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Fiskus nie powinien pytać lekarzy
Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzył na korzyść lekarza skargę kasacyjną, któ-

rej przedmiotem było ustalenie, czy lekarz w czasie postępowania kontrolnego, pro-
wadzonego przez urząd kontroli skarbowej, ma obowiązek przekazać organowi na je-
go żądanie imiona, nazwiska i adresy pacjentów, którzy podjęli u niego leczenie.

str. 7

Wróciłam do normalności
Publikujemy wyznania lekarki Bożeny, która tuż po dyplomie 

wpadła w sidła uzależnienia od alkoholu. Z wielkim trudem, po 
latach, dzięki profesjonalnej pomocy wróciła do prawdziwego 
życia. Dziś znów cieszy się rodziną, przyjaciółmi i wykonywa-
niem upragnionego zawodu.

str. 16–17

– Sanatorium w Krasnobrodzie stale poszerza ofertę leczniczą dla pacjentów ze scho-
rzeniami układu oddechowego oraz skrzywieniami kręgosłupa i wadami postawy. Tam-
tejszy klimat jest czynnikiem, który w bardzo dużym stopniu wspomaga leczenie. Kura-
cjusze mogą liczyć na zabiegi poprawiające ich komfort życiowy – 

opowiadają dyrektorzy w rozmowie z Anną Augustowską
str. 8–9

Borowiną, słońcem i klimatem
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Jarosław Gowin, 
wicepremier, uważa, 
że lekarze powinni po 
studiach odpracowy-
wać swoje studia. Mia-

łoby to zatrzymać falę lekarskiej emi-
gracji i zlikwidować braki wśród spe-
cjalistów. Wtóruje mu rzecznik praw 
pacjenta. Innego zdania jest Konstan-
ty Radziwiłł, minister zdrowia, który 
nie widzi możliwości wprowadzenia 
takich rozwiązań. Musielibyśmy za-
kazać tej grupie zawodowej porusza-
nia się po Unii Europejskiej. Na razie, 
zgodnie z polskim i europejskim pra-
wem, panuje swoboda przemieszcza-
nia się między państwami.

Swoje propozycje na temat ubytku le-
karzy specjalistów Gowin oznajmił na 
falach radia, którego najczęściej słucha-
ją młodzi lekarze rano, kiedy przebijają 
się przez miejskie korki. Przekonywał, 
że rozwiązaniem byłoby wprowadzenie 
państwowych stypendiów, które w pełni 
pokrywałyby koszt studiów, jednak le-
karz musiałby je odpracować. Wicepre-
mier podał też szacunkowy koszt studiów 
lekarskich. Według niego to pół miliona 
złotych. Nasz wicepremier jest z zawodu 
fi lozofem. A fi lozofi a to przecież umiło-
wanie mądrości. Gowin zżyma się, że wy-
kształcony za państwowe pieniądze świe-
żo upieczony lekarz wsiada na prom i pły-
nie do Szwecji albo Norwegii. 

Jak to drzewiej bywało?

– Lekarzy nienawidzi się z przekona-
nia lub z oszczędności – mawiała austriac-
ka pisarka Marie von Ebner-Eschenbach. 
Próby zatrzymywania lekarzy w Polsce 
mają już swoją złą legendę. Po studiach 
lekarskich w 1979 roku dostałem łaska-
wie pozwolenie na wyjazd na urlop do 
Grecji, pod warunkiem złożenia podpi-
su na wekslu, zobowiązującym do zwro-
tu kosztów za moje studia. Wtedy nawet 
po cichu nie myślałem o emigracji. Ale 
myślała za mnie władza. Z Grecji można 
było wówczas z tym paszportem przesiąść 
się na prom do Włoch, stamtąd do obozu 
przejściowego w rzymskiej Latinie. Do 
USA było wtedy trudniej się stamtąd do-
stać, ale do Kanady i Australii po kilku 
miesiącach brali praktycznie wszystkich. 
W Niemczech wystarczyło nieraz poka-
zać przy stole operacyjnym lub na sali po-
rodowej, co się umie, aby załapać się do 
stałej pracy niemal natychmiast po przy-
jeździe. A weksel służył władzy po to, aby 
zagarnąć w kraju to, co zostało po „ucie-
kinierach”. Na szczęście blankiet urzędo-
wy polskiego weksla umarł śmiercią na-
turalną 1 stycznia 2007 r.

Nie samym chlebem

Dzisiejsza młodzież lekarska żali się, 
że często jest zmuszona do wyjazdu za 
granicę. Powodem wcale nie są tylko ni-
skie wynagrodzenia, ale również proza 
dnia codziennego. Od wielu lat najmłod-
szym lekarzom uniemożliwiano specja-
lizowanie się w wymarzonej dziedzinie. 
Pocieszenie znajdowali niemal od ręki 
w nieodległej Szwecji lub Danii, gdzie 
to specjalizacja czekała na nich, a nie od-
wrotnie. Żadnej nostryfi kacji dyplomu, 
intensywny kurs języka za darmo, rozbu-
dowana do potęgi pomoc socjalna. Nikt 
tam premiera nie pyta: jak żyć? Każda ro-
dzina lekarza otrzymuje zasiłek 500 zło-
tych na dziecko do 16 roku życia, a gdy 
się ono uczy, do 20. roku życia, 550 zło-
tych za drugie dziecko i 722 za trzecie. 
Mieszkańcy Szwecji mają 480 dni urlo-
pu rodzicielskiego. Może on zostać wyko-
rzystany zarówno przez matkę, jak i przez 
ojca dziecka. Bezrobotny dostanie tam za-
siłek w wysokości 320 koron szwedzkich 
dziennie (157 złotych). W Szwecji wyso-
kość emerytury wynosi 64 proc. średnie-
go wynagrodzenia.

W Danii samotnych matek żaden poli-
tyk nie śmiałby obrazić zachętą urodzenia 
drugiego dziecka. Brak ojca w rodzinie 
duńskie prawo wynagradza dziecku po-
dwójną stawką pomocy socjalnej, a także 
dofi nansowaniem do mieszkania, przed-
szkola i żłobka. 

Za naszą zachodnią granicą urlop ma-
cierzyński wynosi 14 tygodni i jest peł-
nopłatny. Każda rodzina otrzymuje za-
siłek na dziecko do 18 roku życia, tzw. 
Kindergeld. Może on zostać przedłużo-
ny w dwóch przypadkach: do 21 roku ży-
cia, gdy dziecko nie znalazło pracy lub do 
25., gdy uczy się lub studiuje. Wynosi on 
184 euro, czyli 790 złotych miesięcznie 
i wzrasta w zależności od liczby dzieci na-
wet do 490 złotych. Niemcy wychowują-
cy dzieci mogą odliczyć od podatku od 8 
do 16 tys. złotych rocznie. 

Młode lekarki wolą rodzić dzieci 
w Wielkiej Brytanii, bo każda z nich do-
stanie 39 tygodni płatnego urlopu macie-
rzyńskiego. Dodatkowo przewidzianych 
jest 13 tygodni bezpłatnego urlopu dla 
każdego z rodziców do wykorzystania 
w ciągu 5 lat od urodzenia dziecka. Ty-
godniowo wypłacana jest kwota na dziec-
ko w wysokości 22 funtów i 13 funtów na 
każde kolejne. Biedniejsze rodziny mogą 
skorzystać z zasiłku. To świadczenie za-
leży od dochodu. Maksymalnie – rocznie 
– można otrzymać 600 funtów na rodzi-
nę i dodatkowo 1500 funtów na dziecko. 
Poza tym państwo dopłaca do opieki nad 
dziećmi osób pracujących.

Studiować można wszędzie

Obawiam się, że te szumne zapowie-
dzi przyniosą skutek odwrotny do zamie-
rzonego. Pomysły odpłatności za medycz-
ne studia są bez wątpienia w polskich re-
aliach posunięciem samobójczym. Jeśli 
tak się stanie większość najzdolniejszej 
młodzieży, marzącej o karierze lekarskiej, 
po prostu wyemigruje przed studiami za-
miast po nich. Jeśli młodym medykom 
władza rzuci kolejne kłody pod nogi to 
fi rmy rekrutujące z Niemiec, Norwegii 
czy Kanady wdrożą kolejne ułatwienia dla 
polskich medyków i pielęgniarek. 

Studiować dziś można wszędzie. Wy-
działy lekarskie renomowanych uniwer-
sytetów w Kopenhadze i Sztokholmie aż 
się proszą o studentów z zagranicy. Roz-
kapryszona młodzież skandynawska stro-
ni od studiowania medycyny, bo uważa te 
studia za piekielnie trudne i pracochłon-
ne. W Niemczech co dziesiąty jest obco-
krajowcem. 

W Anglii wszystkie studia są płatne, 
ale każdy może wziąć nieoprocentowa-
ny kredyt studencki, który spłaca dopie-
ro wtedy, gdy już zarabia (9 proc. dodat-
kowego podatku dochodowego, co przy 
wysokiej kwocie wolnej nie stanowi du-
żego obciążenia). Zresztą zasada spłaty 
takiej pożyczki jest klarowna: jeżeli stu-
dia w Anglii „coś ci dały” i dzięki temu 
dobrze zarabiasz, spłacasz pożyczkę. Je-
żeli nic ci nie dały i zarabiasz mało, to po 
prostu nie spłacasz! Dopiero po rozpoczę-
ciu pracy lekarz spłaca 9 proc. z nadwyż-
ki kwoty progowej (threshold), która dla 
Wielkiej Brytanii wynosi 21 tys. funtów. 
Jeśli lekarz zarabia np. 30 tysięcy, jego 
miesięczna rata liczy się od 9 tys. i wy-
nosi zaledwie 67 funtów. Co więcej, jeśli 
straci pracę lub będzie korzystał z urlo-
pu macierzyńskiego spłata jest zawiesza-
na. Jeśli tak ma być kiedyś w Polsce, to 
zgoda na płatne studia.

Taki system jest sprawiedliwy. Więk-
szość studentów medycyny pochodzi 
przecież z zamożniejszych rodzin. Jeżeli 
za studia płaci państwo, to de facto za stu-
dia dzieci z bogatych rodzin płacą rodzi-
ny ubogie, których nie stać na korepety-
cje czy utrzymanie syna czy córki na stu-
diach w dużych miastach. 

Ale jest i druga strona medalu. Za studia 
dzieci ubogich, których nie stać na studia 
i płacą zerowy podatek, płacą bogaci ro-
dzice, którzy płacą duży podatek (a przy-
najmniej powinni). Trudno dziś mówić, 
kto płaci za czyje studia. Jedyne, co moż-
na chyba stwierdzić to to, że rodzice osób 
niestudiujących płacą za studiujących.

Marek Stankiewicz
stankiewicz@hipokrates.org

Lekarzem można być wszędzie
Na Wyspach sytuacja bezrobotnych 

nie jest już tak dobra, jak w Skandyna-
wii. Maksymalna wysokość zasiłku wy-
nosi 67,5 funta (350 zł) tygodniowo dla 
osób, które skończyły 25 lat oraz 53,45 
(280 zł) dla tych poniżej 25 roku życia. 
Jest on wypłacany przez 182 dni. Po upły-
wie tego okresu dalszy zasiłek zależy od 
sytuacji materialnej. Dodatkowo moż-
na liczyć na dofi nansowanie do opłat za 
mieszkanie, zasiłek na dzieci, ale świad-
czenia te są dużo niższe niż w krajach 
skandynawskich.

Na emeryturę mieszkańcy Wysp 
oszczędzają sami, a świadczenia pań-
stwowe są tylko jej uzupełnieniem. Eme-
rytura państwowa jest uzależniona od do-
chodów, a także innych czynników. Mo-
że ona wynosić: 107,45 funta tygodnio-
wo dla osoby samotnej, 107,45 funta ty-
godniowo dla osoby w związku małżeń-
skim lub partnerskim, z których każda 
strona odprowadzała składki do National 
Insurance lub 64 funty tygodniowo dla 
osoby w związku małżeńskim lub part-
nerskim, która korzysta ze składek mę-
ża, żony lub partnera. Uprawnieni mo-
gą się również starać o dodatkową eme-
ryturę państwową. Od pieniędzy wpła-
canych na prywatne konto emerytalne, 
Anglicy płacą obniżony podatek. Pry-
watną emeryturę można zacząć pobie-
rać w wieku 50 lat.

No to na co się zżyma 
wicepremier?

Płatne studia lekarskie i konieczność 
odpracowania przez lekarzy kosztów na-
uki stworzą nierówność. Przecież wyjeż-
dżają ci najlepsi, a nie najmłodsi. Poja-
wia się pytanie, dlaczego ta zmiana nie 
miałaby dotyczyć innych grup zawodo-
wych? Choćby marynarzy, którzy pływa-
ją dziś dokąd się tylko da. Niekoniecz-
nie pod polską banderą. Im wicepremier 
w dyplomy Wyższej Szkoły Morskiej ja-
koś nie zagląda.

Jestem pewien, że płatne studia me-
dyczne byłyby odebraniem zdolnej, acz 
mniej zamożnej młodzieży, ostatniej 
szansy na zostanie lekarzem. Napraw-
dę, wolałbym, aby leczył mnie wrażliwy 
lekarz, a nie bogaty z domu zarozumia-
lec. Żeby dostać się na wydział lekarski, 
trzeba inwestować w dziecko już w szko-
le średniej i często pomagać mu kosztow-
nymi korepetycjami. A to słono kosztuje. 
Konia z rzędem temu, kto odpowie, w jaki 
sposób lekarz na rezydenturze ma spłacić 
pół miliona złotych z pensji, która wyno-
si 2,2 tys. zł miesięcznie? Gdyby nawet 
oddał wszystko, co zarobi, musiałoby to 
potrwać aż 19 lat. 

Tak wynika z rankingu najzdrow-
szych miast i powiatów, który pod ko-
niec lutego opublikowała redakcja 
Dziennika Gazeta Prawna. Lublin zajął 
w nim pierwsze miejsce, wyprzedzając 
grupę 35 miast, a powiat bialski – szó-
ste w grupie 90 powiatów.

Na liście wśród najzdrowszych miast 
znalazła się także Biała Podlaska (12 
miejsce), a także powiaty: łęczyński 
(7); lubelski (43); świdnicki (72) i wło-
dawski (90). 

Według rankingu, „najzdrowszy” jest 
powiat tatrzański a także miasta – zaraz 
za Lublinem – Olsztyn i Rzeszów.

Ranking opracowano po raz dru-
gi. W jego ramach porównywano m.in. 
dostępność sprzętu, zdrowie mieszkań-
ców, umieralność noworodków oraz 
liczbę programów profilaktycznych. 
Ale w opracowaniu danych pod uwagę 
brano przede wszystkim trzy podstawo-
we kategorie:
– zaplecze medyczne – czyli m.in. 

liczba placówek medycznych w da-
nym mieście i jakość ich wyposaże-
nia (liczba tomografów, RTG, apa-
ratów USG itp.), w także liczba ze-
społów ratowniczych, czy prowadzo-
nych w mieście programów profi lak-
tycznych;

– ocenę zdrowia mieszkańców – ana-
lizowano m.in. demografi ę, umieral-
ność noworodków, a także przyczy-
ny umieralności mieszkańców (ze 
szczególnym uwzględnieniem odset-
ka zgonów z powodu chorób układu 
krążenia, nowotworów czy układu 
oddechowego);

– dostępność badań – tutaj w ocenie 
ważny był czas oczekiwania na pod-
stawowe badania (takie jak tomo-
grafi a, USG czy EKG) oraz wizytę 
u specjalisty (np. kardiologa, neu-
rologa, czy onkologa). Oceniano też 
czas oczekiwania na przyjęcia do za-
kładu opiekuńczo-leczniczego.
Jak informowała w czasie gali wrę-

czania nagród Monika Lipińska, z-ca 
prezydenta, Lublin co roku na działa-
nia prozdrowotne przeznacza ok. 1,5 
mln zł. Są to pieniądze, które uzupełnia-
ją budżet NFZ pozwalając poprawić do-
stęp do świadczeń i usług medycznych, 
które nie są fi nansowane z innych źró-
deł publicznych. 

Od dwóch lat w Lublinie działa także 
klaster Lubelska Medycyna, który jest 
platformą współdziałania między uczel-
niami, jednostkami naukowo-badawczy-
mi, a także placówkami medycznymi, 

biznesem i samorządem. Obecnie sku-
pia już 77 podmiotów.

W 2015 roku przyjęto też program 
„Zdrowie dla Lublina” na lata 2016-
2020. W jego ramach będą realizowa-
ne programy zdrowotne m.in. szczepie-
nia ochronne przeciw HPV dla dziew-
czynek, przeciwko grypie dla seniorów 
i przeciw pneumokokom. W 2016 roku 
wzrosną wydatki na program opieki ho-
spicyjnej i paliatywnej. 

Dumą Lublina jest także stale roz-
wijana medycyna szkolna, gdzie obok 
opieki stomatologicznej uczniowie ma-
ją zapewniony udział w programach np. 
profi laktyki wad postawy, wad wzro-
ku a także zdrowego odżywiania „Jedz 
z głową”.

Ranking zdrowia Polski

Dla zdrowia zamieszkaj w Lublinie

Lublin to także miasto, w którym po-
dejmuje się działania na rzecz ochrony 
zdrowia psychicznego np. „Wzajem-
nie pomocni w trosce o zdrowie psy-
chiczne”. 

Powiat bialski zajął szóste miejsce 
w rankingu. Od lat prowadzone są tu 
liczne programy dotyczące ochrony 
zdrowia mieszkańców. To m.in. pro-
gram profi laktyki chorób układu krą-
żenia; badań mammografi cznych, dia-
gnostyki osteoporozy. Obecnie w po-
wiecie realizowany jest programu „Ra-
zem dla Serca”, dzięki któremu blisko 
2,5 tys. mieszkańców powiatu przecho-
dzi kompleksowe i specjalistyczne ba-
dania w kierunku wczesnego wykrywa-
nia chorób układu krążenia. Projekt fi -
nansowany jest ze środków norweskich 
oraz budżetu państwa. Wcześniej miesz-
kańcy powiatu mogli skorzystać m.in. 
z bezpłatnych badań mammografi cz-
nych, RTG klatki piersiowej oraz ba-
dań densytometrycznych kości. aa
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Piersi leczone z empatią 
z prof. Barbarą Madej-Czerwonką, 
kierownikiem Oddziału Chirurgii Piersi WSZS 

im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie, 
rozmawia Jerzy Jakubowicz 

• Od ilu lat działa Oddział Chirurgii 
Piersi w szpitalu przy al. Kraśnickiej?

– Właśnie mija 5 lat. Oddział powstał 
jako jedna z pierwszych nowatorskich 
jednostek w Polsce o charakterze Breast 
Unit, tj. struktur organizacyjnych, prze-
znaczonych do leczenia i diagnostyki cho-
rych z rakiem piersi. Utworzenie Oddzia-
łu Chirurgii Piersi nawiązywało do usta-
leń Europejskiego Towarzystwa Senolo-
gicznego Eusoma. Oddzielny oddział, le-
czący kobiety z rakiem piersi najbardziej 
nowoczesnymi metodami, dającymi moż-
liwość zachowania piersi i węzłów chłon-
nych oraz rekonstrukcji jednoczasowych, 
był wydarzeniem opisanym wówczas 
w prasie ogólnopolskiej.

