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Koalicja Diabeto-Stomatologiczna
O Koalicji Diabeto-Stomatologicznej, 

którą powołano w celu wczesnego wykry-
wania cukrzycy; z prof. Mansurem Rah-
nama, kierownikiem Katedry i Zakładu 
Chirurgii Stomatologicznej UM i Moni-
ką Łoś-Bojarską, diabetologiem z Woje-
wódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. 
Wyszyńskiego w Lublinie rozmawia Anna 
Augustowska.

str. 8–9

Już za niecały rok naszymi troskami zajmie się Narodowa 
Służba Zdrowia. NFZ po szesnastu latach przejdzie na wcze-
śniejszą emeryturę. 

Marek Stankiewicz
str. 2–3

Służba to kiepska wróżba

Dla ginekologa od ginekologów
Niestety, nadal brak jest środków (lub woli) na refundację 

szczepień przeciwko HPV w Polsce dla nastolatek i ta forma pro-
fi laktyki chorób wywoływanych przez HPV pozostaje niewyko-
rzystaną szansą w naszym kraju –

mówi Andrzej Nowakowski z II Oddziału Ginekologii 
Onkologicznej COZL, laureat prestiżowej Nagrody 

Prezesów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, 
w rozmowie z Anną Augustowską
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Diagnoza wstępna

Czy „wyleją” pediatrów i internistów? 
Pytanie ma związek z projektem ustawy 
o podstawowej opiece zdrowotnej, konsulto-
wanym obecnie i budzącym niepokój. Takim 
zaniepokojonym jest (lub był) na przykład 
rzecznik praw dziecka, co spowodowało re-
akcję Ministerstwa Zdrowia. Sprawa doty-
czy zapisu w art. 5 projektu, który wskazu-
je, kto jest lekarzem POZ. Otóż są to leka-
rze posiadający specjalizację lub odbywają-
cy szkolenie z medycyny rodzinnej oraz po-

siadający specjalizację II stopnia z medycyny ogólnej, z któ-
rymi NFZ zawarł umowę lub pracują u świadczeniodawcy, 
który posiada umowę o udzielaniu świadczeń POZ. 

Resort zdrowia w swojej odpowiedzi uspokaja i wskazuje 
przepisy przejściowe zawarte w art. 31 projektu a mówiące, 
że inni lekarze, w tym pediatrzy, mogą pracować w POZ do 
2025 roku. Ten temat, budzący wiele kontrowersji, szczegól-
nie dotyczący pediatrów, jest dyskutowany w środowisku le-
karskim, i nie tylko, od wielu lat. Na szczęście pojawiały się 
przepisy korygujące, bez których już dzisiaj nie mielibyśmy 
w podstawowej opiece zdrowotnej ani jednego pediatry. Ro-
zumiem rolę lekarza rodzinnego w sprawowaniu opieki pod-
stawowej, ale czy słuszne jest dążenie do eliminowania pe-
diatry w tej opiece? Trudno jest brać za przykład funkcjono-
wanie odpowiednika POZ w krajach zachodnich, bo fi nanso-
wanie i jego skutki w ochronie zdrowia są nieporównywal-
ne. Z doniesień pacjentów wynika, że ponoć w Niemczech 
dzieci w wieku do pół roku, z gorączką, są automatycznie 
kierowane do szpitala. Wątpię, czy takie postępowanie wy-
trzymałyby polskie oddziały pediatryczne. W Polsce pedia-
tra POZ w wielu wypadkach leczy takie stany, a lekarz ro-
dzinny, zwłaszcza kiedy niedawno uzyskał specjalizację – 
raczej nie chce leczyć dzieci w ogóle. Pediatrzy na pytanie 
zadawane im, co poza wiedzą decyduje o ich umiejętno-
ściach zawodowych, odpowiadają – praktyka. Może dlate-
go, w wielu przypadkach, matki szukające stałej opieki dla 
swoich dzieci, przede wszystkim upewniają się, czy w da-
nej placówce jest pediatra. To dobrze, że takie pytanie moż-
na zadać, ale przypuszczam, że tylko w większym mieście. 
Podejście decydentów w ochronie zdrowia do tego tematu 
przypomina krzywą sinusoidalną z charakterystycznymi jej 
wznoszeniami i spadkami. Przed kilku laty byliśmy na naj-
niższym poziomie krzywej i lekarze pediatrzy mieli świado-
mość, że jeżeli nie rozpoczną specjalizacji z medycyny ro-
dzinnej, ich praca w podstawowej opiece zdrowotnej dość 
szybko się skończy. Dzisiaj średnia wieku lekarza pediatry 
wynosi 58 lat, a w związku z tym decyzja o rozpoczynaniu 
nowej specjalizacji w wielu przypadkach może być trud-
na, a nawet niemożliwa, szczególnie biorąc pod uwagę no-
wy wiek emerytalny od 1 października 2017 roku, tj. 60 l. 
dla kobiet, 65 l. dla mężczyzn. Jeżeli rodzice dziecka szu-
kający dla niego pomocy w POZ mają do wyboru pediatrę 
lub lekarza medycyny rodzinnej, jestem przekonany, że wy-
biorą pediatrę, co jest dla mnie zrozumiałe. Decydenci po-
stanowili, że przynajmniej w godzinach nocnych, w noc-
nej i świątecznej pomocy musi być pediatra. A swoją dro-
gą, ciekawe, w czyim interesie jest wyeliminowanie pedia-
trów z dość dobrze funkcjonującego POZ, bo na pewno nie 
w interesie naszych dzieci. Biorąc pod uwagę dotychczaso-
we doświadczenia w tym zakresie, możemy stworzyć pol-
ski model POZ ze stałym dla pediatry miejscem i uznaniem 
tej specjalności za priorytetową.

