specjalistów oraz 
przedstawicieli zawodów medycznych. Pro-
ponujemy wynajem gabinetów lekarskich 
na godziny lub dni lub inne formy współ-
pracy do uzgodnienia. Możliwość wynaję-
cia gabinetu na wyłączność. Tel. 502 329 
921 (w godz. 18–20.00).

• NZOZ „AniMED” Ośrodek Zdrowia w Ur-
szulinie (ok. 60 km od Lublina w kierunku 
Włodawy) zatrudni lekarza specjalistę w za-
kresie medycyny rodzinnej. Warunki pracy 
i płacy do uzgodnienia. Tel. 608 315 587, 
502 639 781, 82 571-30-02.

• Lekarz chorób wewnętrznych poszukuje 
pracy w szpitalu lub w POZ w Lublinie lub 
okolicach. Tel. 887 268 750.

• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim za-
trudni lekarzy specjalistów. Nowoczesna 

przychodnia, wysokiej klasy sprzęt, USG, 
korzystne warunki wynagrodzenia, forma 
współpracy do uzgodnienia. Tel. 501 203 
088, lub 501 063 325. 

Dentyści

• Zatrudnię asystentkę stomatologiczną. Tel. 
782 154 428.

• Praca dla lekarza stomatologa w Rykach 
i Nowodworze na NFZ i prywatnie. Kon-
takt: tel. 606 609 390.

• Centrum Medyczne w Lublinie nawiąże 
współpracę z lekarzem dentystą ze spec. 
protetyki, periodontologii, stomatologii 
zachowawczej z endodoncją lub w trakcie 
specjalizacji. Tel. 669 223 292.

• NZOZ w Kraśniku nawiąże współpracę z le-
karzem stomatologiem. Praca w ramach 
umowy z NFZ oraz pacjenci prywatni. Tel. 
kom. 502 365 615.

• Zatrudnię lekarza stomatologa w ośrodko-
wym gabinecie stomatologicznym w ma-
łej miejscowości, (kontrakt NFZ), gwaran-
towana duża liczba pacjentów, możliwość 
prowadzenia praktyki prywatnej na atrak-
cyjnych warunkach. Tel. 500 050 102.

• NZOZ w Kraśniku przyjmie do pracy leka-
rza stomatologa. Pacjenci prywatni. Tel. 602 
498 243.

• NZOZ w Zamościu zatrudni lekarza denty-
stę po stażu. Praca na kontrakt z NFZ i pry-
watnie. Udostępni dwupokojowe mieszka-
nie w bloku. Możliwość również zatrudnie-
nia na staż. Tel. 696 48743.

• 1 Nowoczesne Centrum Stomatologiczne 
w Krasnymstawie podejmie współpracę 
z ortodontą. Tel. 662 313 363. 

• NZOZ w Puławach zatrudni lekarza stoma-
tologa. Bardzo dobre warunki pracy i fi nan-
sowe. Tel. 504 073 832.

• Gabinet Stomatologiczny w Chełmie za-
trudni w pełnym wymiarze czasu pracy 
młodego, utalentowanego lekarza, rzetel-
nego i punktualnego, który chciałby kształ-
cić się w dziedzinie stomatologii estetycz-
nej, protetyce bądź chirurgii stomatologicz-
nej. CV proszę przesyłać na biuro.collage@
wp.pl; tel. 660 051 022.

Składki członkowskie w 2015 r.

Pożyczki

konto na pożyczki: 
16 1910 1019 2600 1690 3121 0001

Pożyczki socjalne będą realizowane 
w październiku 2015 r. – na bieżąco. Po-
życzki szkoleniowe – na bieżąco.

Informacje o przyznanych pożyczkach 
uzyskać można telefonicznie: w kasie LIL 
– 81 536 04 71, w delegaturach: w Bia-
łej Podlaskiej – 83 342 82 07, Chełmie – 
82 564 35 99, oraz w Zamościu – 84 638 
46 58. Zainteresowani proszeni są o od-
biór przyznanych pożyczek w drugiej po-
łowie miesiąca.

• Spłata pożyczki rozpoczyna się już 
w następnym miesiącu po jej otrzy-
maniu.