• Czy liczba pacjentek z rakiem pier-
si rośnie?

– Niestety, tak, co pokazuje jak bardzo 
było potrzebne utworzenie tego typu pla-
cówki. W oddziale rozwinęliśmy najno-
wocześniejsze metody z zakresu chirur-
gii piersi. Wprowadziliśmy biopsję mam-
motomiczną, zabiegi oszczędzające wę-
zły chłonne w przypadku przerzutów do 
węzłów wartowniczych, rekonstrukcje 
jednoczasowe i odroczone. Współpra-
ca z ośrodkami polskimi i niemieckimi 

zaowocowała rozwojem nowoczesnych 
onkoplastycznych małoinwazyjnych 
technik operacyjnych.

wykonać śródoperacyjnie badanie histo-
patologiczne, co pozwala uniknąć wielo-
etapowych operacji i radykalnie podczas 
jednego zabiegu leczyć chore z rakiem 
piersi. Nasza pracownia medycyny nukle-
arnej ma możliwości wykonywania limfo-
scyntygrafi i. Dzięki temu badaniu w cza-
sie operacji, dzięki nowoczesnej sondzie, 
istnieje możliwość identyfi kacji śródope-
racyjnej węzła chłonnego wartownicze-
go. Mamy również mammografi ę śródo-
peracyjną, dzięki której można identyfi -
kować niepalpacyjne, często milimetro-
wej wielkości, guzy piersi. Wykonywane 
są biopsje mammotoniczne pod kontro-
lą USG. Dzięki współpracy z krajowymi 
i zagranicznymi ośrodkami chirurgii pla-
stycznej zwiększyła się u nas liczba re-
konstrukcji piersi.

• Czy diagnozowani i leczeni są tylko 
pacjenci leżący na oddziale?

– Oddział Chirurgii Piersi jest nad-
rzędną jednostką w diagnostyce raka 
piersi w szpitalu, koordynujemy działa-
nia także innych jednostek onkologicz-
nych, tj. ośrodka wczesnego wykrywania 
raka piersi, gdzie prowadzony jest skry-
ning mammografi czny, Poradni Onkolo-
gicznej, Poradni Chirurgii Onkologicznej 
i Poradni Profi laktyki Chorób Piersi.

• Leczenie raka piersi jest leczeniem 
kompleksowym i zespołowym, dotyczy to 
również chemioterapii i radioterapii.

– Dysponujemy 20-łóżkowym oddzia-
łem chemioterapii. W zakresie radiote-
rapii od lat współpracujemy z jedynym 
w województwie zakładem radioterapii, 
tj. radioterapią COZL. Współpraca mię-
dzy specjalistami na linii chirurg – radio-
terapeuta jest bardzo dobra i efekty tera-
peutyczne są bardzo dobre, a pacjenci są 
bardzo zadowoleni z prowadzonego le-
czenia. Ze względu na certyfi kat ISO od-
dział jest stale ankietowany. Pacjenci nie-
zwykle wysoko oceniają kompetencje fa-
chowe i organizację opieki całego perso-
nelu. Podkreślają niezwykle przyjazną at-
mosferę, świetną opiekę lekarską i pielę-
gniarską, empatię personelu. Na tę ocenę 
wpływa zapewne i to, że wszystkie cho-
re mają do dyspozycji psychologa kli-
nicznego i magistra rehabilitacji. W pla-
nach mamy zakup rezonansu magnetycz-
nego z możliwością diagnostyki piersi 
oraz specjalnego urządzenia pozwalają-
cego kobietom poddawanym chemiote-
rapii uniknąć utraty włosów, co jeszcze 
bardziej podniesie standard udzielanych 
przez nas świadczeń. Nasz oddział zo-
stał doceniony przez Ministerstwo Zdro-
wia i trafi ł na listę ośrodków tzw. mapy 
onkologicznej.

• Co powinien posiadać taki oddział, 
aby jakość udzielanych świadczeń by-
ła wysoka?

– Nowoczesna chirurgia piersi wy-
maga bogatego zaplecza specjalistów 
i sprzętu. Warunkiem koniecznym są do-
świadczeni patolodzy, będący w stanie 

Oddamy Ci 70 proc. składki
Lubelska Izba Lekarska zwróci leka-

rzom część składki ubezpieczeniowej 
z tytułu odpowiedzialności cywilnej nie-
zależnie od tego, jakiego wybiorą ubez-
pieczyciela. Ale tylko tym, którzy regu-
larnie opłacają składki członkowskie i nie 
zalegają z ich spłatą.

W grudniu ub. roku Okręgowa Rada Le-
karska podjęła decyzję o dofi nansowaniu 
ubezpieczeń od odpowiedzialności cywil-
nej na rok 2016 poprzez zwrot części skład-
ki ubezpieczeniowej. Dofi nansowanie obej-
muje zarówno obowiązkowe ubezpiecze-
nia OC z tytułu prowadzenia przez leka-
rzy i lekarzy dentystów praktyki zawodo-
wej, jak i dobrowolne ubezpieczenia OC 
lekarzy nieprowadzących działalności go-
spodarczej.

Każdy lekarz i lekarz dentysta ma prawo 
ubiegać się o zwrot składki na ubezpiecze-
nia obowiązkowe w wysokości 70 proc. 
kwoty wynikającej ze stawek wynegocjo-
wanych przez LIL w ramach umowy w tym 

zakresie ze STU Ergo Hestia SA, a zróżnico-
wanych według trzech grup ryzyka:
– w I grupie ryzyka: składka ubezpiecze-

nia w wysokości 100 złotych – należny 
zwrot: 70 zł/rok,

– w II grupie ryzyka: składka ubezpiecze-
nia w wysokości 200 złotych – należny 
zwrot: 140 zł/rok,

– w III grupie ryzyka: składka ubezpiecze-
nia w wysokości 400 złotych – należny 
zwrot: 280 zł/rok.
Wysokość kwoty zwrotu składki na ubez-

pieczenia dobrowolne będzie odpowiadać 
wysokości kwoty zwrotu dla ubezpieczeń 
obowiązkowych:
– w I grupie ryzyka – 70 zł/rok,
– w II grupie ryzyka – 140 zł/rok,
– w III grupie ryzyka – 280 zł/rok.

Prawo do zwrotu posiadają lekarze nie-
zależnie od wyboru ubezpieczyciela, ale 
tylko według zasad i do wysokości stawek 
zwrotu opisanych powyżej.

Ze zwrotu można skorzystać tylko w ra-
mach jednego rodzaju ubezpieczenia i tylko 

z jednego tytułu ubezpieczeniowego, obej-
mującego w sumie okres nie dłuższy niż 12 
miesięcy 2016 r., niezależnie od liczby i ro-
dzajów posiadanych ubezpieczeń.

Warunkiem otrzymania zwrotu jest: 
opłacenie w całości składki za ubezpie-
czenie, brak zaległości w opłacaniu skła-
dek członkowskich na rzecz samorządu le-
karskiego, złożenie odpowiedniego wnio-
sku (dostępnego z witryny internetowej – 
www.oil.lublin.pl) wraz z dołączoną polisą 
ubezpieczeniową na rok 2016. W przypad-
ku ubezpieczenia obowiązkowego zawar-
tego przy udziale aplikacji na stronie www 
LIL zamiast polisy można dołączyć dowód 
wpłaty. 

Wnioski o zwrot części składki za ubez-
pieczenie OC lekarzy można składać oso-
biście w siedzibie LIL (IV piętro pok. 403) 
lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Po-
lisy OC są rozsyłane przez brokera z adresu 
e-mailowego: polisy@lewczuk.biz

(ms)

Dariusz Oleński dyrektorem naj-
lepszego szpitala w województwie (i II 
w Polsce), a także Menedżerem Roku 
2015 w ochronie zdrowia.

Dariusz Oleński, dyrektor Wojewódz-
kiego Szpitala Specjalistycznego w Białej 
Podlaskiej, został zwycięzcą jubileuszo-
wej 15. edycji konkursu „Sukces Roku 
2015 w Ochronie Zdrowia Liderzy Medy-
cyny”. Dyrektor Oleński zwyciężył w ka-
tegorii Menedżer Roku 2015 w Ochronie 
Zdrowia. Uroczysta gala, podsumowu-
jąca konkurs, odbyła się w Zamku Kró-
lewskim w Warszawie. Dyplom i statu-
etkę wręczał minister zdrowia Konstan-
ty Radziwiłł.

Celem konkursu jest wyłonienie i nagro-
dzenie osób oraz podmiotów, które szcze-
gólnie wyróżniły się w polskiej medycy-
nie. Dotychczasowymi laureatami by-
li między innymi: prof. Zbigniew Reli-
ga, prof. Marian Zembala, prof. Henryk 
Skarżyński, prof. Andrzej Szczeklik, Bar-
bara i Jerzy Stuhrowie.

Podczas laudacji, wygłoszonej w trak-
cie gali, Krzysztof Kuszewski zwrócił 
uwagę na zakończone inwestycje bial-
skiego szpitala, między innymi Centrum 
Chorób Zakaźnych i Ftyzjopulmonolo-
gii, Centrum Dydaktyczno-Administra-
cyjne, jak również rozpoczętą inwesty-
cję – budowę Ośrodka Opieki Długoter-

minowej i Hospicyjnej pod nazwą 
„Domowy Szpital”. Wspomniano 
również o podjętych działaniach 
w zakresie współpracy między-
narodowej z Centrum Szpitalnym 
w Niort we Francji oraz Brzeskim 
Szpitalem Obwodowym w Brze-
ściu na Białorusi.

Warto podkreślić, że bialski 
szpital został też tegorocznym laureatem 
rankingu „Bezpieczny Szpital 2015”, or-
ganizowanego przez Centrum Monito-
rowania Jakości w Ochronie Zdrowia 
i dziennik Rzeczpospolita. Szpital zo-
stał zwycięzcą w województwie lubel-
skim oraz laureatem w skali kraju, zaj-
mując II miejsce w Polsce. Główny cel 

Biała Podlaska 

Pasmo sukcesów 

W tegorocznym Rankingu Szpitali w kategorii szpitali 
zabiegowych wygrało Pleszewskie Centrum Zdrowia 
z Pleszewa. Zdobyło 917 punktów na 1000 możliwych. 
Na drugim miejscu Złotej Setki znalazł się Wojewódz-
ki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej (908 pkt), 
na trzecim zaś Samodzielny Publiczny Szpital Woje-
wódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu (902 pkt). 
Ranking przygotowywany był już po raz 12. 

rankingu to promowanie działań zmie-
rzających do poprawy bezpieczeństwa 
w szpitalach, a także jakości oferowa-
nych świadczeń. Ocenie poddawanych 
jest szereg kategorii, między innymi za-
rządzanie, jakość opieki, opieka medycz-
na, jakość usług, certyfi katy jakości, kom-
fort pobytu pacjenta.

– W tegorocznym rankingu udział 
wzięło 230 szpitali. Spośród nich wyło-
niono 100 najlepszych szpitali w Polsce. 
W kategorii szpitali zabiegowych, wielo-
specjalistycznych i onkologicznych bial-
ska placówka, wzorem lat ubiegłych, zna-
lazła się na podium, co świadczy o wyso-
kiej jakości świadczonych usług – pod-
kreśla Magdalena Us, rzeczniczka praso-
wa szpitala. aa

Liderzy Medycyny to najbardziej pre-
stiżowy konkurs w ochronie zdrowia. Na-
grody przyznawane są w ośmiu katego-
riach. Wśród tegorocznych laureatów zna-
leźli się między innymi: ksiądz Jan Kacz-
kowski jako Osobowość Roku 2015, Ire-
na Santor – działalność charytatywna, Be-
ata Małecka-Libera – zdrowie publiczne. 
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Z dentofobią na Lubartowską
W Stomatologicznym Centrum Kli-

nicznym w Lublinie, które należy do naj-
większych w województwie publicznych 
wielospecjalistycznych zespołów opieki 
zdrowotnej (posiada dwa zespoły porad-
ni: przy ul. Karmelickiej i przy ul. Lubar-
towskiej), uruchomiono właśnie Poradnię 
Zabiegów Stomatologicznych w Znieczu-
leniu Ogólnym.

Nowa placówka to przede wszystkim 
ukłon w kierunku osób niepełnospraw-
nych a także cierpiących na dentofobię. 
Pacjenci, którzy chcą skorzystać z za-
biegów w znieczuleniu ogólnym, po-
winni mieć orzeczenie o stopniu niepeł-
nosprawności lub zaświadczenie od psy-
chologa o dentofobii.

Jak podkreślano w czasie otwarcia 
poradni, nowa placówka będzie służyć 
przede wszystkim dzieciom i osobom do-
rosłym z orzeczoną niepełnosprawnością. 
To grupa pacjentów, która ma największą 
trudność w dostępie do opieki stomato-
logicznej. Kierująca zespołem poradni 
przy ul. Lubartowskiej Beata Petkowicz 
zaznaczyła, jak ważną rolę będzie miała 
do spełnienia poradnia, ponieważ aż 15 
proc. społeczeństwa ma orzeczoną niepeł-
nosprawność – nie tylko intelektualną czy 
ruchową, ale również społeczną. 

Nowy ośrodek został zmodernizowa-
ny zgodnie z najnowszymi wymaganiami, 

wyposażony w nowoczesną apara-
turę do znieczulania ogólnego, unit 
stomatologiczny z aparatem RTG 
i radiowizjografi ą. 

Wykonane zadania stanowią część 
strategii rozwoju Stomatologicznego 
Centrum Klinicznego Uniwersyte-
tu Medycznego w Lublinie w odpo-
wiedzi na rosnące zapotrzebowanie 
na specjalistyczne usługi medyczne. 
Jest to również kontynuacja 65-let-
niej tradycji lecznictwa stomatolo-
gicznego przy ulicy Lubartowskiej. – 
Prace modernizacyjne związane były 
również z planami rozszerzenia dzia-
łalności leczniczej SCK w ramach 
kontraktu z NFZ – informował dyrektor 
SCK Ryszard Śmiech, podkreślając rolę 
Uniwersytetu Medycznego, którego wła-
dze, z rektorem prof. Andrzejem Dropem 
na czele, zdecydowały się na przeprowa-
dzenie rozbudowy i modernizacji pomiesz-
czeń nowej poradni.

Rozszerzenie działalności centrum 
dotyczy również profi laktyki i leczenia 
powikłań terapii onkologicznych, profi -
laktyki i leczenia powikłań w jamie ust-
nej chorób ogólnoustrojowych, wczesnej 
diagnostyki raka jamy ustnej, leczenia 
i monitorowania zmian przednowotwo-
rowych, przygotowania i opieki stoma-
tologicznej pacjentów kwalifi kowanych 

Lublin. Stomatologiczne Centrum Kliniczne 

do przeszczepu komórek macierzystych 
i narządów litych. 

W uroczystym otwarciu poradni wziął 
udział abp Stanisław Budzik, który po-
święcił pomieszczenia poradni podkreśla-
jąc, że jej uruchomienie odbyło się w cza-
sie Roku Miłosierdzia. 

Poradnia została przygotowana do pro-
wadzenia zajęć dydaktycznych dla stu-
dentów polsko- i anglojęzycznych, szko-
lenia podyplomowego, specjalizacyjnego 
oraz akcji edukacyjno-profi laktycznych, 
organizowanych wspólnie przez pracow-
ników i Studenckie Koła Naukowe Uni-
wersytetu Medycznego w Lublinie.

Anna Augustowska

Kraśnik

Po ponad 12 latach Oddział Chorób 
Dzieci i Młodzieży kraśnickiego Szpita-
la Powiatowego zmienił adres i z siedzi-
by w fabrycznej części miasta wrócił do 
głównego budynku przy ul. Chopina.

– Chcieliśmy, aby najmłodsi pacjenci 
byli leczeni w lepszych warunkach, stąd 
nasze starania o pozyskanie pieniędzy na 
remont i wyposażenie oddziału w nowej 
lokalizacji, którą jest drugie piętro głów-
nego budynku szpitala – informuje dy-
rektor SP ZOZ Marek Kos.

Prace remontowe, które pochłonęły 
1,2 mln zł, to wspólny wydatek szpita-
la i władz powiatu (wykorzystano część 
pięciomilionowego kredytu, który szpital 
zaciągnął w ubiegłym roku).

Modernizację oddziału wykonała fi r-
ma Walted, która wygrała przetarg na to 
zadanie.

Na początku lutego odbyła się uroczy-
stość otwarcia oddziału, który powrócił 
do dawnej siedziby. 

Dyrekcja podkreśla, że przeprowadz-
ka ma, obok poprawy wa-
runków leczenia, także do-
datkowe zalety. 

– Teraz wszystkie bada-
nia, konsultacje i diagno-
stykę można będzie wy-
konać na miejscu, w głów-
nym budynku szpitala. To 
wielka wygoda, bo unik-
nie się wożenia pacjentów 

Dzieci wróciły na ul. Chopina
z odległej dzielnicy, gdzie do tej pory le-
czono dzieci – zaznacza Marek Kos. 

Oddział dysponuje 21 łóżkami, posia-
da dwie izolatki a także osobną salę dla 
niemowląt. Sale są 2–3-łóżkowe. 

Rocznie w kraśnickim szpitalu jest ho-
spitalizowanych ponad 800 dzieci. 

Co z pozostałymi oddziałami szpitala, 
które wciąż mieszczą się w budynku przy 
al. Niepodległości?

– Oddziały kardiologiczny, ginekolo-
giczny i położniczo-noworodkowy nadal 
będą działać w tamtym miejscu. Na razie 
nie posiadamy pieniędzy na przeprowa-
dzenie ich do budynków przy ul. Chopi-
na. Koszt takiej inwestycji to 2–3 mln zł, 
przekracza nasze możliwości – wyjaśnia 
Kos i dodaje, że w tym roku rozpocznie 
się remont przychodni specjalistycznej 
(chodzi o budynek, w którym mieściła 
się przed kilkoma laty poradnia pulmo-
nologiczna).  aa

Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną ze strony luxmedlublin.pl zakładka Dla lekarza – Oferty pracy 
lub pocztą na adres: CM Luxmed Sp. z o.o., ul. Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin, tel.: 81 536 16 85

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji 
procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. O ochronie danych osobowych”.

Kraśnik – nowa placówka przy ul. Lubelskiej 56A

Inne fi lie

• Gastrolog, neurolog, endokrynolog, okulista
• Lekarz rodzinny/pediatra – pełny wymiar czasu pracy, także w ramach POZ
• Zapraszamy do współpracy również lekarzy innych specjalności

• Lublin – endokrynolog dziecięcy, gastrolog dziecięcy, psychiatra dziecięcy, neurolog, 
laryngolog do godz. 15-tej, neurolog dziecięcy

• Biłgoraj – kardiolog, onkolog, gastrolog, alergolog, lekarz medycyny pracy, pulmonolog, internista

• Chełm – alergolog, neurolog dziecięcy, lekarz medycyny pracy, psychiatra

• Zamość – kardiolog, laryngolog, neurolog, hematolog, ginekolog do godz. 15-tej, endokrynolog, diabetolog, alergolog

• Krasnystaw – radiolog – badania USG (piątek), neurolog

Poszukujemy lekarzy następujących specjalizacji:

Oczekiwania:

- tytuł specjalisty
- znajomość obsługi komputera
- otwartość na nowe rozwiązania

Oferujemy:

- pracę w prestiżowej i prężnie rozwijającej się fi rmie
- zatrudnienie w formie umowy o pracę lub kontraktu
- bardzo dobre warunki pracy na nowych urządzeniach
- możliwość negocjacji warunków współpracy

4 marca 2016 r. Naczelny Sąd Ad-
ministracyjny (NSA) rozpatrzył na ko-
rzyść lekarza skargę kasacyjną, któ-
rej przedmiotem było ustalenie, czy le-
karz w czasie postępowania kontrolne-
go, prowadzonego przez urząd kontro-
li skarbowej, ma obowiązek przekazać 
organowi na jego żądanie imiona, na-
zwiska i adresy pacjentów, którzy pod-
jęli u niego leczenie.