Janusz Spustek

Konstanty Radziwiłł, jak na urzędnika, ma jedną wadę – kie-
dy mu się coś nie podoba, próbuje to zmienić. Dla niektórych 
działa zbyt wolno, dla innych zbyt pospiesznie. Ale działa. Już 
za niecały rok naszymi troskami zajmie się Narodowa Służba 
Zdrowia. NFZ po szesnastu latach przejdzie na wcześniejszą 
emeryturę. Złośliwi mawiają, że różnica polega na tym, że za 
ochronę trzeba godnie płacić, a za służbę to co łaska. 

Radziwiłł zapowiada też zwiększenie nakładów na zdrowie, 
ale dopiero za kadencji następnego Sejmu, kiedy może nie być 
już ministrem. Na razie raczej odbiera, niż daje, czego przykła-
dem jest kardiologia. Za jego rządów zwiększyły się stawki za 
leczenie chorych z niewydolnością serca, ale zmniejszyły za le-
czenie zawałów. Podwyżki nie rekompensują obniżek, co spra-
wia, że kardiologia, która przynosiła szpitalom zyski, teraz ma 
straty. Ten brak stabilności wcześniej czy później odbije się na 
chorych.

Licentia poetica ministra

Uwielbiamy cytaty z obcych języków. Niestety, w złym zna-
czeniu używa się czeskiego sformułowania: „To se ne vrati...”. 
Nie oznacza ono bynajmniej sentymentalnego westchnienia w kie-
runku tego, co już odeszło i nie powróci, ale zwykłe proste i przy-
ziemne „to się nie opłaca”. Licencja poetycka dopuszcza maksy-
malną swobodę stosowania niespotykanej lub nawet błędnej for-
my odmiany danego słowa tak, aby zachować rytm albo rym. 

Ale do rzeczy! Defi nicję publicznej służby zdrowia wprowa-
dziła ustawa z dnia 15 czerwca 1939 r. Trudno podejrzewać rząd 
sanacyjny o wraże intencje wobec ochrony zdrowia. Niestety, woj-
na przewróciła światowy porządek i w Polsce Ludowej zmodyfi -
kowano tę defi nicję na zakłady społeczne służby zdrowia. 