• Raty powinny być spłacane do 10. każ-
dego miesiąca. W przypadku niespła-
cenia raty w terminie, automatycznie 
naliczana będzie kara – 20 zł za każ-
dy miesiąc opóźnienia spłaty.

• W razie niespłacania pożyczki, mi-
mo wezwania przez Komisję Socjal-
ną LIL, wzywani do spłaty będą ży-
ranci dłużnika.

Zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Le-
karskiej nr 27/14/VII z 5 września 2014 r. 
z dniem 1 stycznia 2015 r. zmieniła się wy-
sokość składki członkowskiej na rzecz izby 
lekarskiej.

Uchwała ustala wysokość składki obo-
wiązującej lekarza lub lekarza dentystę, 
członka okręgowej izby lekarskiej na 60 zł 
miesięcznie.

Lekarz/lekarz dentysta posiadający 
ograniczone prawo wykonywania za-
wodu opłaca składkę w wysokości 10 zł 
miesięcznie.

Stałe zwolnienie z obowiązku opłacania 
składki przysługuje lekarzowi, który ukoń-
czył 75 lat lub został skreślony z rejestru 
członków okręgowej izby lekarskiej.

Czasowe zwolnienie z opłacania składki 
przysługuje lekarzowi, który złożył wnio-
sek wraz z oświadczeniem, że nie osią-
ga przychodów z tytułu wykonywania za-
wodu oraz ze źródeł przychodów wymie-
nionych w przepisach o podatku dochodo-
wym od osób fi zycznych, z wyłączeniem 

renty lub emerytury, w rozumieniu prze-
pisów o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych lub ustaw re-
gulujących zaopatrzenie emerytalne służb 
mundurowych. Czasowe zwolnienie przy-
sługuje tylko na okres nieosiągania powy-
żej opisanych przychodów.

Lekarz, który przed wejściem w życie 
uchwały, miał ustaloną miesięczną wyso-
kość składki na kwotę 10 złotych, opła-
ca składkę w tej kwocie do czasu nabycia 
prawa do zwolnienia z obowiązku opłaca-
nia składki.

Lekarz, który przed wejściem w ży-
cie uchwały, uzyskał prawo do zwolnienia 
z obowiązku opłacania składki zachowuje 
prawo do zwolnienia do czasu zaistnienia 
zdarzenia skutkującego powstaniem obo-
wiązku opłacania składki.

Wszelkie zmiany mające wpływ na 
wysokość składki członkowskiej należy 
zgłaszać w izbie lekarskiej w terminie do 
30 dni. Zmiany te skutkują od pierwsze-
go dnia miesiąca następującego po mie-
siącu, w którym ORL podjęła stosowną 
uchwałę.

Składkę za dany miesiąc opłaca się do 
końca tego miesiąca lub z dowolnym wy-
przedzeniem.

Składki należy opłacać przelewem na 
indywidualne konto bankowe lub w ka-
sie LIL.

Pełna treść uchwały jest dostępna 
na stronach NIL pod adresem: http://
www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_fi-
le/0008/97262/ru027-14-VII.pdf

Numer indywidualnego konta do 
wpłat składek członkowskich można 
sprawdzić na stronie Lubelskiej Izby 
Lekarskiej: http://www.oil.lublin.pl/
skladki.html

Informacji dotyczących składek udzie-
la pracownik rejestru składek członkow-
skich:

tel.: 81 536-04-54, 
e-mail: skladki@oil.lublin.pl

Komisja 
Wykonywania 
Zawodu ORL 

w Lublinie
informuje

Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. 
o izbach lekarskich (DzU z 2009 nr 
219, poz. 1708 z późn. zm.) nakłada 
na lekarzy i lekarzy dentystów zrze-
szonych w okręgowej izbie lekarskiej 
obowiązek 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

Parking dla lekarzy
Uprzejmie informujemy, że lekarze przy-

jeżdżający samochodami do siedziby LIL mo-
gą bezpłatnie korzystać z miejsc zarezerwo-
wanych na parkingu Kliniki Okulistyki przy ul. 
Chmielnej 1. 

Wjazd na parking na hasło „Lubelska Izba 
Lekarska”.

Ogłoszenia drobne 
w celu uniknięcia błędów

przyjmujemy TYLKO w formie 
plików tekstowych przysyłanych 

drogą e-mailową. 
Adres: medicus@oil.lublin.pl 

Ogłoszenia do kolejnych 
wydań „Medicusa” przyjmujemy 

do 10 dnia poprzedniego miesiąca.