To pierwszy wyrok sądu kasacyjne-
go w tego typu sprawie. I pierwsza tak 
spektakularna wygrana lekarza, który 
odmawiał udostępnienia fi skusowi da-
nych swoich pacjentów – komentuje 
Michał Kozik, pełnomocnik Naczelnej 
Izby Lekarskiej. Sam z kolei nie wysta-
wiał rachunków, co wzbudziło podejrze-
nia organów podatkowych. Kilkakrotnie 
więc wzywały go do przekazania da-
nych pacjentów. Zamierzały ich prze-
słuchać i w ten sposób ustalić terminy 
wizyt oraz wysokość pobranych przez 
lekarza opłat. Dyrektor urzędu kontro-
li skarbowej zapewniał, że nie intere-
sują go informacje o stanie zdrowia pa-
cjentów, a tylko ich imiona, nazwiska 

i adresy, tak, by móc ich zidentyfi kować 
i przesłuchać. Za odmowę udostępnienia 
danych nałożył na medyka 2 tys. zł kary 
porządkowej.

Lekarz utrzymywał jednak, że nie da 
się oddzielić jednych informacji od dru-
gich. Dokumentacja medyczna jest w ca-
łości objęta tajemnicą lekarską i przeka-
zanie jakichkolwiek danych o pacjentach 
byłoby wykroczeniem zawodowym – tłu-
maczył. Powoływał się też na art. 47 kon-
stytucji, z którego jasno wynika, że obo-
wiązek zachowania poufności nie jest 
przywilejem lekarza, tylko prawem pa-
cjenta. W skardze do sądu lekarz prze-
konywał, że już sama informacja o sko-
rzystaniu z usług niektórych specjalistów, 
bez wglądu nawet w szczegółowy prze-
bieg leczenia, może naruszać prawa pa-
cjentów do prywatności. Są bowiem takie 
działy medycyny, które mogą być uzna-
wane za szczególnie wstydliwe, jak cho-
ciażby psychiatria, seksuologia czy chi-
rurgia plastyczna – twierdził. Wskazywał, 
że on sam jest proktologiem, w związku 
z czym świadczy usługi, które dotyczą 
w większości sfer intymnych.

Argumentacji tej nie podzielił WSA 
w Gorzowie Wlkp. Przywołał art. 26 
ustawy o prawach pacjenta i rzeczni-
ku praw pacjenta (DzU z 2009 r. nr 52, 
poz. 417 ze zm.) i uznał, że w świetle 
tego przepisu nie można stawiać znaku 
równości pomiędzy danymi identyfi ku-
jącymi pacjenta a informacjami o jego 
stanie zdrowia i udzielonych mu świad-
czeniach. Sąd przypomniał również, że 
wszelkie informacje pozyskane przez or-
gany skarbowe, w tym dane osobowe, są 
objęte tajemnicą skarbową. Skargi ka-
sacyjne na wyrok WSA złożył nie tyl-
ko lekarz, ale i rzecznik praw obywatel-
skich. Ich zarzuty poparł również repre-
zentant Naczelnej Izby Lekarskiej, któ-
rego sąd kasacyjny dopuścił do udziału 
w postępowaniu. Kara porządkowa by-
ła niesłuszna. Ostatecznie NSA przyznał 
rację lekarzowi i uchylił zaskarżony wy-
rok w całości. Uznał, że dzielenie doku-
mentacji medycznej na dwie części, jed-
ną z danymi osobowymi, drugą z infor-
macjami o przebiegu leczenia, nie ma 
oparcia w żadnych przepisach. 

Źródło: NIL, Gazeta Prawna

Fiskus nie powinien pytać lekarzy
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• Zdrowotne wła-
ściwości Krasnobro-
du znane są od bardzo 
dawna i, jak pokazu-
ją najnowsze badania, 
nic nie straciły na swej 
sile?

– Pierwsze wzmian-
ki na temat wykorzy-
stania walorów zdrojo-
wych Krasnobrodu da-
tują się na wiek XVIII, 
kiedy to zostało założo-
ne przez Alfreda Ros-
sego uzdrowisko prze-
znaczone dla pacjentów 
chorujących na gruźlicę, odwiedzane za-
równo przez kuracjuszy krajowych, jak 
i zagranicznych. Jako ciekawostkę moż-
na podać, że wówczas jedną z metod le-
czenia tej choroby była kuracja kobylim 
mlekiem. Jednak z powodu słabych po-
łączeń komunikacyjnych z resztą kra-
ju oraz problemów fi nansowych zakład 
leczniczy upadł.

Próby wskrzeszenia ośrodka podjęto 
przed II wojną światową. W lipcu 1934 r., 
przy udziale prezydenta Rzeczypospolitej 
Ignacego Mościckiego, poświęcono miej-
scową szkołę i sanatorium w „Belfoncie”. 
Niestety, już w 1939 r. obiekt został znisz-
czony na skutek działań wojennych.

Po II wojnie światowej, w 1950 r., 
utworzono Sanatorium Przeciwgruźlicze 

dla Dzieci na bazie ma-
jątku senatora Fudakow-
skiego. W tym kształcie 
placówka funkcjono-
wała do 1952 r., kiedy 
to została przekształ-
cona na Dom Zdrowia 
dla Dzieci w Krasno-
brodzie. W latach 1954-
1957 trwały remonty 
budynków. 

Po zakończeniu nie-
zbędnych prac remonto-
wych, w 1957 r. powsta-
ło Sanatorium Rehabili-
tacyjne dla Dzieci Reu-

matycznych w Krasno-
brodzie. Wiele lat póź-
niej, w 2002 r., Kra-
snobród uzyskał status 
uzdrowiska, a od 2006 
roku mamy kontrakt 
z NFZ, który obejmu-
je również osoby do-
rosłe.

Naturalnym surow-
cem leczniczym, od-
krytym na terenie gmi-
ny Krasnobród, są zło-
ża borowiny w pobli-
skiej miejscowości 
Majdan Wielki.

• Co leczy Krasnobród?
– Przede wszystkim 

schorzenia górnych i dol-
nych dróg oddechowych, 
czyli przewlekłe zapale-
nie zatok, przewlekłe za-
palenie gardła i migdał-
ków. Mamy kuracjuszy 
z chorobami krtani, z za-
paleniem oskrzeli, ast-
mą oskrzelową, alergicz-
nym nieżytem nosa. Tak-
że ze stanami po zapale-
niu płuc i opłucnej, wa-
dami klatki piersiowej 
i płuc, a także z muko-
wiscydozą. 

W leczeniu tych schorzeń zbawienny 
wpływ ma klimat. Otaczające Krasnobród 
lasy sosnowe wydzielają olejki eteryczne, 
przez co tworzy się swoisty mikroklimat. 
Potwierdziły to prowadzone pod koniec 
lat dziewięćdziesiątych gruntowne bada-
nia klimatu. Warunki te sprzyjają powro-
towi do zdrowia i wzmocnieniu organi-
zmu pod względem jego odporności.

W sanatorium leczone są również 
schorzenia ortopedyczno-urazowe, w tym 
wrodzone wady układu kostno-mięśnio-
wego, stany pourazowe układu kostno-
stawowego, czy wszechobecne wady po-
stawy, zwłaszcza u dzieci.

U osób dorosłych występują najczę-
ściej schorzenia reumatologiczne. W ich 
leczeniu oferujemy przede wszystkim 
borowinę, w postaci okładów i kąpie-
li. Przyjmujemy też kuracjuszy ze scho-
rzeniami układu nerwowo-mięśniowe-
go, m.in. z mózgowym porażeniem dzie-
cięcym. 

Kolejnym schorzeniem, które leczy-
my, jest otyłość, zarówno u dzieci, jak 
i u osób dorosłych. W tym wypadku ofe-

rujemy indywidual-
ne diety, oraz jak naj-
więcej ruchu, zarów-
no w formie ćwiczeń 
rehabili tacyjnych 
ogólnousprawniają-
cych, jak też ruch na 
świeżym powietrzu 
pod okiem doświad-
czonego instruktora, 
kąpiele w wannach 
z hydromasażem, bi-
cze szkockie i inne.

• A najczęściej 
kto korzysta z sana-
torium? 

– To zdecydowanie kuracjusze ze 
schorzeniami układu oddechowego. 
Jak już wcześniej wspominaliśmy, kli-
mat jest tym czynnikiem, który w bar-
dzo dużym stopniu wspomaga leczenie 
i obok inhalacji, nagrzewania lampą, po-
woduje, że leczenie przynosi znakomi-
te rezultaty.

Dużą część kuracjuszy stanowią też 
pacjenci ze schorzeniami ortopedyczny-
mi, a więc ze skrzywieniami kręgosłupa, 
wadami postawy. Ich też obejmujemy tro-
skliwą opieką i oferujemy zabiegi popra-
wiające ich komfort życiowy. Serwujemy 
ćwiczenia, uczymy właściwych postaw 
na co dzień. Coraz częściej przyjeżdżają 
do nas również osoby z nadwagą. 

Rocznie gościmy ok. 2 tysięcy pacjen-
tów – tak było m.in. w 2015 roku.

• Nie tylko borowina jest mocnym atu-
tem uzdrowiska, co jeszcze?

– Sanatorium posiada bogatą ofertę za-
biegów rehabilitacyjnych, w skład któ-
rych wchodzą zabiegi z zakresu kinezy-
terapii, elektroterapii, hydroterapii, jak 
również balneoterapii.

W ramach leczenia uzdrowiskowego 
na szczególną uwagę zasługują zabiegi 
borowinowe, a więc okłady na poszcze-
gólne części ciała, a także kąpiele boro-
winowe, szczególnie przynoszące ulgę 
w schorzeniach reumatologicznych.

W ramach prowadzonych gabinetów 
odnowy biologicznej spa, zainteresowa-
niem cieszą się także masaże, w tym: kla-
syczny, antycelulitowy, relaksacyjny go-
rącymi kamieniami, witalizująco-ujędr-
niający kremem borowinowym, antyce-
lulitowy bańką chińską, jak też hydroma-
saż suchy, niezwykle odprężający.

Uzdrowisko Krasnobród 

Borowiną, słońcem i klimatem
z Wojciechem Żurakowskim, 

dyrektorem Sanatorium Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Krasnobrodzie

i Januszem Karskim, 
z-cą dyrektora do spraw lecznictwa, 

rozmawia Anna Augustowska

Mamy też w swojej ofercie kąpiele 
wodne, a więc: perełkową, ziołową od-
chudzającą, z wyciągiem z siana Kneip-
pa, mleczno-miodową oraz suchą kwa-
sowęglową.

Dla naszych małych kuracjuszy du-
żą atrakcją są jazdy konne w ramach hi-
poterapii.

• Sanatorium stale poszerza ofer-
tę leczniczą, a jak wygląda baza loka-
lowa?

Krasnobród posiada niezaprzeczalne 
walory mikroklimatyczne. W powietrzu 
występują w zwiększonej zawartości 
jod, wapń i magnez, a pod ziemią 
złoża wód leczniczych: chlorkowo-
sodowo-bromkowych i jodkowych 
o podwyższonej zawartości siarczanów. 
W pobliskim Majdanie Wielkim istnieją 
złoża borowinowe.

– Obecnie dysponujemy 152 miejscami 
noclegowymi w trzech budynkach, z no-
woczesną bazą zabiegową i spa. Na terenie 
znajduje się kryta ujeżdżalnia do hipote-
rapii (posiadamy 2 koniki polskie, na któ-
rych prowadzona jest rehabilitacja).

W tym roku sanatorium, wspólnie 
z gminą Krasnobród, złożyło wniosek na 
rewitalizację, a w części też na utworze-
nie parku zdrojowego, z elementami ro-
ślinności sensorycznej oraz tarasem do 
helioterapii.
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Na mocy porozumienia pomiędzy 
Uniwersytetem Medycznym w Lublinie 
a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycz-
nym im. Stefana Kardynała Wyszyńskie-
go SP ZOZ w Lublinie utworzona zosta-
nie Klinika Toksykologii, która rozpocz-
nie działalność jesienią. Powstanie na ba-
zie Oddziału Toksykologiczno-Kardiolo-
gicznego szpitala przy al. Kraśnickiej. 

Oddział Toksykologiczno-Kardio-
logiczny, funkcjonujący od trzech lat 
w szpitalu, jest jednym z 10 w Polsce 
ośrodków toksykologicznych i dotych-
czas prowadził zajęcia w ramach współ-
pracy z Uniwersytetem Medycznym 
w Lublinie. W nowo utworzonej klinice 
będą się odbywać zajęcia studentów kie-
runków lekarskiego i ratownictwa me-
dycznego. To ważne, bo pacjenci zatru-
ci ksenobiotykami, czyli substancjami 
chemicznymi niebędącymi naturalnymi 
składnikami żywego organizmu (np. an-
tybiotyki, trucizny np. dioksyna) pojawia-
ją się w praktyce każdego lekarza, nieza-
leżnie od specjalności medycznej i wie-
ku chorego. 

Szkolenie studentów dotyczyć będzie 
postępowania z pacjentami znajdującymi 

się w stanie zagrożenia życia z powo-
du toksycznego działania leków, sub-
stancji chemicznych (jak np. tlenek wę-
gla, gazy bojowe, środki ochrony ro-
ślin), toksyn roślinnych i jadów zwie-
rzęcych, a także coraz częściej spotyka-
nych zatruć substancjami psychoaktyw-
nymi, w tym tzw. dopalaczami. Słucha-
cze poznają też możliwości odwracania 
działania substancji trujących, stosowa-
nie odtrutek oraz metod pozaustrojo-
wej eliminacji trucizn, a także przekrój 
zatruć samobójczych, przypadkowych, 
kryminalnych, zapoznają się z zasadami 
współdziałania z organami prawa w za-
kresie zatruć, z Ustawą o przeciwdziała-
niu narkomanii, przepisami dotyczącymi 
unieruchamiania pacjentów i stosowania 
przymusu bezpośredniego, z aspektami 
psychiatrycznymi i psychologicznymi 
zatruć. Będą także mieli możliwość po-
znania historii toksykologii, jej wpływu 
na historię powszechną i zagrożeń cy-
wilizacyjnych.

Powstanie Kliniki Toksykologii pod-
niesie prestiż szpitala i ułatwi starania 
o zakupy tak niezbędnych nowoczesnych 
urządzeń do diagnostyki toksykologicznej 

Oddział będzie Kliniką Toksykologii
i terapii pacjentów zatrutych ksenobioty-
kami oraz poprawi możliwości działania 
Ośrodka Informacji Toksykologicznej. 
Klinika będzie mogła prowadzić kursy 
w ramach CMKP (Centrum Medyczne-
go Kształcenia Podyplomowego).

Aktualnie oddział liczy 50 łóżek, ho-
spitalizuje 3100 pacjentów rocznie – z te-
go około połowa to pacjenci o profi lu tok-
sykologicznym – zatrudnia 14 lekarzy eta-
towych (w tym trzech z doktoratami) oraz 
lekarzy rezydentów i stażystów, dwóch le-
karzy psychiatrów i psychologa, ponad 30 
pielęgniarek. Oddział posiada możliwości 
kształcenia w zakresie chorób wewnętrz-
nych, kardiologii i toksykologii klinicz-
nej oraz umożliwia kształcenie interni-
styczne w trakcie specjalizacji z medy-
cyny rodzinnej. Dysponuje też dwunasto-
ma monitorowanymi łóżkami intensyw-
nymi, posiada 5 respiratorów, 6 defi bry-
latorów, „sztuczną nerkę”, aparat Prisma-
fl ex (aparat do ciągłej dializy nerkozastęp-
czej), aparaty USG/Echo wysokiej klasy, 
w tym do echokardiografi i przezprzełyko-
wej, urządzenia do nieinwazyjnej diagno-
styki układu krążenia. 

Jerzy Jakubowicz

Z obrad ORL – luty 2016 r.

Obrady Okręgowej Rady Lekarskiej 
w dniu 10 lutego 2016 r. prowadził Ja-
nusz Spustek.

Delegatura Biała Podlaska – w Dwo-
rze Helena w Prosiukach w dniu 21 stycz-
nia 2016 r. odbył się XXV Bal Lekarza. 
W dniu 2 lutego 2016 r. zmarł w wie-
ku 50 lat Marek Dymicki, wspaniały le-
karz i kolega.

Delegatura Chełm – w szpitalu we 
Włodawie, a także w Krasnymstawie 
widoczny jest konfl ikt między lekarzami 
a dyrekcją. W Krasnymstawie, w dniu 6 
lutego 2016 r., odbyło się spotkanie ostat-
kowe z tańcami. Dr Scholastyce Trochim 
(94 lata), w dniu jej imienin przekazano 
życzenia i kwiaty. 

Delegatura Zamość – w dniu 30 stycz-
nia 2016 r. odbył się w Zamościu IV Kar-
nawałowy Bal Lekarzy i Prawników, 
uczestniczyło w nim prawie 100 osób. 

Delegatura Lublin – na prezydium 
omówiono ustawę o zasadach uznawania 
kwalifi kacji zawodowych, która weszła 
w życie w dniu 18 styczna 2016 r. Wdro-
żony został nowy program elektronicz-
ny do przekazywania danych z wniosków 
o dofi nansowanie ubezpieczeń, z dzia-
łu ubezpieczeń do księgowości i banku. 
W dniu 10 lutego 2016 r. odbyło się spo-
tkanie prezydium z Komisją ds. Lekarzy 
Seniorów w sprawie wniosku o budowę 
Domu Lekarza Seniora. Odbyło się też 
spotkanie z lekarzami i przedstawiciela-
mi władz ukraińskich w sprawie technicz-
nych warunków tworzenia w tym kraju 
samorządu lekarskiego. 

Informacje o działalności komisji pro-
blemowych ORL składali ich przewod-
niczący. 

Komisja ds. Seniorów – w omawia-
nym okresie seniorzy uczestniczyli m. in. 

w przedstawieniu Mayday II, a w dniu 10 
lutego 2016 r. byli na „Gali najpiękniej-
szych arii operetkowych”, przy dofi nan-
sowaniu biletów przez Izbę. W styczniu 
2016 r. przedstawiciele komisji odwie-
dzili 90-latków (Wanda Kościuszko-Do-
browolska, Barbara Poleszczyk, Zuzan-
na Stążka, Krystyna Witkowska-Wolska 
oraz Kazimierz Domański), złożyli im ży-
czenia, wręczyli kwiaty i okolicznościo-
we upominki. W dniu 28.01.2016 r. za-
proszony rehabilitant wygłosił prelekcję 
„Aktywny senior”.