To już był prawdziwy groch z kapustą. Opieka zdrowotna pod 
protektoratem komunistycznym była obrazem nędzy, rozpaczy 
i bezsilności. A co najgorsze, była skutecznie przez ówczesny re-
żim izolowana od zachodniej medycyny. Mnie zawsze tamta służ-
ba zdrowia będzie się kojarzyć z dziadostwem, siermiężnością 
graniczącą z przaśnością, zacofaniem cywilizacyjnym i niewol-
niczym wyzyskiem pracowników szpitali. Bo czymże był brak 
dostępu do innowacyjnych leków, notoryczne niedobory sprzę-
tu jednorazowego użytku czy stawka za lekarski dyżur w pogo-
towiu o równowartości butelki czystej wódki. Tym wątpliwym 
wyzwaniom losu osobiście stawiałem czoła przez czternaście lat 
jako chirurg w powiatowym szpitalu. Publicznie teraz przyzna-
ję, że nieraz wtedy zakląłem soczyście z bezsilności. Zresztą nie 
byłem wyjątkiem. 

Moda na sukces… 

Dziś tylko naiwni mogą uwierzyć, że zmiana nazwy niczym 
czarodziejska różdżka usprawni system zarządzania, zwięk-
szy nakłady na leczenie, a podstawowej opiece zdrowotnej oraz 
zdrowiu publicznemu zapewni należną pozycję w systemie. Ale 
magia słów ma swoich ślepych wyznawców. Powiatowy szpi-
tal w Gnieźnie ma od Nowego Roku nową nazwę. Radni miej-
scy jednogłośnie zgodzili się, żeby był „Pomnikiem Chrztu Pol-
ski”. Mniejsza o to, że chrzest Polski sam w sobie jest pomni-
kiem i nie wymaga żadnego szpitalnego retuszu. Ale kto tam te-
raz zwraca uwagę na takie drobiazgi.

Tak naprawdę mijający rok nie dał nam powodów do przeko-
nania, że wszystko lepiej się ułoży. Na razie słyszymy tylko ty-
le, że reformatorzy z Miodowej wykonują jakąś tytaniczną pra-
cę od świtu do późnej nocy, której wredni pracownicy ochrony 
zdrowia nie chcą docenić.

Służba to kiepska wróżba
Wcale nie do śmiechu jest dziś właścicielom prywatnych pla-

cówek, którzy zainwestowali wszystkie oszczędności swojego 
życia i zadłużyli się po uszy. Teraz mają za swoje, że uwierzy-
li liberalnym rządom i wzięli sprawy w swoje ręce. Dekomer-
cjalizacja szpitali, lansowana przez ministra Radziwiłła, to bar-
dziej oględna odmiana powojennej nacjonalizacji. Przypomnę 
tylko pamiętną noc 8 stycznia 1951 roku, kiedy upaństwowio-
no apteki, a aptekarzy okrzyknięto kułakami. Przedstawiano 
ich jako kastę zawodową, wzbogacającą się na cudzym cier-
pieniu, a w najlepszym razie oskarżano o nieudolność w pro-
wadzeniu aptek. Teraz podobnie zaczyna się mówić o prywat-
nym sektorze lekarskim.

…czy na Robin Hooda?

Obawiam się, że pod tym populistycznym, acz 
chwytliwym hasłem dekomercjalizacji i wzmożo-
nego tropienia nadużyć kryje się pozbawienie pla-
cówek prywatnych możliwości realizacji świad-
czeń za publiczne fundusze. Doceniam kluczowe 
zasady dyscypliny fi nansowej oparte na racjonal-
nym i optymalnym gospodarowaniu groszem pu-
blicznym. Choć w mojej ocenie bez prywatnych 
podmiotów nie da się zapewnić wszystkich nie-
zbędnych świadczeń. Może mnie ktoś 
oświeci, dlaczego w stołecznym Insty-
tucie Reumatologii na protezoplastykę 
stawu kolanowego czeka się ponad ty-
siąc dni, podczas gdy w prywatnej klini-
ce w Nałęczowie lub Otwocku można te 
zabiegi wykonać niemal z marszu. 