• Zatrudnię lekarza dentystę, najlepiej po sta-
żu. Tel. 502 644 342. 

• Zatrudnimy lekarzy stomatologów oraz 
lekarza ortodontę w gabinecie MediDent 
w Łęcznej – dobre warunki współpracy, no-
woczesne techniki, możliwość szkoleń oraz 
podnoszenia kwalifi kacji. MediDent Gabi-
nety Lekarsko-Dentystyczne, ul. Polna 30, 
21-010 Łęczna. Tel. 519 111 517; www.me-
dident-leczna.pl

• Renomowana praktyka stomatologiczna 
z ponad 20-letnim stażem w Lublinie ofe-
ruje możliwość pracy i rozwoju dla lekarzy 
stomatologów: stosujemy nowoczesne me-
tody i techniki leczenia; pracę na nowocze-
snym sprzęcie i atrakcyjne wynagrodze-
nie. Mile widziane osoby z min. 2- letnim 
doświadczeniem. Osoby zainteresowane 
ofertą prosimy o przesyłanie CV na maila 
emultimed@gmail.com; tel. 509 801 633.

• NZOZ świadczący usługi prywatne i w ra-
mach NFZ zatrudni lekarza stomatologa. 
Oferujemy bardzo dobre warunki pracy 
i mieszkanie. Tel. 608 556 950 po 20.

Drobne

• Wynajmę/sprzedam gabinet stomatolo-
giczny przy ul. Organowej w Lublinie. Tel. 
790 404 800.

• Wynajmę przygotowane pomieszczenia na 
gabinety lekarskie w Chełmie, ul. Piłsud-
skiego 11b. Tel. 606 824 526.

• Sprzedam używany w przychodni stoma-
tologicznej autoklaw EUROKLAV 23-S, rok 
produkcji 2000. Tel. 606 526 824.

• Okazja!!! Sprzedam pilnie praktykę sto-
matologiczną względnie sprzęt za bardzo 
przystępną cenę – centrum Lublina. Wy-
sokiej jakości sprzęt i wyposażenie gabi-
netu z umeblowaniem także m.in.: rtg. PA-
NORAMA+ CEFALOSTAT, rtg „zębowy”, trzy 
UNITY. Lokal 100 mkw. wynajmowany – ko-
rzystne warunki najmu (możliwość 2-mie-
sięcznej karencji za wynajem!!! Trzy miejsca 
parkingowe dla pacjentów w podziemnym 
garażu). Tel. 506 676 028 lub baron@o2.pl

• Wynajmę gabinet lekarski w NZOZ lub ku-
pię cały NZOZ na terenie województwa lu-
belskiego. Kontakt: tel. 609 522 306.

• Sprzedam lub wynajmę w pełni wyposażo-
ny dwufotelowy gabinet stomatologiczny 
w Lublinie na parterze w dużej przychodni. 
Pełny odbiór sanepidu spełniający wszyst-
kie wymogi. Sterylizacja, rtg., nowa radio-
wizjografi a; 80 mkw.; niewysoki czynsz. Tel. 
507 665 014.

• Wynajmę gabinet lub gabinety lekarskie 
w nowoczesnej przychodni medycznej 
w Lublinie. Okolice ulicy T. Zana. Tel. 600 
432 614.

Duszpasterze 
diecezjalni służby 
zdrowia
Archidiecezja lubelska – 
ks. Wojciech Iwanicki
tel. 663 983 783,  e-mail: wiwanicki@o2.pl
Diecezja siedlecka – ks. dr Piotr Pielak
tel. 513 170 200,  e-mail: pielakp@op.pl
Diecezja zamojsko-lubaczowska – 
ks. Czesław Koraszyński
tel. 602 783 279,  e-mail: czekor@op.pl

Msza Święta
„Związki duszy są większe niż związki ciała.
Dlatego chrześcijanie nigdy się nie rozstają”

Serdecznie zapraszam Szanownych Państwa
na 

Mszę Świętą połączoną z wypominkami za Dusze 
Świętej Pamięci Księży Kapelanów, Lekarzy, Pielęgniarek oraz wszystkich

zmarłych Pracowników Służby Zdrowia 
i Izby Lekarskiej w Lublinie,

która odbędzie się 
21 listopada 2015 r. o godz. 18.00 

w kościele pw. Świętego Michała Archanioła 
w Białej Podlaskiej, ul. Pokoju 14.