Komisja Kultury – 6 lutego 2016 r. 
w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U 
Lekarzy” otwarto pokonkursową wysta-
wę, organizowaną przez Komisję Kultu-
ry ORL, Uniwersytet Medyczny w Lu-
blinie, we współpracy ze Związkiem Pol-
skich Artystów Fotografi ków. Komisja 
zaprasza muzykujących lekarzy do udzia-
łu w warsztatach muzycznych. Dokładne 
terminy warsztatów podane są na stronie 
internetowej komisji.

Komisja Rekreacji i Sportu – w dniu 
6 lutego 2016 r. odbył się turniej koszy-
kówki męskiej. Najlepszą drużyną oka-
zał się zespół chirurgów z Wojewódzkie-
go Szpitala Specjalistycznego w Lublinie 
przy al. Kraśnickiej.

Komisja Kształcenia Medycznego 
– skierowała na staż podyplomowy od 
1 marca 2016 r.: 2 lekarzy medycyny i 4 
lekarzy dentystów. Komisja przygotowu-
je się do przetargu w Urzędzie Marszał-
kowskim na przeprowadzenie kursów 
z bioetyki, prawa medycznego i orzecz-
nictwa medycznego. Kursy będą realizo-
wane w kwietniu, maju i czerwcu 2016 r. 
Dużym zainteresowaniem cieszą się na-
dal kursy z ratownictwa medycznego 
i BHP. W dniu 23.04.2016 r. odbędzie się 
warsztat ekspercki – „Mistrz zarządzania 

wizerunkiem”, który poprowadzi znany 
aktor Jacek Rozenek.

Komisja Wykonywania Zawodu – 
18 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa 
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uzna-
wania kwalifi kacji zawodowych nabytych 
w państwach członkowskich Unii Euro-
pejskiej (DzU z dnia 15 stycznia 2016 r. 
poz. 65), która wdraża do polskiego pra-
wa przepisy dyrektywy Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady.

Ustawa ta stwierdza m. in., że 
1) wszystkie osoby, które ukończy-

ły studia lekarskie, albo lekarsko-denty-
styczne w języku innym niż język polski, 
w celu uzyskania w Polsce prawa wyko-
nywania zawodu lekarza lub lekarza den-
tysty zobowiązane są wykazać odpowied-
nią znajomość języka polskiego poprzez 
złożenie egzaminu z języka polskiego, 
przeprowadzanego przez Naczelną Izbę 
Lekarską. Dotyczy to także absolwen-
tów wydziałów lekarskich w Polsce, któ-
rzy uzyskali dyplomy na kierunkach an-
glojęzycznych,

2) opłaty za zaświadczenia związane 
z procedurą (tzw. zaświadczenie unijne) 
pobierane są w wysokości 3 proc. mini-
malnego wynagrodzenia, co w 2016 r. 
wynosi 55,50 zł,

3) mechanizm ostrzegania – Okręgowe 
Rady Lekarskie mają obowiązek wysy-
łać za pośrednictwem Systemu Wymiany 
Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI 
tzw. ostrzeżenie dotyczące lekarzy i leka-
rzy dentystów, na których w Polsce nało-
żono zakaz wykonywania zawodu, stały 
lub czasowy, albo których ograniczono 
w wykonywaniu zawodu. Okręgowe Ra-
dy Lekarskie informują w trybie ostrze-
żenia, w systemie IMI, właściwe organy 
pozostałych państw członkowskich Unii 
Europejskiej o lekarzu lub lekarzu denty-
ście, który otrzymał ww. zakaz. 

Komisja ds. Konkursów – desygno-
wała przedstawiciela do komisji kon-
kursowej na ordynatora Oddziału We-
wnętrznego SP ZOZ w Janowie Podla-
skim oraz na pielęgniarkę/położną od-
działową Oddziału Patologii Noworod-
ka Uniwersyteckiego Szpitala Dziecię-
cego w Lublinie.

Komisja Socjalno-Bytowa – zgłoszo-
ne wnioski o zapomogi lub odprawy po-
śmiertne realizowane są na bieżąco. Ko-
misja chce przygotować sugestie form po-
mocy dla sierot po zmarłych lekarzach.

Okręgowa Rada Lekarska na posie-
dzeniu w dniu 10 lutego 2016 r. podję-
ła uchwały: o przyjęciu i zatwierdzeniu 
sprawozdania fi nansowego za rok 2015 
i o zatwierdzeniu projektu budżetu na 
rok 2016. Uchwały zostały podjęte jed-
nomyślnie. (jj)
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Od wielu lat lekarze seniorzy spoty-
kają się w celach towarzyskich w sali 
konferencyjnej Lubelskiej Izby Lekar-
skiej w każdy ostatni czwartek miesią-
ca o godz. 15. Wyjątek stanowią okresy 
przedświąteczne, wtedy spotkania opłat-
kowe czy wielkanocne decydują o zmia-
nie terminu spotkania. 

W okresie wakacyjnym odpoczywa-
my od siebie, to nie znaczy, że nie wy-
jeżdżamy na pobliskie wycieczki, urzą-
dzamy ogniska integracyjne – słowem 
zażywamy letniego świeżego powie-
trza. Czas wakacji to czas wyjazdów se-
niorów z rodzinami, dziećmi czy wnu-
kami. Pozostałych 10 miesięcy jest na-
szych, spotykamy się z kolegami z pra-
cy, poznajemy innych rówieśników ze 
środowiska lekarskiego, mamy sobie 
dużo do powiedzenia, a rozmowy do-
tyczą tego, co nam życie niesie. Sło-
wem, interesujemy się obszarem poli-
tyki senioralnej.

Uwalniamy się z wszystkich ża-
lów i pretensji. Te wynurzenia odby-
wają się w przyjacielskiej atmosferze, 

Seniorzy trzymają się razem
generacji i o wszystkim tym, co przyno-
si nam zmiana warty na Miodowej. Po-
za tym organizujemy wycieczki, nawet 
2-dniowe, uzupełniając swoją wiedzę 
poznawczą, muzealną, krajoznawczą, na 
którą nie było czasu w młodości, cieszy-
my  swoje oczy cudami natury, i tak ja-
koś te stany depresyjne, czasem samot-
ność, które  towarzyszą naszemu wieko-
wi – łagodnieją. Zarząd Komisji ds. Se-
niorów wziął na siebie obowiązek pa-
mięci o grobach naszych zmarłych ko-
legów, każdego roku w okresie Wszyst-
kich Świętych, w miarę naszych moż-
liwości, również zdrowotnych, odwie-
dzamy cmentarze zostawiając płonący 
znicz, jako światło do nieba. Odchodząc 
na emeryturę czasami czujemy się rzu-
ceni na głęboką wodę „samotności”, nie 
zawsze umiemy utrzymywać się na jej 
powierzchni. W jesieni życia mamy też 
ochotę na chwileczkę zapomnienia, jako 
przyjemnej odskoczni od trudnej rzeczy-
wistości. Zapraszamy!

Wilhelmina Rachwalska 
– seniorka

przy kawie, herbacie i wyszukanych cia-
steczkach. 

W tym miejscu chciałabym zachęcić 
i zaprosić do nas Koleżanki i Kolegów, 
którzy jeszcze nie brali udziału w naszych 
czwartkowych spotkaniach, aby do nas do-
łączyli. Oferujemy, oprócz radości ze spo-
tkania dawnych kolegów, również cieka-
we wykłady  o profi lu medycznym doty-
czące wieku dojrzałego. Częściej są to bio-
grafi e twórców, pisarzy i malarzy, którzy 
w swym życiorysie mają zawód wyuczo-
ny lekarz. Nasi koledzy podróżnicy, po 
powrocie z odległych kontynentów, sło-
wem i slajdami przybliżają nam kulturę 
dalekich krajów. Warto pojawić się u nas 
na Chmielnej 4, chociażby poznać termi-
ny imprez artystycznych jak kino, teatr, 
czy koncert w fi lharmonii częściowo re-
fundowanych przez LIL To u nas Kolego 
znajdziesz doraźną  poradę na to, co Ci do-
kucza, wszak w naszym zespole są ludzie 
reprezentujący wszystkie specjalności le-
karskie. Są również tacy nieliczni, którzy 
pracują w zawodzie, to oni mają wiedzę 
o nowościach w medycynie, lekach nowej 

Nowoczesny, imponujący rozmachem 
i formą gmach z betonu i szkła o po-
wierzchni niemal 4 tys. mkw. czyli Zin-
tegrowane Interdyscyplinarne Centrum 
Symulacji Medycznej Uniwersytetu Me-
dycznego powstaje przy ul. Chodźki 
w Lublinie, w miejscu dawnej stołów-
ki studenckiej.

To najnowsza inwestycja lubelskiej 
uczelni medycznej, która zgodnie z no-
wymi wymogami będzie mogła tu kształ-
cić studentów, lekarzy ale także ratowni-
ków medycznych, fi zjoterapeutów, pielę-
gniarki i położne.

Za pomocą symulatorów i sprzętu, jak 
w prawdziwej np. sali operacyjnej czy na 
oddziale intensywnej terapii, będzie moż-
na tu ćwiczyć procedury diagnostycz-
no-lecznicze, wielokrotnie je powtarzać, 
aż do osiągnięcia perfekcji, co zapewne 
przyniesie spodziewany efekt w przyszłej 
pracy zawodowej i kontaktach z pacjenta-
mi – podkreślał prof. Andrzej Drop, rek-
tor UM w Lublinie, w czasie uroczystości 
wmurowania kamienia węgielnego.

Koszt inwestycji (budowa budynku 
a także jego wyposażenie) to niemal 50 
mln zł. Mniej więcej połowa tej kwoty to 
środki własne uczelni. Budynek powinien 
być gotowy pod koniec 2017 roku. Inwe-
stycję realizuje fi rma Skanska.

Lublin. Uniwersytet Medyczny

Rośnie Centrum Symulacji Medycznej

fantomy do ćwiczeń medycznych i ratow-
niczych. Młodzi medycy będą mieli moż-
liwość opanować umiejętności poszcze-
gólnych procedur, takich jak na przykład 
wkłucia dożylne, intubacje czy badanie 
pacjentów. Będą sale do ćwiczeń zwią-
zanych z zaawansowanymi podstawowy-
mi zabiegami resuscytacyjnymi oraz do 
egzaminów sprawdzających całość umie-
jętności klinicznych, tzw. OSCE. Powsta-
ną także pracownie podstawowych umie-
jętności klinicznych.

Takie centra symulacji istnieją już 
w uniwersytetach medycznych w Kato-
wicach i Poznaniu. 

aa

Do konkursu na projekt lu-
belskiego centrum stanęło aż 
16 pracowni architektonicznych 
z całej Polski. Wygrał projekt 
pracowni z Poznania, który przy-
gotowali architekci: Krzysztof 
Frąckowiak, Aleksandra Kor-
nacka i Piotr Machowiak. Jury 
doceniło prostą i surową archi-
tekturę oraz wygląd budynku, 
który wpisuje się w charaktery-
styczny obraz modernistycznej 
architektury Lublina. 

W sześciokondygnacyjnym 
budynku centrum znalazły się 
nie tylko pracownie symulacji i licząca 
300 miejsc sala konferencyjna, ale także 
m.in. podziemny parking, szatnie, por-
tiernie i bistro. 

– Sercem centrum będą oczywiście sa-
le, gdzie studenci będą mieli możliwość 
przećwiczenia na fantomach i symulato-
rach sytuacji, z którymi spotkają się póź-
niej, już jako lekarze czy ratownicy w ka-
retkach pogotowia i na salach operacyj-
nych. Tu nauczą się posługiwać nowocze-
sną aparaturą – informuje rzecznik Uni-
wersytetu Medycznego w Lublinie Wło-
dzimierz Matysiak.

W centrum powstanie więc oddział in-
tensywnej terapii, symulator ambulansu, 

Młodzi stomatolodzy spotkali się w Lublinie
Europejska Akademia Radiologii Sto-

matologicznej i Szczękowo-Twarzowej 
(EADMFR) została powołana do życia 
na IX Kongresie Radiologii Stomatolo-
gicznej i Szczękowo-Twarzowej w Mal-
mö w Szwecji w 2004 r., aby promować 
zagadnienia radiologii stomatologicznej 
w Europie i na świecie.

Na XIII Kongresie EADMFR w Lip-
sku w 2012 r. został utworzony Komi-
tet ds. Juniorów (Junior Committee) pod 
kierunkiem dr Evy Levring-Jäghagen ze 
Szwecji. Podjęto też decyzję o cyklicz-
nym organizowaniu spotkań naukowo-
szkoleniowych dla adeptów radiolo-
gii stomatologicznej i szczękowo-twa-
rzowej, członków EDMFR. Pierwszy 
kurs odbył się w lutym 2014 r. w Umeå 
w Szwecji, drugie spotkanie miało miej-
sce rok temu we Fryburgu w Niemczech. 
Natomiast III kurs odbył się w dniach 7-
10 lutego w Lublinie, a jego głównym 
organizatorem była prof. Ingrid Różyło-
Kalinowska. 

W kursie wzięło udział 26 osób z 14 
krajów Europy i Ameryki Południowej. 
Również grono wykładowców i człon-
ków Junior Committee było międzyna-
rodowe z prof. Kaanem Orhanem, aktu-
alnym prezydentem EADMFR z Uniwer-
sytetu w Ankarze (Turcja).

Wśród tematów poruszanych w trak-
cie wykładów znalazły się zagadnienia 
związane z narażeniem na promienio-
wanie jonizujące w radiografi i stomato-
logicznej, diagnostyka ultrasonografi cz-
na części twarzowej czaszki oraz diagno-
styka obrazowa stawów skroniowo-żu-
chwowych.

W czasie zajęć warsztatowych prof. Ró-
żyło-Kalinowska (kierownik Samodzielnej 
Pracowni Propedeutyki Radiologii Sto-
matologicznej i Szczękowo-Twarzowej, 
UM Lublin) wraz z prof. Rose Ngu (Kin-
g’s College, Londyn) poprowadziła zaję-
cia typu „hands on”, w zakresie ultraso-
nografi i. Każdy uczestnik miał możliwość 
wykonać badanie USG ślinianek, tarczycy 
i węzłów chłonnych szyi. Zajęcia te zostały 

bardzo wysoko ocenione w ankietach wy-
pełnionych przez kursantów, podobnie jak 
sesja interaktywna w zakresie interpreta-
cji badań radiologicznych części twarzo-
wej czaszki, brawurowo przeprowadzona 
przez prof. Kaana Orhana i dr. Dennisa 
Rottke (Fryburg, Niemcy). Trzecie zaję-
cia warsztatowe dr Eva Levring-Jäghagen 
poświęciła badaniom procesu połykania 
z użyciem fl uoroskopii. 

Następne spotkanie Junior Meeting już 
za rok, prawdopodobnie w Porto, w Portu-
galii. Osoby zainteresowane udziałem po-
winny śledzić informacje na stronie inter-
netowej http://eadmfr.org/meetings bądź 
na profi lu facebookowym DentoMaxil-
loFacial Radiology Lublin. 

Jerzy Jakubowicz



Lekarski kalejdoskop

Tekst: Anna Augustowska

Dla helikopterów
Dwa szpitala kliniczne w Lublinie – dziecięcy i PSK4 mają 

do dyspozycji nowoczesne, zmodernizowane lądowisko. W mar-
cu odbyło się jego uroczyste otwarcie. Płyta została dostoso-
wana do obowiązujących przepisów, ma m.in. nową instalację 
świetlną, która umożliwia nocne lądowania.

Ciśnienie pod kontrolą!
Prozdrowotną akcję „Zapytaj farmaceutę... Nadciśnienie tęt-

nicze” zorganizowano na początku marca zachęcając klientów 
jednej z galerii handlowych do kontrolowania ciśnienia krwi. 

Kongres młodych medyków
Międzynarodowy interdyscyplinarny kongres młodych 

medyków odbył się na Uniwersytecie Medycznym w Lubli-
nie. Trzydniowa (11–13 marca) impreza skupiła grono stu-
dentów różnych kierunków medycznych, którzy przedsta-
wiali wyniki własnych badań. 

Kobiety na medal
12 kobiet zasłużonych dla Lublina prezydent Krzysztof Żuk 

uhonorował medalami; wśród wyróżnionych była m.in. Ali-
cja Krawczyk, wolontariuszka z Hospicjum Dobrego Sama-
rytanina.

Natomiast w organizowanym od wielu lat przez Kurier Lu-
belski plebiscycie na Lubliniankę Roku wśród nominowanych 
znalazła się Monika Bojarska-Łoś.

Zdrowie pań
Z okazji Dnia Kobiet w lubelskiej Galerii Olimp zorganizo-

wano Miasteczko Zdrowia i Urody. Obok pomiaru np. glikemii 
i ciśnienia tętniczego można było zapisać się na badania profi -
laktyczne, do czego zachęcał prof. Jan Kotarski. 

Wspomnienia namalowane
Kazimierz Kubiszyn na zorganizowanej wystawie malar-skiej pt. „Moje wspomnienia” zaprezentował dorobek swej 30-letniej twórczej działalności. Tak mówił: „Kontynuowałem pracę lekarza ponad 40 lat. Byłem zmęczony i miałem świa-domość, że należy mi się zasłużony odpoczynek prze chodząc na emeryturę”.

Wernisaż odbył się 12 marca w Galerii Sztuki Nieprofesjo-nalnej „U Lekarzy” przy ul. Chmielnej w Lublinie.

Fundusz za nadwykonania
26 mln zł za nadwykonania, jakie wykonano w szpitalach 

Lubelszczyzny w minionym roku powinien zapłacić NFZ. 
Najwięcej zabiegów ponad limit wykonano w szpitalu w Bia-
łej Podlaskiej za ponad 11 mln zł.

Defibrylator w urzędzie
Trzy automatyczne defi brylatory zakupił Urząd Miasta 

w Lublinie. Będą się mieścić w budynkach urzędu przy ul. 
Wieniawskiej i Leszczyńskiego, a także w ratuszu.

O fotografii w LAF
Kilkanaście osób wzięło udział w drugim spotkaniu Lekar-

skiej Akademii Fotografi cznej, które odbyło się w LIL 12 mar-
ca. W programie mówiono m.in. o tym, jak fotografować zi-
mę i jak wykonać portret. Omawiano też fotografi e uczestni-
ków zajęć.

Z sercem do Księcia
Ruszyła ósma edycja akcji na rzecz podopiecznych hospi-

cjum im. Małego Księcia w Lublinie – „Twój dar serca dla ho-

spicjum”. Akcja prowadzona jest w szkołach i nie polega tylko 

na zbiórce pieniędzy ale także na edukacji młodych ludzi i ich 

rodziców. Jak mówią organizatorzy: – To także okazja do uświa-

domienie sobie, jak wielu rówieśników naszych uczniów trafi a 

do hospicjum i potrzebuje naszego wsparcia. 
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Mam dziś prawie 60 lat. Pochodzę 
z rodziny, w której alkohol nie odgrywał 
szczególnej roli, gościł sporadycznie pod-
czas spotkań towarzyskich i rodzinnych 
w niewielkich ilościach. Inicjacji alko-
holowej w pracy doświadczyłam na sta-
żu podyplomowym w roku 1981, na od-
działach zabiegowych. Kolega podczas 
„spokojnego” dyżuru poczęstował mnie 
czystym spirytusem. Do dziś pamiętam, 
jak bawiło go to, że się krztuszę i nie mo-
gę złapać oddechu.