To wszystko miałoby sens i zasługiwałoby 
na obywatelski aplauz, gdyby narodowa służ-
ba zdrowia była w stanie zapewnić podatniko-
wi pełny dostęp do optymalnych terapii. Ogra-
niczanie dostępu do środków publicznych tylko do 
szpitali, w których rząd kontroluje sposób wykorzysta-
nia pieniędzy, jest pułapką, która już niejednemu skręciła 
kark. Ten wątpliwy manewr, jako żywo zaowocuje nowy-
mi kolejkami i patologicznymi efektami prób oszczędzania, 

by szpitalowi wystarczyło pieniędzy. Zaawan-
sowane technologie i innowacje dostępne będą 
przede wszystkim w sektorze prywatnym, na 
którego usługi stać będzie tylko zamożnych, 
którzy zapobiegliwie wykupią odpowiednie 
polisy ubezpieczeniowe.

Nowa jakość, czy jakoś to będzie?
Polityka zdrowotna to wyjątkowo wredna dziedzina. To pięta 

achillesowa polskich stronnictw politycznych. Na razie, gromy 
eksperckiej krytyki cudownie przez 27 lat omijają tę piętę. Z ba-
dań sondażowych wynika, że Polacy najgorsze oceny wysta-
wiają rządowi właśnie za ochronę zdrowia. I nic tu nie pomoże 
nienaganna reputacja doktora Konstantego Radziwiłła. 

Nadszarpniętego zdrowia i cierpliwo-
ści pacjentów, czekających w nadal gi-
gantycznych kolejkach do lekarzy, nie 
da się naprawić ani zaspokoić realizacją 
obietnic o niektórych darmowych lekach 
dla seniorów i przywróceniem stażu po-
dyplomowego lekarzy. To trochę za ma-
ło, nawet jak na tę pierwszoroczną roz-
grzewkę. Rząd wybrał drogę, wiodącą 
ku upaństwowieniu, kontroli, nadzorowi 
i regulacji wszystkiego, co można uregu-

lować. Tylko co z tego galimatiasu uzy-
skają pacjent i jego lekarz, których roz-
grzane mózgi naprawiaczy świata coraz 

bardziej ich od siebie izolują. 
No to kochać, czy rzucić? Sa-

motność w związku nie jest tym, 
co przychodzi do nas z zewnątrz, lecz 

czymś, co nosimy w sobie. Gdy braku-
je umiejętności budowania bliskich wię-
zi z innymi lub chęci otwarcia się na nich, 
nawet wśród dużego grona znajomych, 
czy z kochającym partnerem u boku, 
będziemy osamotnieni

Marek Stankiewicz

17 grudnia br. prezes Lubelskiej Izby Lekarskiej dr Janusz 
Spustek wraz ze współpracownikami przekazał Zgroma-
dzeniu Sióstr Dominikanek Matki Bożej Różańcowej w Lu-
blinie przy ul. Lawendowej 15 (Sławinek) sprzęty i artyku-
ły gospodarstwa domowego, zabawki i słodycze dla pod-
opiecznych dzieci.

Lubelska Izba Lekarska od kilku już lat wspiera dzieło apo-
stolatu, który przyświeca zgromadzeniu. Siostry starają się od-
powiedzieć na konkretne wyzwania i potrzebę nowej ewange-
lizacji. Szczególną troską są otaczani najmniejsi: ubodzy, cho-
rzy, dzieci pozbawione opieki i zagrożona młodzież.

Przypominamy, że w minionym tygodniu Lubelska Izba Le-
karska wsparła czynnie doroczną akcję Polskiego Radia Lublin 
(24 lata tradycji) POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ, refun-
dując ze swoich środków zakupienie 178 kg artykułów higieny 
osobistej. Podobne akcje podjęli również lekarze w Białej Pod-
laskiej, Chełmie i Zamościu. 