Biała Podlaska
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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: 8-16, 
wtorek: 8-17, piątek: 8-15

• sekretariat: 81 536-04-50 (51)
• składki członkowskie: 

81 536-04-54, skladki@oil.lublin.pl
• dyrektor biura: 81 536-04-56, 

501 935 780, dyrektor@oil.lublin.pl
• rejestr lekarzy: 

tel./fax 81 536-04-85, 81 536-04-69, 
rejestr.lekarzy@oil.lublin.pl
godziny przyjęć interesantów: 
poniedziałek, środa, czwartek: 8-16, 
wtorek: 8-17, piątek: 8-15

• rejestr praktyk prywatnych: 
81 536-04-53, rejestr.praktyk@oil.
lublin.pl, godziny przyjęć interesantów: 
poniedziałek, środa, czwartek: 8-16, 
wtorek: 8-17, piątek: 8-15

• Komisja Kształcenia Medycznego: 
81 536-04-87, 81 536-04-65, 
fax 81 536-04-78 
kkm@oil.lublin.pl, 
doskonalenie.zawodowe@oil.lublin.pl

• Komisja ds. Lekarzy Seniorów: 
wtorek, czwartek: 13-15 
81 536-04-55

adresy internetowe:
Medicus – www.medicus.lublin.pl
LIL – www.oil.lublin.pl
Komisja Stomatologiczna ORL – 
www.stomatologia.oil.lublin.pl
Komisja Kultury ORL – ^www.
kultura.oil.lublin.pl
Duszpasterstwo Służby Zdrowia – 
www.dsz.oil.lublin.pl

Dyżury Prezydium ORL w Lublinie

Biura w delegaturach
• delegatura Biała Podlaska: 

tel. 83 414-72-07, fax 83 344-28-87
ul. Okopowa 3, 21-500 Biała Podlaska
biala.podlaska@oil.lublin.pl
czynne: poniedziałek – piątek 
7.30-15.30

• delegatura Chełm: 
tel./fax 82 564-35-99
ul. Ceramiczna 1, 22-100 Chełm
chelm@oil.lublin.pl
czynne: poniedziałki, środy, czwartki: 
9-15, wtorki i piątki – nieczynne

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

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

• Rzecznik Praw Lekarza: 
Jacek Niezabitowski 
tel. 601 501 470, rpl@oil.lublin.pl 

• Archidiecezjalny Duszpasterz 
Służby Zdrowia: 
ks. Wojciech Iwanicki, 
663 983 783, wiwanicki@o2.pl

• księgowość: 81 536-04-71, 
kasa czynna: poniedziałek: 10-15, 
wtorek: 9-16.45, środa, 
czwartek: 10-15.30, piątek: 10-12

• kancelaria Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej: 
81 536-04-76, rzecznik@oil.lublin.pl

• kancelaria Okręgowego Sądu 
Lekarskiego: 81 536-04-77, 
sad@oil.lublin.pl

• ubezpieczenia lekarzy: 
81 536-04-77 (Lublin), 
83 342-82-07 (Biała Podlaska), 
82 564-35-99 (Chełm), 
84 638-46-58 (Zamość)
ubezpieczenia@oil.lublin.pl

• biuro prawne: 
81 536-04-56, 81 536-04-50 
(porady po telefonicznym umówieniu)

Poniedziałek:
Maria Dura – godz. 15.00-17.00

Wtorek:
Jacek Szkutnik – godz. 14.00-15.30
Barbara Hasiec – godz. 13.30-15.30
Grzegorz Pietras – godz. 14.30-15.30

Środa:
Monika Bojarska-Łoś 
  – godz. 15.00-16.00
Leszek Buk – godz. 12.00-12.30
Anna Zmysłowska – godz. 15.00-16.00
Maria Dura – godz. 15.00-16.00

Czwartek:
Janusz Spustek – godz. 14.00-16.00

Piątek:
Leszek Buk – godz. 13.30-14.30
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