Lufa dla szpanu 
niby nie zaszkodzi

Widziałam starszych kolegów po uda-
nym zabiegu sięgających po trunek z da-
rów wdzięcznych pacjentów. Byli to do-
brzy fachowcy z tytułami naukowymi 
i renomą. Imponowało mi stanie „na ha-
kach” w asyście operacyjnej u ich bo-
ku. Kiedyś, po skomplikowanym zabie-
gu, zostałam poczęstowana dobrym ko-
niakiem. Do rana czułam się wyśmie-
nicie. Tak odkryłam, że alkohol dodaje 

energii, a dyżurowy „przestój” nie jest 
tak nudny. Było na to przyzwolenie. Na-
wet nie przyszło mi do głowy, że to nie-
stosowne. Tak bywało wielokrotnie i nic 
się złego nie działo.

W pracy nie piłam, ale…

W stanie wojennym dyżurowałam do-
datkowo na oddziale pomocy doraźnej. 
Tam już regularnie piłam z kolegami. 
Moje alkoholowe doświadczenia przenio-
słam po pracy na grunt „bezpieczny”, czy-
li do domu. Umilałam sobie nudne „robót-
ki domowe” i dodawałam energii po cięż-
kich dyżurach. Rozpoczęłam specjaliza-
cję. W pracy nie piłam, ale po pracy od-
reagowywałam stres lub stosowałam al-
koholowy doping. Po dyżurach w pogo-
towiu bywałam skacowana. Po dwóch la-
tach pracy w szpitalu zaczęłam pić często 
w domu, miałam już objawy uzależnienia 
i sięgałam regularnie po alkohol dla po-
prawy fi zycznego i psychicznego samo-
poczucia. Zaniepokoiło to mojego męża, 
więc postanowiłam więcej dyżurować, 
by ograniczyć picie. Strategia okazała się 
nieskuteczna, bo po dyżurowych marato-
nach i wymuszonej abstynencji wracałam 
do upijania się w domu. Nikt z kolegów 
nie zwrócił uwagi na moje gorsze funk-
cjonowanie, wszak nie miałam absencji 
w pracy, nie spóźniałam się. Byłam tylko 
coraz bardziej zmęczona, nadpobudliwa, 
degradacji ulegało moje życie rodzinne. 
W pracy stwarzałam pozory dyspozycyj-
nej, gorzej mi szło terminowe pilnowanie 
dokumentacji medycznej.

Choroba pogłębiała się

Odczuwałam silny głód alkoholowy 
podczas dyżurów, już nie wytrzymywałam 

24-godzinnej przerwy w piciu. Zaczę-
łam w ukryciu popijać alkohol i traciłam 
nad tym kontrolę. To było widać nawet 
po zmianach w charakterze mojego pi-
sma. Jedyną osobą, która wtedy życzli-
wie ostrzegała, że moje picie nie jest nor-
malne, była zaprzyjaźniona pielęgniarka, 
ale ignorowałam jej uwagi. Wtedy raporty 
z dyżuru pisało się odręcznie i często mój 
raport był napisany chwiejnym, zmienio-
nym pod wpływem alkoholu, pismem. To 
także nie zwracało niczyjej uwagi, a prze-
cież wszyscy widzieli wpisy w księdze 
raportów, musieli też ode mnie czuć al-
kohol. Zbliżał się czas egzaminu spe-
cjalizacyjnego. Z dużym trudem na rok 

rok 1992. Wymyśliłam sobie swój spo-
sób na zapanowanie nad piciem. Wzięłam 
długi bezpłatny urlop. Przez tydzień od-
poczywałam, potem piłam ciągami, zła-
małam sobie rękę, będąc pod wpływem 
alkoholu, więc okres przerwy w pracy 
znacząco się wydłużył. Wróciłam do pra-
cy, ale źle się czułam, popijałam w ukry-
ciu. Czujniejsza już pani ordynator pod-
powiedziała mi, abym zgłosiła się do psy-
chiatry w przyszpitalnej poradni. To było 
trudne dla mnie. Znałam wielu psychia-
trów, z niektórymi się przyjaźniłam, bar-
dzo wstydziłam się swojej słabości, cier-
pienia, jakiego przysparzałam mojej ro-
dzinie. Nikt z zaprzyjaźnionych psychia-
trów otwarcie nie podejmował tematu mo-
jego picia. Kilku z nich także nadużywa-
ło alkoholu. Wtedy zaczęto mnie leczyć 
pod przykrywką depresji na psychiatrycz-
nym oddziale dziennym. Przyjmowałam 
leki przeciwdepresyjne, uczestniczyłam 
w zajęciach, a po trzytygodniowej abs-
tynencji znowu popijałam w weekendy, 
w majestacie leczenia, na oddziale z ludź-
mi prawdziwie chorującymi na depresję, 
z zaburzeniami adaptacyjnymi i psycho-
tykami w stanie remisji. Nikt, ani leka-
rze, ani psycholodzy, nie dotykał drażli-
wego tematu mojego picia, a psychiatrzy 
nie proponowali podjęcia leczenia odwy-
kowego. Powiedziano mi tylko, że nie na-
leży łączyć leków z alkoholem. 

Był rok 1993

W końcu ktoś zgłosił policji, że jestem 
nietrzeźwa na dyżurze w szpitalu. Policyj-
ny patrol pobrał mi krew. W wydychanym 
powietrzu miałam 1,7 promila alkoholu. 
Nie miałam wtedy argumentów. Spra-
wę zgłoszono do prokuratury oraz do są-
du lekarskiego. Postawiono mi otwarcie 
ultimatum: muszę leczyć się od uzależ-
nienia i wtedy nie stracę pracy. Najpierw 
umieszczono mnie na miesiąc na oddzia-
le psychiatrycznym, włączono leki prze-
ciwdepresyjne, potem podjęłam leczenie 
ambulatoryjne w poradni leczenia uzależ-
nień. Kontynuowano farmakoterapię. Na 
proponowane leczenie w warunkach sta-
cjonarnych nie zgodziłam się. Starałam 
się pogodzić pracę zawodową w szpitalu 
(odsunięto mnie tylko od dyżurów) i le-
czenie uzależnienia w trybie ambulato-
ryjnym, chodzenie na spotkania anoni-
mowych alkoholików, prowadzenie do-
mu. Z poczuciem winy było to trudne, 
ale doświadczyłam ulgi, moje picie prze-
stało być tematem tabu. Zostałam uka-
rana przez sąd karami grzywny i pozba-
wienia wolności na pół roku w zawiesze-
niu na dwa lata, a sąd lekarski wymierzył 

mi karę upomnienia, bo wziął pod uwa-
gę, że byłam już w trakcie terapii. Ponio-
słam konsekwencje karne, nie próbowa-
łam ich unikać i przeciągać sprawy w są-
dzie. Mojego picia w pracy koledzy leka-
rze nigdy nie komentowali w mojej obec-
ności. Zaprzyjaźnione pielęgniarki wyli-
czały, ilu to innych lekarzy w naszej miej-
scowości pije bezkarnie, i dopytywały się 
życzliwie o postępy w leczeniu. Przełoże-
ni dyskretnie monitorowali mój regularny 
udział w terapii ambulatoryjnej.

Znów sięgnęłam po alkohol

Po roku godzenia leczenia ambulato-
ryjnego z pracą zawodową w czasie urlo-
pu wypoczynkowego znów sięgnęłam 
po alkohol. Chciałam bardzo poczuć się 
dobrze. Po wypiciu około 100 g wódki 
miałam dość, nie doświadczyłam nawet 
śladu poprawy nastroju, doznałam bole-
snego rozczarowania. Coś jednak z tera-
pii ambulatoryjnej uzależnienia i udzia-
łu w AA mi zostało, bo zgłosiłam się na-
stępnego dnia do psychiatry. On profe-
sjonalnie przekierował mnie do porad-
ni leczenia uzależnień, poprowadził do-
słownie za rękę. Postawiono mi ultima-
tum: tylko leczenie w ośrodku stacjonar-
nym. Już nie chciałam pić, nie wiedziałam 
jednak, jak żyć bez alkoholu i jak uwol-
nić się od depresji. Przełożeni bardzo se-
kundowali mojemu leczeniu, nikt nie ro-
bił mi trudności. Blisko miesiąc czekałam 
na przyjęcie do Ośrodka Terapii Uzależ-
nień w Instytucie Psychiatrii i Neurologii 

Publikujemy wyznania lekarki 
Bożeny, która tuż po dyplomie 

wpadła w sidła uzależnienia 
od alkoholu. 

Z wielkim trudem, po latach, 
dzięki profesjonalnej pomocy 
wróciła do prawdziwego życia. 
Dziś znów cieszy się rodziną, 
przyjaciółmi i wykonywaniem 

upragnionego zawodu.

Ale mogłoby to trwać 
zdecydowanie krócej, gdyby 
koledzy z pracy nie udawali, 
że nic się z nią tak właściwie 

nie dzieje. 

Wróciłam do normalności
Ściągawka do wzajemnej pomocy

• Jeżeli podejrzewasz u siebie problem z alkoholem, lekami bądź 
narkotykami – umów się telefonicznie na spotkanie. Możesz to zrobić 
anonimowo, a wizyta może mieć miejsce zarówno na terenie naszej Izby, 
jak i w innym, zapewniającym dyskrecję miejscu.

• Jeżeli jesteś osobą bliską lekarzowi, który Twoim zdaniem ma problemy 
wynikające z przyjmowania substancji psychoaktywnych (alkohol, leki, 
narkotyki) – przyjdź i wspólnie zastanowimy się nad tym, jak temu 
lekarzowi pomóc.

• Jeżeli uważasz, że ktoś z Twoich kolegów lekarzy może mieć problemy 
wynikające z przyjmowania substancji psychoaktywnych (alkohol, leki, 
narkotyki) – zadzwoń, przyjdź do mnie sam, a może razem z tym kolegą. 
Wspólnie zastanowimy się nad tym, jak można temu koledze pomóc.

• Jeżeli jesteś pracodawcą i uważasz, że ktoś z Twoich pracowników lekarzy 
ma problemy wynikające z przyjmowania substancji psychoaktywnych 
(alkohol, leki, narkotyki) – przyjdź lub zdzwoń. Wspólnie zastanowimy się 
nad tym, jak temu lekarzowi pomóc.

Maria Dura
pełnomocnik ds. zdrowia lekarzy Lubelskiej Izby Lekarskiej, 

specjalista internista i psychiatra 

Marta Piróg pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym 
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Oddziale Chorób Wewnętrznych, 
Endokrynologii i Diabetologii.  Jest specjalistą chorób wewnętrznych, 
obecnie w czasie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu diabetologii. 
Rok temu, po powrocie z ciężkiego dyżuru, doznała rozległego udaru mózgu. 
Od tego czasu przez wiele miesięcy przebywała w szpitalach.
Do chwili obecnej Marta nie powróciła do pracy, jest pod opieką Mamy, 
wymaga dalszej codziennej rehabilitacji, która da jej możliwość powrotu do pracy 
i samodzielnego życia.

Serdecznie prosimy o przekazanie 
1% podatku na rzecz naszej Koleżanki.
Fundacja Sedeka
KRS 0000338389
ul. Grzybowska 4, lok. 211, 00-131 Warszawa
NR KONTA 35 1030 1508 0000 0008 1669 1036
z dopiskiem 10648 – Grupa OPP „ Dla Marty”

Koleżanki i Koledzy 
z Oddziału Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii WSS w Lublinie

w Warszawie. Potraktowano mnie tam 
z szacunkiem i powagą. Dopiero tam, ode-
rwana od pracy i domu, mogłam podjąć 
trud odbudowania swojego poczucia war-
tości. Zaproponowano mi wielomiesięcz-
ny plan leczenia i zdrowienia po hospi-
talizacji, w postaci uczestnictwa w zaję-
ciach zapobiegających nawrotom choro-
by oraz w corocznych dwutygodniowych 
turnusach rehabilitacyjnych dla osób uza-
leżnionych.

Po latach…

Doceniam konsekwentną postawę 
pracodawcy wobec mojej choroby: nie 
zwolniono mnie z pracy, tylko wymuszo-
no zgodę na podjęcie leczenia, a później 
monitorowano jego przebieg. Niezwy-
kle cenny był dla mnie długoterminowy 
program zdrowienia obejmujący m.in. 
turnusy rehabilitacyjne. Początkowo by-
łam ich uczestniczką, a później opiekun-
ką tych turnusów. Obecnie pracuję jako 
lekarz i specjalista psychoterapii uzależ-
nień. Pomagam w zatrzymaniu choroby 
także moim kolegom lekarzom. 

Bożena 
– lekarka, której się udało

Personalia Autorki zastrzeżone. 
Jej wyznania publikujemy za zgodą i dzięki 
uprzejmości dr. Bogdana Woronowicza, 
wybitnego terapeuty uzależnień 
oraz Ewy Gwiazdowicz-Włodarczyk, 
redaktor naczelnej biuletynu 
Warszawskiej Izby Lekarskiej „PULS”.

bardzo ograniczyłam picie, ale byłam 
przygnębiona, dręczyły mnie koszma-
ry, pogłębiły się zaburzenia snu. Maksy-
malna, całkowita przerwa w piciu trwała 
sześć miesięcy. Ale na przyjęciu z okazji 
zdanych egzaminów do specjalizacji wy-
piłam toast. Inni zadowolili się kielisz-
kiem wina, ja nie poprzestałam na kolej-
nych lampkach koniaku, w domu musia-
łam zaraz się dopić. 

Potem to już była 
równia pochyła 

Frustrujące, bo coraz bardziej nieuda-
ne próby kontrolowania picia, objawy de-
presji. W tym czasie jedynie raz rozma-
wiała ze mną życzliwie moja pani ordy-
nator. Bardzo bałam się o utratę pracy, bo 
tylko to dawało mi resztkę poczucia by-
cia potrzebną i wartościową osobą. Za-
pewniałam, że panuję nad tym. Rodzina 
izolowała się ode mnie, a ja od niej. Był 
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Nowa lista refundacyjna 
leków – marzec 2016 r.

Podczas konferencji prasowej w dniu 26 lutego 
2016 r., minister zdrowia Konstanty Radziwiłł powie-
dział, że awantura powstała po opublikowaniu stycz-
niowej listy 2016 r., w której zaproponowano stosowa-
nie leków generycznych u pacjentów po przeszczepach, 
była „zupełnie bezzasadna”. Od 1 marca 2016 r. fi rmy, 
które z pozycji siły próbowały wymusić fi nansowanie 
ich drogich leków, zdecydowały się na obniżenie cen 
swoich leków tak, że te leki, które przedtem pacjenci 
brali, będą dostępne dla nich ponownie za 3,2 zł, czyli 
na ryczałt, a jednocześnie kilkadziesiąt milionów zło-
tych oszczędzi na tym Narodowy Fundusz Zdrowia – 
mówił Radziwiłł.

Od 1 marca do listy aptecznej dodano 46 nowych pro-
duktów, będących odpowiednikami leków dotychczas 
refundowanych. W związku z wpłynięciem wniosków 
o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyj-
nych lub upłynięciem terminu ich obowiązywania, na 
liście obowiązującej od marca nie znajdzie się 47 pro-
duktów obecnych w poprzednim obwieszczeniu. 

W przypadku 191 produktów – leków, środków spo-
żywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
i wyrobów medycznych – ceny obniżono. Obniżki te 
wyniosą od 1350 zł do 1 gr. W porównaniu z poprzed-
nią listą, dla 440 produktów spadnie dopłata pacjenta 
(od 1289,93 zł do 1 gr), a dla 475 produktów – wzro-
śnie (od 1 gr do 359,95 zł).

Jak informuje resort zdrowia, po dwumiesięcznej 
przerwie, refundacją zostanie ponownie objęty lek, za-
wierający substancję czynną galsulfasum, w ramach 
programu lekowego: „Leczenie mukopolisacharydozy 
typu VI (Zespół Maroteaux–Lamy)”.

Na nowej liście mają także znaleźć się leki zawie-
rające nową substancję czynną: simoktokog alfa w ra-
mach dotychczasowego programu lekowego: „Zapo-
bieganie krwawieniom u dzieci z hemofi lią A i B”. De-
cyzja o objęciu refundacją nowych leków od 1 marca 
2016 r. poszerzy zakres możliwości terapeutycznych, 
ułatwi dobór optymalnej terapii dla pacjentów z he-
mofi lią typu A. 

Refundacją zostaną objęte kolejne leki zawierające 
substancje czynne: bendamustyna, bortezomib, peme-
treksed oraz worykonazol. 

W zakresie leków stosowanych w ramach progra-
mów lekowych i chemioterapii, w związku z wpłynię-
ciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania de-
cyzji refundacyjnych, upłynięciem terminu ich obowią-
zywania bądź odmową refundacji na kolejny okres, na 
liście obowiązującej od marca nie znajdzie się 19 pro-
duktów obecnych w poprzednim obwieszczeniu. 

Aptekarze przypominają, że wielokrotnie zwracali 
się do ministerstwa zdrowia z propozycją poparcia ta-
kich zmian ustawowych, które zagwarantowałyby rzad-
sze wprowadzanie list refundacyjnych, z jednocześnie 
dłuższym terminem od ich ogłoszenia do wejścia w ży-
cie. Pozwoliłoby to uniknąć wielomilionowych strat 
ponoszonych przez apteki. Jak informował Radziwiłł, 
rozważana jest propozycja publikowania nowelizacji 
list refundacyjnych co 4 miesiące. Obecne noweliza-
cje list refundacyjnych mają swoje wady i zalety. Ter-
min 2-miesięczny pozwala szybciej reagować na su-
gestie lekarzy i pacjentów odnośnie potrzeby korekty 
ogłoszonej listy.

Jerzy Jakubowicz

Wojciech Stattler 
– nauczyciel Jana Matejki

Wojciech Stattler (1800-1875) był w Krakowie jednym z nauczy-
cieli Jana Matejki i Artura Grottgera. Nie był malarzem wybitnym, 
ale pewne sukcesy odnosił. Malował głównie portrety osobistości 
galicyjskich (w tym przedstawicieli rodziny Potockich) oraz obra-
zy o treści religijnej. I w tej dziedzinie Stattler odniósł spory sukces, 
bo w 1843 r. za obraz „Machabeusze” otrzymał na wystawie w Pa-
ryżu złoty medal. Obraz przedstawia zwycięskie powstanie Żydów 
w 164 r. p.n.e. przeciwko Syryjczykom. Istnieją przekazy, że Stattler 
ze względu na wielki szacunek dla religii, malował niektóre obrazy na 
klęcząco. Pewnego razu malował obraz przedstawiający postać Jezu-
sa Chrystusa i wówczas usłyszał głos z nieba – „Stattler, ty nie maluj 
mnie na klęcząco, ty maluj mnie dobrze”.