(ms)

Lekarze dzieciom
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• Chyba lepszego prezentu – jego war-
tość to 8 mln zł – na dwudziestolecie od-
działu nie mógł Pan sobie życzyć?

– Zdecydowanie tak. To prezent nie 
tylko wspaniały, ale też bardzo wycze-
kany i potrzebny. Inwestycja, która ob-
jęła remont Pododdziału Intensywnego 
Nadzoru Kardiologicznego i wyposażenie 
dwóch pracowni: hemodynamiki i elek-
troterapii w nowoczesny sprzęt pozwoli 
nam na wykonywanie zaawansowanych 
zabiegów interwencyjnych u chorych 
z chorobą wieńcową i zabiegów z zakre-
su elektroterapii. Część z nich nie mogła 
tu od pewnego czasu być wykonywana, 
bo stary sprzęt był po prostu mocno wy-
służony. Teraz wracamy do pełnej gamy 
zabiegów, które obecnie będą wykony-
wane szybciej i bezpieczniej, w tym za-
biegi CTO.

Sprzęt, który otrzymaliśmy, należy 
do najnowocześniejszego w Lublinie. 
Jeden z angiografów posiada unikato-
we oprogramowanie 3D, co umożliwia 

Dumą serca przepełnione
z Ryszardem Grzywną, 

ordynatorem Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 

przy al. Kraśnickiej w Lublinie, 
rozmawia Anna Augustowska

precyzyjne planowanie i przeprowadza-
nie skomplikowanych zabiegów angio-
plastyki wieńcowej. Poza tym i pacjent, 
i personel wykonujący zabiegi będą otrzy-
mywali dużo mniej-
sze dawki promie-
niowania. Wzbogaci-
liśmy się też o urzą-
dzenie do obrazowa-
nia wewnątrzwieńco-
wego, tzw. optyczną 
tomografi ę koherent-
ną. Podobną precyzję 
i dokładność będzie-
my mogli teraz zapre-
zentować w pracow-
ni elektrofizjologii 
i elektroterapii, gdzie 
będziemy wszcze-
piać stymulatory ser-
ca, także najnowszej 
generacji. Poza tym 
posiadając teraz dwa 
angiografy możemy 

zapewnić równoczesną pomoc naszym 
pacjentom: i tym wymagającym natych-
miastowej interwencji, np. z zawałem ser-
ca, i tym z kolejki, czekającym na plano-
wy zabieg. To ważne w naszej pracy. Do 
tej pory nie mieliśmy takiego komfortu. 
Zdecydowanie takie wyposażenie otwiera 
nowy rozdział w historii oddziału. 

• I to nie koniec nowości – już szy-
kujecie się do wykonywania zabiegów 
ablacji.

– To prawda. Chcemy dzięki nim po-
magać pacjentom z zaburzeniami ryt-
mu serca. Takich osób wciąż przybywa. 
W Lublinie chorzy muszą na nią czekać 
wiele miesięcy. Im szybciej zaczniemy 
wykonywać ten zabieg u nas, tym większa 
szansa, że te kolejki się skrócą, a chorzy 
zyskają zabezpieczenie. To jednak jesz-
cze wymaga cierpliwości, dwóch kole-
gów rozpoczęło właśnie szkolenie. 

• Oddział obchodził właśnie 20-lecie 
działalności. To chyba już całkiem inny 
oddział niż ten sprzed lat?