Paul Gauguin 
– kretyn, czy geniusz

Paul Gauguin (1848-1903), słynny malarz francuski, jeden z twór-
ców postimpresjonizmu. Wraz z rodziną pędził dość niespokojny tryb 
życia. Mieszkał we Francji, Peru, a pod koniec życia na wymarzonej 
wyspie Tahiti, gdzie zmarł. W szkole uczył się marnie. Jeden z jego 
nauczycieli miał nawet powiedzieć: „Chłopak ten będzie kretynem, al-
bo geniuszem”. W młodości Gauguin przyjaźnił się z innymi przyszły-
mi sławami malarskimi: Paulem Cezanne i Vincentem van Goghiem. 
Rok temu – 8.02.1915 r. – obraz Gauguina „Kiedy mnie poślubisz”, 
przedstawiający dwie młode Tahitanki, został sprzedany na aukcji za 
300 milionów dolarów. W ten sposób został pobity rekord ceny sprze-
daży, który należał poprzednio do obrazu Paula Cezanne’a – „Grają-
cy w karty”, który w 2009 r. został sprzedany za „tylko” 259 milio-
nów dolarów. Nabywca obrazów pozostał anonimowy, ale przypusz-
cza się, że jest nim katarski szejk naftowy.

Henryk Sienkiewicz 
– nie chciał być lekarzem

Henryk Sienkiewicz (1846-1916) herbu Oszyk, wiel-
ki pisarz, kiedy w 1886 r. zdawał maturę w Warszawie 
otrzymał 13 ocen dostatecznych i tylko 3 oceny bar-
dzo dobre: z geografi i, historii Rosji i Polski oraz języ-
ka polskiego. Jak sam mawiał: „był pełen wstrętu do 
logarytmów, algebry i tym podobnych rzeczy”. Matka 
Henryka bardzo chciała, aby syn został lekarzem. Pisarz 
uważał jednak, że do tego zawodu trzeba mieć powoła-
nie. Pewnego dnia jego przyjaciel – Dobrski – pokazał 
mu złośliwy dowcip o lekarzu, z rysunkiem, w piśmie 
„Kłosy”. Lekarz w szpitalu, stoi w cylindrze na bakier, 
z laseczką, na rozstawionych nóżkach, obok niego pielę-
gniarz w białym fartuchu, oraz kilku wymizerowanych 
i wystraszonych pacjentów. „ No cóż – pyta lekarz – ilu dziś umarło? 
– Dziewięciu – odpowiada pielęgniarz. – Zdaje mi się, żem wczoraj 
zapisał dziesięć recept. – Tak, ale jeden wcale tych zapisanych leków 
nie chciał używać”. „Niesmaczne” – mruknął przyszły pisarz.

Sienkiewicz był nie tylko pisarzem, ale także nowelistą i dziennika-
rzem. Światową sławę przyniosło mu „Quo vadis”, za które w 1905 r. 
otrzymał Nagrodę Nobla. Wiele jego książek zostało sfi lmowanych, 
a fi lmy oglądało po kilka milionów widzów. Sienkiewicz miał trzy żo-
ny i wszystkie miały na imię Maria. Bartłomiej Sienkiewicz, niedaw-
ny minister spraw wewnętrznych RP, jest prawnukiem pisarza. 

Jerzy Jakubowicz

Z historią przez stulecia

• Dlaczego jeż?
– Nie wiem. Tak po prostu wyszło. Ca-

łymi latami, tuż przed snem, opowiadałam 
moim córkom bajki, których bohaterem 
był mały jeż. Jego przygody wymyśla-
łam spontanicznie, zawsze pomagały mo-
im wtedy małym dzieciom w zasypianiu. 
Dzisiaj nie pamiętam dlaczego właśnie 
jeż, a nie jakiś inny zwierzak, piesek, kot 
czy miś, stał się bohaterem tych opowie-
ści do poduszki. W każdym razie żadna 
z córek nie protestowała. Jeż zadomowił 
się w naszym świecie i stał się 
na długie lata „domownikiem”. 
Naprawdę to były lata, bo mię-
dzy moimi trzema córkami jest 
duża różnica wieku. Kiedy naj-
starsza miała 18 lat najmłodsza 
dopiero się urodziła, siłą rzeczy 
więc jeżykowe opowieści towa-
rzyszyły nam bardzo długo. 

Po latach, kiedy najmłodsza 
z córek już dorosła, zasugero-
wała mi, abym te historie spisała 
i tak powstał zbiór bajek o przy-
godach Jeżyka, jego rodziców, 
dziadków i młodszego brata.

• Każda z tych bajek zaczy-
na się zdaniem: „W bardzo 
dużym lesie, w jamce ukrytej 
wśród korzeni wielkiego dębu, 
żyła rodzina Jeży”. Trzeba do-
dać, że to wzorowa, wręcz ide-
alna rodzina. Chyba takich nie 
ma w realu?

– To rodzina, która bardzo się 
kocha, wspiera i sobie pomaga. 
Jeżyk, który przeżywa różne 
przygody, może na nią liczyć. I, 
jak myślę, właśnie w tym tkwi 
siła tych bajek. Ktoś nazwał je 
bajkami terapeutycznymi. Jeśli 
takie są, to bardzo się cieszę. Mój boha-
ter nie uczestniczy w wydumanych hi-
storiach. Styka się z tym, co chyba każ-
de dziecko wcześniej czy później będzie 
przeżywało np. ze smutkiem po śmierci 
kogoś bardzo bliskiego albo z zazdrością 
o młodsze rodzeństwo. 

• Bajka ułatwia przeżywanie tych 
emocji? 

– Ułatwia, oswaja, bardzo pomaga so-
bie z nimi radzić. Pomaga też dorosłym, 

Lekarz z pasją

Jeżyk z bardzo dużego lasu, czyli o sile bajek

bo podpowiada, jak o tych emocjach roz-
mawiać z dziećmi, jak wspierać je w roz-
woju. Ubolewam, że teraz większość dzie-
ci całe godziny spędza wpatrzona w kre-
skówki, które ogląda na ekranach kompu-
terów czy tabletów. Czy w ogóle ktoś im 
opowiada historie, tak, aby mogły wszyst-
ko to sobie wyobrażać a nie tylko biernie 
wpatrywać się w migające, jak w kalej-
doskopie obrazki? Chyba nie. Szkoda, bo 
to wspaniała okazja do pogłębiania wza-
jemnych relacji.

Skoro jednak pani pyta... Po namy-
śle muszę stwierdzić, że baśnią, o której 
mogę powiedzieć, że jest mi najbliższa 
jest... „Brzydkie kaczątko” H.Ch. Ander-
sena. W jakimś sensie przez pewien czas 
w swoim życiu czułam się takim brzyd-
kim kaczątkiem. Na szczęście, podob-
nie jak w tej baśni, moje życie odmieni-
ło się dając mi szczęście i osobiste, i za-
wodowe.

• Czy bajki to już zamknięty w tej 
chwili rozdział? Może powstają nowe, 
dla wnuków?

– Obecnie, chociaż może nie na za-
wsze, nie piszę bajek. Jeżyk co prawda 
nie opuszcza mnie, mam w domu całą ko-
lekcję fi gurek jeży – ponad 300 różnych 
„wcieleń”: glinianych, pluszowych, me-

talowych czy szklanych, które 
dostaję od moich bliskich i od 
przyjaciół, ale chwilowo prze-
stał być bohaterem nowych hi-
storii. Teraz piszę wiersze. Wła-
śnie w wydawnictwie Słowa 
i Myśli ukazał się mój tomik pt. 
Poemus. To zbiór wierszy naj-
nowszych, ale także utworów 
pochodzących z poprzednich 
tomików pt. Emocje z 1995 ro-
ku i Warianty z 1999 r. Nie kry-
ję, że po głowie „chodzi” mi 
też powieść, ale jest jeszcze za 
wcześnie, abym zdradzała wię-
cej konkretów.

• Przede wszystkim jest Pa-
ni autorką ponad 320 prac na-
ukowych, w tym siedmiu ksią-
żek i podręczników z psychia-
trii. Czym zawodowo się Pani 
pasjonuje?

– Bardzo interesowało mnie 
zawsze myślenie chorych psy-
chicznie, głównie urojenia. To 
jeden rozdział mojej twórczo-
ści. Później zajęło mnie my-
ślenie ludzi zdrowych, ale też 
w jakimś sensie zaburzone. Na-
pisałam o tym kilka książek 

– to m.in. Pułapki manipulacji, Potęga 
manipulacji czy Manipulacja. Wszyst-
ko, co powinieneś o niej wiedzieć (wła-
śnie wydawnictwo szykuje nowe wyda-
nie). Ostatnio napisałam też książkę pt. 
Jak oswoić się z myślą o starości, umie-
raniu i śmierci. To pozycja dla szerokie-
go grona czytelników – po prostu każdy 
z nas starzeje się, przeżywa odchodzenie 
innych i musi też umrzeć. Jednak ludzie 
współcześni boją się o tym myśleć. A to 
przecież nieuchronne. 

z prof. Anną Grzywą, 
psychiatrą z Kliniki Psychiatrii UM w Lublinie, autorką wielu prac 
naukowych i podręczników psychiatrii a także bajek dla dzieci, 

rozmawia Anna Augustowska

• A Pani ulubiona bajka, taka, która 
miała dla Pani w dzieciństwie szczegól-
ne znaczenie?

– Hm... trudne pytanie. Pewnie dla-
tego, że w moim dzieciństwie nie było 
tych bajek zbyt wiele. Miałam pięć lat, 
jak zmarła moja mama, tata nie miał cza-
su na snucie opowieści. To były inne cza-
sy. Pewnie też z tego powodu tak bardzo 
chciałam zapewnić moim dzieciom to, 
czego kiedyś mi zabrakło. Stąd też wie-
czorne usypianie przy bajkach. 
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Teatralnie

Pan Tadeusz na scenie 
Między 7 a 10 kwietnia, zawsze o godz. 18, Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie (ul. 

Narutowicza 17) wystawia swoją najnowszą propozycję – „Pan Tadeusz, czyli ostatni za-
jazd na Litwie” w reżyserii Mikołaja Grabowskiego. Gość z Krakowa proponuje swoje od-
czytanie tekstu Mickiewicza, zaprasza na scenę grupę pielgrzymów niosących biblię 
polskości – „Pana Tadeusza”. Uczestnicy pielgrzymki czytają fragmenty epopei i wciela-
ją się w postacie. Jest dużo muzyki, śpiewu, na scenie gra pięcioosobowy zespół muzy-
ków. – Wspólnotę, o której opowiada „Pan Tadeusz”, spajają zarówno obrzędy wzniosłe, 
jak i przyziemne, wielkie idee i małostkowość, polityka i religijność, ale i chęć zemsty, na-
miętność, miłość. Polskość stworzona jest z rzeczy pięknych i okropnych, jak gdyby ce-
chą wspólną naszego polskiego bytowania była dwoistość. Mickiewicz akceptował ten 
stan, w sposób subtelny i z lekką ironią dotykał tej dwuznaczności, wręcz bawił się nią. 
To brzmi bardzo współcześnie, bo do dzisiaj w nas wszystkich, niezależnie od wieku, jest 
trochę nowego, trochę starego. Dlatego tego naszego „Pana Tadeusza” opowiadamy nie-
koniecznie w szlacheckim kostiumie – opowiada o spektaklu reżyser.

Bilety są po 39-49 zł. W chwili, gdy zamykaliśmy to wydanie gazety nie było jeszcze 
repertuaru na maj.

– Miał dwa przydomki Człapuś (bo chodził 
w charakterystyczny sposób) i Proboszcz, po-
nieważ fotografował cerkwie i kościoły – tak 
swego kolegę Anatoliusza Aleksandra Czere-
pińskiego, lekarza i historyka sztuki wspomi-
na Zbigniew Rzecki, emerytowany psychiatra 
ze Szpitala Neuropsychiatrycznego w Abra-
mowicach, gdzie obaj panowie przez wiele 
lat pracowali. 

O zmarłym 12 lat temu Czerepińskim zrobi-
ło się ostatnio głośno, kiedy kilka tygodni temu 
do lubelskiego Archiwum Państwowego trafi ł 
jego zbiór ponad 4 tysięcy zdjęć i negatywów 
Lublina z lat 50. i 60. Przekazane przez żonę 
doktora zdjęcia przedstawiają architekturę miasta, w tym jego 
odbudowę po II wojnie światowej.

Lekarz i fotograf
szpitalu i obaj pracowaliśmy tam aż do emery-
tury – wspomina Rzecki.

– Pamiętam, że Anatoliusz zawsze miał przy 
sobie aparat fotografi czny. Na początku to była 
Zorka, po latach kupił sobie Prakticke. W szpi-
talnym archiwum jest dużo zdjęć budynków 
szpitala i Abramowic, które wykonał. Jego pa-
sja była tak wielka, że na oddziałach, na których 
pracował – to był m.in. oddział dla podsądnych, 
potem oddział odwykowy, gdzie został ordyna-
torem – urządzał sobie ciemnie fotografi czne. 
Na nocnych dyżurach, kiedy nie musiał zajmo-
wać się chorymi, wywoływał zdjęcia.

Obok praktyki medycznej przez długie la-
ta Czerepiński uprawiał inwentaryzację fotografi czną zabyt-
ków m.in. na zlecenie wojewódzkich konserwatorów zabyt-
ków z Lublina i Rzeszowa, a także fotografi kę artystyczną 
o podobnej tematyce (w 1967 r. jego fotogramy przyjęte zosta-
ły na wystawę w Uppsali). W latach 60., na zamówienie Pol-
skiego Towarzystwa Historycznego, wykonał 800 zdjęć cmen-
tarzy lubelskich.

– W dokumentach doktora Czerepińskiego znalazłem m.in. 
podanie, jakie złożył w dyrekcji, o udzielenie mu urlopu na przy-
gotowanie wystawy fotografi cznej z okazji 30-lecia PRL-u – 
mówi obecny dyrektor ds. lecznictwa szpitala Marek Domań-
ski. – Zapewne urlop został mu udzielony. 

Doktor Rzecki przytacza jeszcze jedną smakowitą anegdotę 
o fotografującym lekarzu:

– Pamiętam, że słynny prof. Wiktor Zin, pochodzący z Hru-
bieszowa architekt z krakowskiej politechniki (znany głównie 
z programu telewizyjnego Piórkiem i węglem), złożył u Ana-
toliusza zamówienie na wykonanie cyklu zdjęć zabytkowych 
cerkwi. Oczywiście za odpowiednie honorarium. Niestety, do 
zapłaty nigdy nie doszło – opowiada Rzecki. 

Anatoliusz Czerepiński zmarł w 2004 r.  aa

Anatoliusz Aleksander Czerepiński urodził się 19.02.1929 r. 
w Białymstoku. Po uzyskaniu matury dostał się na Wydział Le-
karski Akademii Medycznej w Gdańsku, skąd po drugim ro-
ku studiów został dyscyplinarnie usunięty za działalność an-
tyrządową.

– Wdał się w politykę i za to z wilczym biletem wyleciał 
z gdańskiej uczelni. Na szczęście w 1952 r. został przyjęty na 
historię sztuki Wydziału Humanistycznego Katolickiego Uni-
wersytetu w Lublinie – wspomina Rzecki. 

Studia na KUL-u ukończył i w 1958 r., po przywróceniu 
mu prawa kontynuowania studiów medycznych, podjął je na 
Akademii Medycznej w Lublinie. Dyplom lekarski otrzymał 
w 1964 r., w cztery lata później zrobił specjalizację z zakre-
su psychiatrii. 

– Medycynę skończyliśmy razem, Anatoliusz był ze mną 
na roku. Później obaj zaczęliśmy pracować w abramowickim 

Nakładem Archiwum Państwowego w Lublinie w 2015 roku ukazała 
się publikacja pt. „Cmentarze lubelskie”. Jej zasadniczą część stanowią 
fotografi e nagrobków wykonane przez Anatoliusza Czerepińskiego. 
Album przygotowali: Piotr Dymmel, Robert Litwiński. 

Muzycznie

Mistrz trąbki
Tomasz Stańko – trąbka, Łukasz Ojdana – fortepian, Maciej Gar-

bowski – kontrabas i Krzysztof Gradziuk – perkusja. Taki skład wystąpi 
23 kwietnia o godz. 19 w sali Filharmonii Lubelskiej. Bohaterem wie-
czoru będzie oczywiście Tomasz Stańko. Posłuchamy niepowtarzal-
nych dźwięków jego trąbki, takich samych, jakie słychać w najbar-
dziej prestiżowych salach i klubach na świecie. Bilety 80-120 zł. 

Plastycznie

Beksiński na zamku
Na wernisaż przyszło podobno 1500 osób. Fakt, kolejka chętnych sięgała schodów na placu Zam-

kowym. Twórczość Zdzisława Beksińskiego nadal intryguje. Do 5 maja w Muzeum Lubelskim (ul. Zam-
kowa 9) można oglądać dwie wystawy pokazywane pod jednym tytułem „Bezpośrednie mówienie 
snu”. To malarstwo i fotografi a Zdzisława Beksińskiego (1929-2005), jednego z najbardziej znanych 
polskich malarzy. Wystawa w Muzeum Lubelskim, przygotowana we współpracy z Muzeum Histo-
rycznym w Sanoku, ma dwie odsłony – obejmuje jego prace malarskie oraz fotografi czne, uzupeł-
nione rysunkami i grafi kami. Jak tłumaczą organizatorzy, prezentacja jest próbą zwrócenia uwagi 
na korespondencję pomiędzy odmiennymi dziedzinami twórczości artysty, bo Beksiński całe życie 
eksperymentował, szukał własnej drogi artystycznej – w ostatnich latach zwrócił się ku nowym na-
rzędziom, tworząc grafi ki i fotomontaże komputerowe.

Najmłodsi melomani
Nie umiesz jeszcze chodzić, ale możesz iść do fi lharmonii. 17 kwietnia o godz. 10.30 CAPELLA 

LUBLINENSIS – Lubelska Orkiestra Kameralna wykona dla dzieci do 4 lat utwory wielkich klasy-
ków muzyki kameralnej: Wolfganga Amadeusza Mozarta, Ludwiga van Beethovena, Franza Schu-
berta, Johannesa Brahmsa, Antonina Dvořaka, Ryszarda Straussa. Sala koncertowa FL (ul. M. Cu-
rie-Skłodowskiej 5). Bilety są po 30 zł (osoba dorosła). 

Tego samego dnia artyści o godz. 11.30 zapraszają dzieci powyżej 4 lat na warsztaty muzycz-
ne. Bilety są po 20 zł. 

Natomiast o godz. 12 też dla dzieci 4-letnich i starszych zacznie się koncert familijny. Bilety: 
20 zł (osoba dorosła), 10 zł (bilet ulgowy).

8 raz jazz
17 kwietnia zaczyna się 8 Lublin Jazz Festiwal. Impreza potrwa do 24 kwietnia. Na razie wiado-

mo, że w ramach festiwalu w Centrum Kultury (ul. Peowiaków 12) wystąpi Manu Katché – francu-
ski muzyk specjalizujący się w grze na instrumentach perkusyjnych, kompozytor, wokalista, au-
tor tekstów i producent muzyczny. W Lublinie usłyszymy kompozycje z najnowszej płyty „Unsta-
tic”. U boku Manu Katché wystąpią saksofonista Tore Brunborg, trębacz Luca Aquino, pianista Jim 
Watson oraz Ellen Wang na elektrycznym kontrabasie. O programie festiwalu, biletach i muzy-
kach na www.lublinjazz.pl.

Kabaretowo

Laskowik i goście
Na scenie zobaczymy Jacka Fedoro-

wicza, Adriannę Biedrzyńską, Adrian-
nę Biernacką, Grzegorza Tomczaka. Ar-
tystom towarzyszyć będzie zespół mu-
zyczny Promile pod kierownictwem Mi-
chała Rukszy. A gwiazdą wieczoru bę-
dzie Zenon Laskowik, jeden z najbar-
dziej charakterystycznych twórców pol-
skiej sceny kabaretowej, ojciec poznań-
skiego kabaretu Tey. Artysta i jego go-
ście wystąpią z programem „Będą zmia-
ny” 17 kwietnia o godz. 18 w sali kon-
certowej FL (ul. M. Curie-Skłodowskiej 
5). Bilety 50-80 zł.
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Pamiętnik znaleziony w szpitalnej szafce 
(serial prawie codzienny)

18 lutego

Jestem chory, swoje lata mam, pamięć 
o minionych czasach też, więc nie kibi-
cuję żadnej drużynie w obecnych roz-
grywkach na tym maglarsko-politycz-
nym boisku. Ale wszystkim zaangażo-
wanym i dopingującym tych, czy tam-
tych życzę, żeby niedługo do kultowego 
już zawołania – „POLSKA!!! BIAŁO-
CZERWONI!!!” nie musieli dodawać – 
„ZE WSTYDU!”. Albo słuchać jak świat 
to mówi. Wziąłem relanium. Ukradkiem, 
bo akurat w dyżurce nikogo nie było. Te-
raz żałuję, że nie wziąłem więcej. 

21 lutego

Ktoś włączył TVP 1. Na krótko, bo są-
siad spod drzwi się zdenerwował, zako-
munikował, że PIStacji nie będzie oglą-
dał i wyłączył. Nikt nie protestował. Ja 
też. Ale określenie „PIStacja” trafne i na-
wet ładne. Może to przez ten obiekty-
wizm, tę bezstronność, rzetelność, praw-
domówność i troskę o intelektualny po-
ziom emitowanych programów. No, to 
tylko patrzeć, jak zamiast serialu „OJ-
CIEC MATEUSZ” będziemy mieli du-
żo lepszy, bardziej fi nezyjny, dokład-
niej przemyślany, znacznie lepiej dofi -
nansowywany i zawsze dla jednego bo-
gato i dobrze się kończący serial „OJ-
CIEC TADEUSZ”. Może z wodowytry-
skiem nawet. I może nawet z geoter-
malnym. A jeśli nie, to gołotermi-
nalnym, zwłaszcza jeśli chodzi 
o koszty społeczne. 

I na pewno w ramach abo-
namentu telewizyjnego bę-
dziemy na to się składali, bez 
oglądania też. W końcu ojciec 
to ojciec, a nadzieja matką głu-
pich. 

25 lutego

Ta telewizja coraz gorzej robi mi na 
rozum, a leżę przecież z powodu prosta-
ty. Różnica odległości spora, ale jednak 
jakaś zależność organów musi być, bo co 
obejrzę w tej telewizji, to mi się udziela. 
Sik-przerwa-sik-przerwa. Może to przez 
te reklamy. Ale chyba nie tylko. Wczo-
raj przed kamerami wystąpiła jedna zna-
na Pani Profesor, tym razem w obronie 
cyrków. 

Pani w przerwie między jedną, a dru-
gą sałatką obwieściła, że cyrk nie może 
funkcjonować bez zwierząt, bo tresura 

jest kwintesencją i ozdobą każdego cyr-
ku. I z tym bym się zgodził, bo to widać 
i słychać. Po pani Profesor też. Ale da-
ru działania na mózg i prostatę pani Pro-
fesor odmówić nie można. Cewnikować 
mnie musieli, bo tak mnie zatkało. Z po-
dziwu pewnie. 

28 lutego

Zadzwonił do mnie mój przyjaciel Bo-
lek. Cały roztrzęsiony, spanikowany, wy-
straszony i rozżalony, że mu rodzice tak 
na imię dali. Próbowałem mu wytłuma-
czyć, że nie wszystkich Bolków się teraz 
czepiają, tylko na razie jednego, poza tym 
Bolek to on jest dla nas, a ofi cjalnie w pa-
pierach jest Bolesław. A on mi na to – „To, 
że jestem Bolek dla was, to nie znaczy, 
że nie mogę być Bolkiem dla nich i Bo-
lesław to nie jest żadne alibi! Zobaczysz 
– Chrobrego i Krzywoustego też prędzej 
czy później wezmą pod lupę, może nawet 
wykopią! Z Pocztu Królów Polskich też! 
Przecież wroga trzeba mieć, a jak nie to 
stworzyć, żeby gada wytropić, ujawnić, 
dopaść i zniszczyć!”. Ja mu na to, że to 
niedorzeczność, a on – „Niedorzeczność 
to może być w normalności, ale tu niedo-
rzeczność może być do rzeczy! Zwłaszcza 
„DO RZECZY”, mówiąc po imieniu!”... 
Pomyślałem, że na szczęście ja mam na 
pierwsze Jan!... Ale... O Boże, na drugie 

mam Aleksander! A jak następny będzie 
„Olek”?... A tak może być!...

1 marca

Wczoraj znalazłem na korytarzu jakiś 
urzędowy kwitek z wysokością wyna-
grodzenia któregoś z doktorów. Dużo te-
go nie było. Porównałem to z tym, co do-
stają na przykład piłkarze i pomyślałem – 
lekarza wynagradza się za zapobieganie 
oddalające zakopanie, a piłkarza odwrot-
nie – za pobieganie i za kopanie. W wyna-
grodzeniu też odwrotnie. I to bardzo. Jest 
paradoks?! Jest! Ale jaka życiowa, prak-
tyczna wskazówka dla młodzieży. 

3 marca

Jak tak dalej pójdzie i ci geniusze od 
reorganizacji Służby Zdrowia wreszcie 
wszystkie już szpitale w Lublinie połą-
czą, to na planie miasta pojawi się pew-
nie genialny, mozolnie konstruowany 
twór pod nazwą LUBELSKA DZIELNI-
CA SZPITALNA. I to podobno ma roz-
wiązać problem dostępności usług me-
dycznych. „Podobno” nie znaczy „na 
pewno”, ale na pewno tak podobno mo-
że być. A jak może to na pewno będzie. 
Na razie jest jak jest. Dzisiaj przyjęto 
na oddział czterech, wypisano jednego. 
Niedługo korytarza zabraknie, albo pię-
trowo będą musieli kłaść. Jeszcze par-
king szpitalny zostaje, ale płatny, a NFZ 
na razie tego nie zamierza refundować, 
bo namioty trzeba by było kupić. Chy-

ba że każdy chory przyniesie swój. 
I będzie piknik, albo jak zwykle ra-
czej PIC – NIC!

4 marca

Oj, Janosikowe czasy nadchodzą. Tyl-
ko patrzeć, jak wielu zawiśnie za ziobro, 
bo akcja szukania haka na każdego roz-
wija się dynamicznie i można mieć du-
żą pewność, że – „JUŻ NIKT NIGDY 
PRZEZ TEGO PANA STRACHU PO-
ZBAWIONY NIE BĘDZIE!”. 

5 marca

Chodzi mi po głowie zmiana sztanda-
rowego hasła – „DOBRA ZMIANA”. 

Może by tak – „No DOBRA!... 
I ZMIANA!!!” I to jak najszyb-

ciej, zanim się jeszcze bardziej 
na dobre zmieni. 

Irosław Szymański

Nasz szoł powszedni

Studiujący orzecznictwo okręgo-
wych sądów lekarskich bez trudu spo-
strzeże wielokrotne przeplatanie się 
wątków spraw dotyczących odpowie-
dzialności zawodowej (etycznej) leka-
rzy z postępowaniem przed sądami po-
wszechnymi w zakresie deliktów kar-
nych i cywilnych. 

Józef M., posiadający specjaliza-
cję i doktorat w dziedzinie medycyny 
ratunko wej, starszy wykładowca w za-
kładzie pato morfologii pewnej uczelni 
medycznej, przez jedenaście lat pełnił 
funkcję biegłego sądo wego i wydawał 
dla sądów, prokuratur oraz policji, opi-
nie obejmujące m.in. rekonstruk cje me-
chanizmu powstania obrażeń ciała, opie-
rając się na wynikach badań osób po-
krzywdzonych i aktach spraw kar nych. 
Fakt, że nie miał do tego prawa z racji 
braku odpowiednich kwalifi kacji, wykrył 
i zawiadomił o tym odpowiednią Okrę-
gową Izbę Lekarską dociekliwy obrońca 
mężczy zny, oskarżonego w sprawie o usi-
łowanie zabójstwa policjanta. Oskarżony, 
podczas ucieczki skradzionym samocho-
dem, chcąc uniknąć zatrzymania i dzia-
łając z zamiarem pozbawienia życia po-
krzywdzonego, potrą cił go kierowanym 
przez siebie pojazdem, a następnie prze-
jechał kołami samochodu po jego ciele, 
powodując szereg obrażeń naruszających 
czynności jego ciała na okres przekracza-
jący siedem dni. 

Józef M., w śledztwie oraz w toku po-
stępowania jurysdykcyjnego, wydał opi-
nię w sprawie przedstawiając się za „spe-
cjalistę medycyny sądowej, stałego bie-
głego sądowego” (jak określił się przesłu-
chiwany na rozprawie głównej). W wy-
danej opinii wskazał, że „na podstawie 
opisu zdarzenia przedsta wionego przez 
pokrzywdzonego i stwier dzonych u nie-
go obrażeń ciała należy przyjąć, że celem 
sprawcy było pozbawienie pokrzywdzo-
nego życia”. 

Lekarz może uzyskać tytuł specjali-
sty w określonej dziedzinie medycyny po 
odby ciu przeszkolenia określonego pro-
gramem specjalizacji i złożeniu egzami-
nu pań stwowego albo po uznaniu rów-
noważnego tytułu specjalisty uzyskane-
go za granicą. Czy Józef M. posiadał tytuł 
„specjalisty medycyny sądowej”? Okrę-
gowy rzecznik odpowiedzialności zawo-
dowej, po przepro wadzeniu dochodzenia 
ustalił, że nie miał i skierował sprawę do 
Okręgowego Sądu Lekarskiego. Ten zaś 
uznał Józefa M. za win nego tego, że od 
1999 r. do maja 2010 r., nie posiadając 
wymaganych kwalifi kacji i nie będąc do 
tego uprawniony, używał tytułu specja-
listy medycyny sądowej, wprowa dzając 
w błąd instytucje, z którymi 
współ pracował i dla których 
orzekał podając się za bie-
głego sądowego. Po uznaniu 
zaś, że czyn ten narusza zasa-
dy Kodeksu etyki lekarskiej, 
ukarał go karą upomnienia. 
W uzasadnieniu orzeczenia sąd stwier-
dził, że Józef M. uzyskał jedynie tytuł 
specjalisty medycyny ratunkowej, co nie 
dawało mu podstaw do używania tytu-
łu specjalisty medycyny sądowej. Jed-
nocześnie przyjął, że nie zasługiwały na 
uwzględnienie wyjaśnie nia obwinione-
go o własnym przekonaniu o posiadaniu 
uprawnienia do posługiwania się tym ty-
tułem ze względu na wielokrotne wyda-
wanie opinii sądowo-lekarskich. 

Dociekliwy obrońca oskarżonego, le-
dwo uprawomocniło się orzeczenie są-
du lekarskiego w sprawie jego klienta, 
skaza nego w międzyczasie na dziesięć 
lat pozba wienia wolności, złożył wnio-
sek o wznowie nie postępowania. Argu-
mentował w nim, że wyrok w zakresie 
ustalenia zamiaru zabójstwa oparty został 
na opinii sporzą dzonej przez Józefa M., 
który nie spełniał warunków do uznania 
go za specjalistę z zakresu medycyny 

Z lekarskiej wokandy

(Prze)biegły przebieraniec
sądowej i pełnienia funkcji biegłego są-
dowego. Obrońca pod kreślił przy tym, 
że wpływ opinii biegłego na wydany wy-
rok „był oczywisty” nie tylko ze wzglę-
du na brak formalnych kwalifi kacji opi-
niującego, ale także popełnione przez 
niego uchybienie, polegające na wkro-
czeniu w kompetencje sądu przez wypo-
wiedzenie się o winie oskarżonego („ce-
lem sprawcy było pozbawienie życia po-
krzywdzonego”). 

Sąd powszechny, rozpoznając wniosek 
obrońcy, stanął przed trudnym dylema tem, 
czy Józef M., opiniując w sprawie w ogó-
le nie posiadał wiedzy i kompetencji do 
wypowiadania się z zakresu medycyny są-
dowej, czy też na podstawie wieloletniego 

W sprzyjających okolicznościach 
i z odpowiednią dawką tupetu, za lekarza specjalistę 

można uchodzić niemal równie łatwo, 
jak… przebrać się za lekarza na bal karnawałowy.

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

doświadczenia i wielokrotnego opiniowa-
nia posiadał wiedzę wystarczającą – we-
dług procedury karnej – do wydania opinii 
sądowo-lekarskiej? Ostatecznie w swym 
orzeczeniu przyjął, że skazanie nastąpiło 
na podstawie całokształtu zgromadzonego 
materiału dowodowego, w szczególności 
opartego na zeznaniach pokrzywdzonego 
i innych bezpośrednich świadków zdarze-
nia, które korespondowały z wydaną opi-
nią sądowo-lekarską. Sąd ocenił, że wy-
powiedź biegłego o winie była nieudol-
na, ale nie miała wpływu na postępowanie 
jurysdyk cyjne, albowiem wnioski o przy-
pisanym zamiarze działania oskarżonego 
zostały wyprowadzone ze zgromadzonego 
mate riału dowodowego. W konsekwencji 
przyjął, że nawet jak najdalsze sięganie do 
wniosków płynących z wyroku Okręgo-
wego Sądu Lekarskiego, wskazujących na 
brak peł nej rzetelności Józefa M. w wyko-
nywaniu zawodu lekarza, a także skreśle-
nie go z listy biegłych sądowych, nie da-
wało podstaw do przyjęcia, iż w sprawie 
spełnione zostały przesłanki wznowienia 
postępowania. 

Nie wydaje się przy tym, by współpra-
cownicy Józefa M. nie wie dzieli o braku 
jego formalnych kompetencji w dziedzi-
nie medycyny, którą fi rmował. Jeżeli tak 
było, to mamy do czynienia z fał szywie 
pojętym koleżeństwem i narusze niem do-
brych zwyczajów akademickich. 

Jerzy Ciesielski

Autor jest adwokatem w Łodzi, 
publicystą i długoletnim współpracownikiem 
samorządowej prasy lekarskiej.



MEDICUS 4/2016 25

Sałatka po lekarsku

Zawijasy z rukolą
Wiosna zagląda coraz odważniej przez okno. Aż chce się „coś zielo-

nego na talerzu”. No cóż, na „gruntowe” zieloności trzeba trochę pocze-
kać. Ale jest już szklarniowa sałata. Więc tym razem mój wybór padł na 
rukolę. Rukola, czyli z łaciny Eruca vesicaria – to śródziemnomorskie 
warzywo spokrewnione z chrzanem i rzodkiewką. Ze względu na lekko 
orzechowy pikantny smak znalazła szerokie zastosowanie w kuchni. To 
prawdziwa „bomba zdrowotna”, tak potrzebna wiosną. W 100 gramach ru-
koli jest; 2,5 g białka, niecałe 4 g węglowodanów, 1,5 g błonnika i zniko-

ma ilość tłuszczu. Obfi tuje w wi-
taminy A, B, C, K, wapń, żela-
zo. Ponadto zawiera wartościowe 
aminokwasy siarkowe, kwas fo-
liowy, chlorofi l, kwas alfa-lino-
lenowy (to od niego ten orzecho-
wy posmak). Ma kilka razy wię-
cej żelaza i wapnia niż tak lubia-
ne liście sałaty lodowej. 

Usmażmy naleśniki 
(przepis na 4 osoby)

• 500 ml (2 szklanki) mleka 
3,2% 

• 200 g (1 szklanka i 3 płaskie łyżki) mąki pszennej
• szczypta soli
• 1 całe jajko
• 1 łyżka oleju
do smażenia kawałek skórki ze słoniny (to stary patent, trzeba nią każdorazowo 
przetrzeć patelnię przed smażeniem kolejnego naleśnika i nie przyklei się nam do 
patelni!). Można również użyć klarowanego masła. Uwaga! Ciasto na naleśniki bę-
dzie delikatniejsze, jeżeli do przygotowania go użyjecie mineralnej wody gazowa-
nej (ok. 1,5 szklanki w proporcji tyle mleka, ile wody).

Jak już mamy gotowe placki wystudzone potrzebne nam będzie:
• 1 opakowanie rukoli (ok. 200 gramów)
• 150 g szynki prasowanej (lepiej parmeńskiej) 
• 100 g wędzonego łososia 
• 1 opakowanie serka homogenizowanego (ok. 150 g)
• 1 łyżka dobrego chrzanu
• 1 słoiczek (ok. 200 gramów) suszonych pomidorów
• 2-3 marynowane gruszki 
• 1 słoiczek (zielonego) pesto (z bazylią)
• 2-3 łyżki prażonych (na suchej patelni) ziaren słonecznika
• 5-6 łyżek nasion białego sezamu
• 1 jajko (całe)
• Masło klarowane do smażenia 3-4 łyżki 

Ocet balsamiczny do dekoracji 
Pasta I
Serek mieszamy z chrzanem i smarujemy naleśnik. Posypujemy szynką i suszo-

nymi pomidorami pokrojonymi w paseczki. Układamy kilkanaście listków rukoli 
i posypujemy ziarnami słonecznika (dla wegetarian szynkę można zastąpić wędzo-
nym białym serem). Zawijamy w rulon i odkładamy do lodówki na 3o minut.

Pasta II
Pesto smarujemy naleśnik. Układamy paski suszonego pomidora. Następnie po-

ciętego na cieniutkie podłużne kawałki wędzonego łososia z paseczkami maryno-
wanej gruszki. Układamy listki rukoli i zawijamy uprzednio posypując prażonym 
słonecznikiem. Odkładamy do lodówki ma 30 minut.

Rozbijamy jajko i roztrzepujemy, dodając odrobinę soli. Panierujemy naleśni-
ki w jajku i ziarnach sezamu. Smażymy na mocno złoty kolor 2-3 minuty na roz-
grzanym maśle. Serwujemy na ciepło polane octem balsamicznym (z lampką bia-
łego wytrawnego wina).

PS Może to wygląda na ciut pracochłonne, ale gwarantuję, znajomi zwariują, 
jak spróbują!

Smacznego
Dariusz Hankiewicz 

Marta Siedlaczek 1960-2016

Odeszli

Nic ze sobą – oprócz siebie nie zabiorę
Może tylko ptasie pióro – trzepot losu
Bo nam zawsze stąd odchodzić jest nie w porę
Choć na życie przecież to jedyny sposób

K. C. Buszman
Wyrazy najgłębszego współczucia po śmierci naszej Koleżanki 

Doktor 
Marty Siedlaczek

składamy
Mamie, 

dzieciom: Ani, Kasi, Łukaszowi 
i mężowi Jackowi

Lekarze z Krasnegostawu

Z żalem zawiadamiany, że dn. 
23.02.2016 odeszła po ciężkiej choro-
bie nasza koleżanka i przyjaciółka Mar-
ta Siedlaczek z domu Pałka. 

Całe zawodowe życie związała z kra-
snostawskim szpitalem. Tu przeszła 
stopnie lekarskiej kariery, od stanowiska 
stażysty do lekarza kierującego Oddzia-
łem Noworodków. Była specjalistą cho-
rób dziecięcych, a 3 lata temu rozpoczę-
ła specjalizację z neonatologii.

Medycyna była pasją Jej życia. Po-
święcała wiele sił na zgłębianie tajni-
ków pediatrii. Uczestniczyła w licz-
nych konferencjach naukowych. Wy-
grywała konkursy medyczne. Z poświę-
ceniem ratowała zdrowie i życie swo-
ich małych pacjentów. Drugi człowiek 
był dla Niej najważniejszy. Niezłomny 
duch powodował, że nie ulegała kom-
promisom. Wymagająca od innych, ale 
przede wszystkim od siebie. Miała licz-
ne zainteresowania poza medycyną. Li-
teratura – swoje zawodowe perypetie 
opisała w Pamiętnikach lekarzy wy-
danych przez Lubelską Izbę Lekarską. 

Lubiła podróże i fotogra-
fi ę. Pełna radości życia, 
aktywna, gotowa do po-
mocy. Zawsze pamiętała 
o ważnych datach w ży-
ciu swoich przyjaciół. 

Kiedy nagle przyszła 
ciężka choroba, nie za-
łamała się, z heroizmem 
i z wielką wiarą w Boga podjęła z nią 
walkę. Nie straciła silnego ducha, mimo 
coraz większego cierpienia ciała doda-
wała otuchy swoim najbliższym. 

Dnia 27.02.2016 pożegnaliśmy Dok-
tor Martę. Cały Krasnystaw, wielka rze-
sza ludzi brała udział w uroczystym na-
bożeństwie pogrzebowym, towarzysząc 
Jej w ostatniej drodze. Marta osierociła 
dwie córki i syna. Pozostawiła w bólu 
męża Jacka i ukochaną mamę. 

Dziękujemy Opatrzności za obec-
ność Marty w naszym życiu. Dzięki 
Niej stało się ono bogatsze. Nie żegna-
my Cię Martuniu. Na zawsze pozosta-
niesz w naszej pamięci.

Koleżanki i koledzy

„Jak trudno żegnać kogoś,
kto jeszcze mógł być z nami…”

22 lutego 2016 r. w wieku 53 lat odszedł na wieczny spoczynek

Śp. Zenon Niewęgłowski
lekarz stomatolog

Odszedł od nas zbyt szybko, nie zdążył zrealizować wszystkich planów i marzeń. 
W swoim życiu kierował się dobrem innego człowieka, nikomu nie odmówił pomocy. 

Był bardzo zaangażowany w pomoc i działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych. 
Był wierny Bogu, rodzinie i swojej małej ojczyźnie. 

Rodzinie
składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia.
Z głębokim smutkiem żegnamy naszego Kolegę.

Koleżanki i koledzy lekarze stomatolodzy
z powiatu radzyńskiego

Turniej 
Tenisowy Lekarzy 
Serdecznie zapraszamy wszystkich 

grających lekarzy, członków Izby Le-
karskiej, na organizowany w dniach 25-
26 czerwca 2016 roku na kortach klu-
bu Budowlanych Lublin, ul. Krasińskie-
go 11, turniej tenisa ziemnego. Turniej 
organizowany jest pod patronatem Lu-
belskiej Izby Lekarskiej. W ramach tur-
nieju planowane są zajęcia z nauki teni-
sa ziemnego dla początkujących, liczba 
osób jest ograniczona i dlatego o uczest-
nictwie w zajęciach będzie decydować 
kolejność zgłoszeń.  W imieniu Komite-
tu Organizacyjnego gorąco zaprasza-
my do zgłaszania uczestnictwa w tur-
nieju do następujących osób: Mariusz 
Cios, tel. 604 405 581, Grzegorz Pietras, 
tel. 604 195 259, Krzysztof Michałowski, 
tel. 509 840 525, prof. Andrzej Semczuk, 
tel. 601 715 700, Joanna Szafranek, tel. 
502 615 413, lub e-mail: komisja.sportu-
imprezy@oil.lublin.pl. 

Komitet Organizacyjny Turnieju
30 lat po dyplomie

Absolwentów Wydziału Lekar-
skiego AM w Lublinie, dyplom 
1986, zainteresowanych wzięciem 
udziału w spotkaniu koleżeńskim 
30 lat po uzyskaniu dyplomu, pro-
simy o szybki kontakt e-mailowy: 
zjazd1986@gmail.com.

Koleżanki i Koledzy Lekarze

Prosimy o przekazanie 

1% podatku 
na dalsze leczenie ratujące życie 

lek. Janusza Chomickiego 
– specjalisty ortopedii 

i traumatologii Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego 

w Chełmie 
(szczegółowe informacje: 

www.chomicki.eu).

Nazwa OPP: Fundacja Wygrajmy 
Zdrowie im. prof. Grzegorza Madeja 

numer KRS: 0000242845
z dopiskiem – informacje uzupełniające 

– cel szczegółowy
na leczenie Janusza Chomickiego

Lekarze Delegatury Chełmskiej LIL

Kwiecień
•    2.04.2016 r. Czy warto iść na swoje? – plusy 

i minusy etatu, kontraktu i działalności 
gospodarczej. Chełm – Kafka, Nikończuk

•    8.04.2016 r. Przeciwdziałanie wypaleniu 
zawodowemu i radzenie sobie ze stresem. 
Lublin – Anna Nowicka

•    9.04.2016 r. Lekarz w sieci instytucji 
publicznych – poradnik postępowania 
w starciach lekarza z NFZ, organy 
rejestrowe i podatkowe. Lublin – Płaza 
i Wspólnicy

•    9.04.2016 r. Przeciwdziałanie wypaleniu 
zawodowemu i radzenie sobie ze stresem. 
Biała Podlaska – Anna Nowicka

• 23.04.2016 r. Warsztat ekspercki – mistrz 
zarządzania wizerunkiem. Profesjonalna 
autoprezentacja. Lublin – Jacek Rozenek

Czerwiec
• 17.06.2016 r. Lekarz jako pracownik – 

lekarz jako pracodawca. Lublin – Kafka, 
Nikończuk

Więcej informacji oraz formularze zgło-
szeniowe 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 I połowie roku 2016. 

Zjazd Absolwentów 
Wydziału Lekarskiego 

AM w Gdańsku 
1985-1991

Serdeczne zapraszamy na spotka-
nie z okazji 25-lecia uzyskania dyplomu, 
które odbędzie się na zamku w Gniewie 
w dniach 21-22.05.2016 r. Rozpoczęcie 
spotkania w sobotę 21.05 od godz.13 
– lunch w formie bufetu. Wieczorem – 
uroczysty bankiet na dziedzińcu zam-
kowym (z nocnym zwiedzaniem zam-
ku dla chętnych).

Opłata za uczestnictwo 450 zł/osobę 
– obejmuje lunch, bankiet, nocleg w po-
koju dwuosobowym (jest możliwość noc-
legu w pokoju 1-osobowym, dopłata 50 
zł; liczba pokoi 1-osobowych ograniczo-
na) i śniadanie.
Wpłaty na konto: 
28 1160 2202 0000 0002 95353175 
Mirosław Lipiński 
wraz z podaniem imienia, nazwiska 
i dopiskiem: „25-lecie zjazd koleżeński”.

Zgłoszenia z imieniem, nazwiskiem, 
nazwiskiem z okresu studiów, adresem 
e-mail oraz numerem telefonu prosimy 
kierować do organizatorów:

Anna Paprocka-Lipińska, e-mail:
anpap@amg.gda.pl, tel. 604 700 667,

Mirosław Lipiński, e-mail:
mireklipi@interia.pl, tel. 604 804 254.

Ze względów organizacyjnych pro-
simy o możliwie szybkie dokonywanie 
wpłat i zgłoszeń.

Ostateczny termin przyjmowania zgło-
szeń upływa 15.04.2016 r.
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Praca

Lekarze
• Przychodnia EMPATIA w Międzyrzecu Podla-

skim zatrudni lekarza do pracy w poz (specja-
listę medycyny rodzinnej, internistę, pediatrę, 
lub w trakcie specjalizacji). Korzystne warunki 
wynagrodzenia, dowolna forma zatrudnienia, 
nowoczesna przychodnia. Tel. 501 203 088, lub 
501 063 325.

• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim za-
trudni lekarzy specjalistów. Nowoczesna przy-
chodnia, wysokiej klasy sprzęt, USG, korzyst-
ne warunki wynagrodzenia, forma współpra-
cy do uzgodnienia. Tel. 501 203 088, lub 501 
063 325.

• Alergologa, dermatologa i endokrynologa za-
trudnimy. VIP medical, Chodźki 17, lok. 8, Lu-
blin. Tel. 501 219 504.

• SP ZOZ w Adamowie, powiat Łuków, zatrudni 
od zaraz lekarza POZ. Dysponujemy mieszka-
niem służbowym. Tel. 608 501 899.

• Wójt Gminy Adamów, powiat Łuków, zatrudni 
od zaraz lekarza POZ. Tel. 608 501 899.

• Zatrudnimy psychiatrę do pracy w porad-
ni zdrowia psychicznego w przychodni leka-
rzy specjalistów we Włodawie (mamy umowę 
z NFZ). Warunki do uzgodnienia. NZOZ Przy-
chodnia Lekarzy Specjalistów P. Pakuła, D. Pi-
róg – Spółka Partnerska we Włodawie, tel. 511 
123 247, 82 57 24 900, 600 724 378, specjali-
sci@poczta.onet.pl

• Przychodnia EMPATIA w Międzyrzecu Podla-
skim zatrudni lekarza do pracy w poz (specja-
listę medycyny rodzinnej, internistę, pediatrę, 
lub w trakcie specjalizacji). Korzystne warunki 
wynagrodzenia, dowolna forma zatrudnienia, 
nowoczesna przychodnia. Tel. 501 203 088, lub 
501 063 325.

• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim zatrud-
ni lekarzy specjalistów. Nowoczesna przychod-
nia, wysokiej klasy sprzęt, USG, korzystne wa-
runki wynagrodzenia, forma współpracy do 
uzgodnienia. Tel. 501 203 088, lub 501 063 
325. 

• NZOZ w Kraśniku zatrudni lekarza medycyny 
rodzinnej lub internistę do pracy w poz. Do-
wolna forma zatrudnienia, praca w wymia-
rze pełnego etatu lub części. Tel. 697 750 300, 
604 976 718.

• NZOZ w Lublinie zatrudni lekarza pediatrę. Tel. 
609 640 031.

• NZOZ w Kraśniku zatrudni lekarza, preferowa-
na medycyna ogólna, rodzinna lub w trakcie 
specjalizacji. Tel. 697750300 i 604 976718

• Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z o.o. za-
trudni lekarza specjalistę chorób płuc lub spe-
cjalistę chorób wewnętrznych do pracy w Od-
dziale Chorób Płuc oraz lekarza specjalistę cho-
rób wewnętrznych bądź hematologii do pra-
cy w Oddziale Hematologii lub lekarza chcą-
cego się specjalizować w dziedzinie hemato-
logii w dogodnej dla zainteresowanych formie 
(umowa o pracę, umowa cywilnoprawna). Tel. 
84 677 50 21.

• Żagiel Med poszukuje lekarzy specjalistów 
w dziedzinie: endokrynologii, dermatologii, 
kardiologii, neurologii, diabetologii, reumato-
logii, alergologii, radiologii, pediatrii. Oferuje-
my pracę w jednym z naszych oddziałów na 
terenie Lublina, elastyczny i zaplanowany czas 
pracy, wsparcie ze strony doświadczonego per-
sonelu. CV z listem motywacyjnym – adres in-
fo@zagielmed.pl Tel. 661 339 303.

• Lekarz medycyny pracy (praktyka prywatna) 
nawiąże współpracę z laryngologiem w za-
kresie konsultacji dla potrzeb medycyny pra-
cy. Tel. 509 937 328. 

• ZOZ „Medical” Sp. z o.o. w Puławach przyjmie 
do pracy lekarza rodzinnego lub internistę 
w poradni lekarza poz. Tel. 81 473 13 42 lub 
na adres mailowy: biuro@zozmedical.com.pl

Dentyści
• Zatrudnię-nawiążę współpracę z lekarzem sto-

matologiem w NZOZ w Kraśniku, świadczącym 
usługi prywatnie i w ramach NFZ. Atrakcyjne 
warunki pracy nowoczesny sprzęt (mikroskop). 
Tel.724 869 686.

• Nawiążemy współpracę z lekarzem stomato-
logiem w Chełmie. Pacjenci prywatni i NFZ. 
Atrakcyjne warunki pracy, możliwość kształ-
cenia się w różnych dziedzinach stomatologii. 
CV proszę przesyłać na maila biuro.collage@
wp.pl  Tel. 660 051 022.

• Zatrudnię w Chełmie lekarza stomatologa do 
pracy na umowę z NFZ i prywatnie. Gabinet 
położony w centrum miasta, dogodny dojazd. 
Tel. 604 275 282.

• NZOZ w Puławach zatrudni lekarza stomatolo-
ga. Praca w gabinecie prywatnym. Bardzo do-
bre warunki pracy. Dużo pacjentów. Tel. 504 
073 832.

• NZOS w Szczebrzeszynie świadczący usłu-
gi prywatne i w ramach NFZ zatrudni lekarza 
stomatologa. Oferujemy bardzo dobre warun-
ki pracy i mieszkanie. Tel. 608 556 950 po 20.

• Zatrudnię asystentkę stomatologiczną/higie-
nistkę w gabinecie stomatologicznym w Lu-
blinie. Mile widziane doświadczenie zawodo-
we. 512 234 727.

• Zatrudnię lekarza dentystę. Nowoczesny gabi-
net, działający od 5 lat. Szeroka baza pacjen-
tów. Możliwość pracy prywatnie i/lub w ra-
mach NFZ. Bardzo dobre warunki. Godziny pra-
cy do uzgodnienia. Okolice Janowa Lubelskie-
go. Tel. kontaktowy 695 350 102.

• Lekarz stomatolog z 4-letnim stażem poszu-
kuje pracy na terenie Lublina. Doświadczenie 
w stomatologii dziecięcej. Tel. 697 821 302.

• Prywatny gabinet stomatologiczny w Lubli-
nie zatrudni lekarza dentystę. Dodatkowym 
atutem będzie  specjalizacja z pedodoncji. Tel. 
500 200 181.

• Zatrudnimy endodontę. Nie wymagana specja-
lizacja. NZOZ Dentimed Lublin, ul. Kalinowsz-
czyzna Tel. 503 112 093.

• Zatrudnię lekarza stomatologa – samodzielny 
gabinet – dogodne warunki współpracy. Tar-
nogród, woj. lubelskie. Tel. 502 924 444.

• Zatrudnimy lekarza stomatologa do pracy 
w prywatnej, nowocześnie wyposażonej przy-
chodni w Lublinie. CV prosimy przesyłać na ad-
res: orchideadent@wp.pl; Tel. 506 715 166.

• Higienistkę stomatologiczną z uprawnienia-
mi zatrudnię w gabinecie w Lublinie, CV pro-
szę przesyłać stom.lub@gmail.com 

• Lekarzy stomatologów specjalistów zatrud-
nię w gabinecie w Lublinie, CV proszę przesy-
łać stom.lub@gmail.com

Składki członkowskie w 2016 r.

Pożyczki

konto na pożyczki: 
16 1910 1019 2600 1690 3121 0001

Pożyczki socjalne będą realizowane 
w kwietniu 2016 r. – na bieżąco. Pożycz-
ki 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

Drobne
• Wójt gminy Adamów, powiat Łuków, wynajmie 

pomieszczenie na gabinet praktyki prywatnej. 
Tel. 608 501 899.

• Sprzedam unit Besmed 2000 r. z lampą i skale-
rem, pracujący w szkole, sprawny, cena 2000 
a także unit TOPAZ 2007 r. z lampą i skalerem, 
sprawny, pracujący, cena 5000. Tel. 606 288 289 
Zamość.

• Sprzedam używane końcówki stomatologicz-
ne turbinowe, wolnoobrotowe, prostnicę, koń-
cówkę endodontyczną oraz drobne narzędzia, 
wiertła i akcesoria stomatologiczne. Tel. 509 
615 207.

• Sprzedam negatoskop jednoklatkowy z regula-
cją, typ NGP11. Stan bardzo dobry. Cena 500,00 
zł. Tel. 502 115 045.

• Wynajmę w pełni wyposażony gabinet stoma-
tologiczny we Włodawie. możliwość wynaję-
cia mieszkania nad gabinetem (3 pokoje). Tel. 
604 228 039.

• Tanio sprzedam kompletne wyposażenie ga-
binetu stomatologicznego (w tym Unit Sirona 
C8 – sprzęt mało eksploatowany w jednooso-
bowej praktyce). Tel. 604 228 039. 

• Sprzedam lokal z wyposażeniem gabinetu den-
tystycznego i pracowni protetycznej lub wy-
dzierżawię. Pomieszczenie znajduje się w śród-
mieściu Lublina i ma wszystkie media. Tel. 600 
877 755.

• Sprzedam wyposażenie gabinetu stomatolo-
gicznego: unit fi rmy szwedzkiej, typ ASDI Com-
binette, autoklaw Tau Clave 3000, fotel rozkła-
dany Beskid, kompresor włoski, bezolejowy, 
duży, 15 atm. Fiac Dental, asystor oraz koń-
cówki turbinowe, kątnice, prostnice i inne na-
rzędzia dentystyczne. Tel. 600 877 755.

• Sprzedam w bardzo dobrym stanie spraw-
ny technicznie: aparat rentgenowski  ORIX-70 
rok. prod. 2004; aparat pantomografi czny rtg 
CRANEX EXCEL z przystawką kefalometrycz-
ną, rok produkcji 2005, producent SOREDEX 
i automatyczną wywoływarkę rtg XR 25 S, rok 
prod. 2005. Tel. kontaktowy 604 062 602,  692 
873 565.

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.

• 4.04.2016 dr hab. n. med. Małgorzata Pihut, kierownik Pracowni Zaburzeń Czynnościo-
wych Katedry Protetyki Stomatologicznej UJ CM w Krakowie: „Zasady leczenia bólowej 
postaci zaburzeń czynnościowych narządu żucia”.

• 16.05.2016-10.30; 13.30 – dr Raimond N.B. van Duinen „Preparacja czy leczenie – podej-
ście biomimetyczne w leczeniu choroby próchnicowej zębów”.

• 6.06.2016 prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski, kierownik Zakładu Stomatologii Zachowaw-
czej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej PUM w Szczecinie: „Zastosowanie ma-
teriałów o dużej biozgodności w leczeniu zachowawczym i endodontycznym zębów – 
prezentacje przypadków”.

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.

Duszpasterstwo 
Służby Zdrowia 

Archidiecezji Lubelskiej

zaprasza na samolotową 

wycieczkę – pielgrzymkę 
do Gruzji i Armenii 

w terminie 
14-25 czerwca 2016 r.

Jest jeszcze 10 wolnych miejsc.
Szczegółowy plan i koszt wyjazdu na 

www.dsz.oil.lublin.pl
Informacje u duszpasterza służby zdrowia, 

tel.: 663 983 783. 
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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
Warszawska 14, 
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
Ewa Tuszkiewicz-Misztal 

– godz. 11.00-13.00
Monika Bojarska-Łoś 
  – godz. 14.30-15.30

Środa:
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

Uwaga! Zmiana 
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