– Ruszyliśmy jesienią 1996 roku. Od-
dział dysponował 36 łóżkami i pracowa-
ło tu 9 lekarzy. Twórcą i pierwszym ordy-
natorem był Waldemar Rumiński. Zmar-
ły przedwcześnie 4 lata temu był nie tyl-
ko wymagającym szefem, ale również 
naszym nauczycielem, a także mistrzem 
i dlatego postanowiliśmy uczcić jego pa-
mięć. Jego imię będzie nosić część zabie-
gowa oddziału, gdzie umieściliśmy pa-
miątkową tablicę. Dzisiaj nasz Oddział 
Kardiologii z Pododdziałem Intensywne-
go Nadzoru Kardiologicznego jest wyso-
kospecjalistycznym ośrodkiem leczenia 
pacjentów z chorobami układu sercowo-
naczyniowego. Mamy 59 łóżek (w tym 
12 w Pododdziale Intensywnego Nad-
zoru Kardiologicznego), 18 doskonale 

przygotowanych lekarzy; 
50 pielęgniarek i 30-osobo-
wą grupę rezydentów. W od-
dziale każdego roku hospi-
talizowanych jest ponad 3,5 
tysiąca chorych, blisko 800 
chorych z ostrymi zespoła-
mi wieńcowymi oraz łącznie 
1400 chorych z ostrymi sta-
nami kardiologicznymi. Wy-
konujemy 500 implantacji 
i wymian stymulatorów ser-
ca rocznie. Poza tym realizu-
jemy Program Lekowy NFZ 
Leczenia Tętniczego Nadci-
śnienia Płucnego. 

Zespół hemodynamicz-
ny pełni 24-godzinny ostry 
dyżur, uczestnicząc w programie lecze-
nia ostrych zespołów wieńcowych meto-
dą pierwotnej przezskórnej angioplasty-
ki wieńcowej. W diagnostyce i leczeniu 
interwencyjnym choroby niedokrwien-
nej serca wykorzystywane są zaawanso-
wane techniki: wszczepianie stentów no-
wej generacji, w tym stentów biodegra-
dowalnych, udrażnianie przewlekle za-
mkniętych tętnic wieńcowych, rotablacja 
wieńcowa. Pracownia hemodynamiki, 
działająca w naszym oddziale, otrzyma-
ła akredytację Sekcji Krążenia Płucne-
go oraz Asocjacji Interwencji Sercowo-

-Naczyniowych PTK, otrzymując tym 
samym status Pracowni Referencyjnej 
Cewnikowania Prawego Serca.

• A jakie perspektywy, plany, nowe 
zadania stawia sobie obecnie kadra od-
działu?

– Nowym wyzwaniem będzie urucho-
mienie, wspólnie z Zakładem Radiolo-
gii, badań serca metodą rezonansu ma-
gnetycznego. Umożliwi to m.in. precy-
zyjną ocenę żywotności mięśnia serca 
oraz diagnostykę pacjentów z wrodzo-
nymi wadami serca. 

Leczymy tętnicze nadciśnienie płucne
Oddział Kardiologii WSS im. Ste-

fana Kardynała Wyszyńskiego w Lu-
blinie jest jednym z czołowych ośrod-
ków w Polsce, zajmujących się dia-
gnostyką i leczeniem tętniczego nad-
ciśnienia płucnego. Obecnie leczy się 
tu 50 chorych.

Terapia TNP, prowadzona w ramach 
Programów Lekowych NFZ, jest dostęp-
na i bezpłatna od sierpnia 2008 r.

Nadciśnienie płucne może rozwinąć 
się w wyniku wielu patologii. Najczę-
ściej spotykamy tzw. żylne nadciśnie-
nie płucne, które jest spowodowane 
chorobami lewej części serca (choro-
ba niedokrwienna, wady zastawkowe, 
kardiomiopatie, zaburzenia czynności 
rozkurczowej lewej komory). Nadci-
śnienie płucne może również pojawić 
się w następstwie chorób płuc lub żyl-
nej choroby zakrzepowo-zatorowej. 
Najrzadszą postacią jest tętnicze nadci-
śnienie płucne (TNP). Choroba dotyczy 

drobnych tętniczek płucnych, w któ-
rych dochodzi do proliferacji wszystkich 
trzech warstw ściany naczynia, a w kon-
sekwencji do wzrostu naczyniowego 
oporu płucnego i nieodwracalnej nie-
wydolności prawej komory serca z ob-
razem zespołu małego rzutu. Dominu-
jącym objawem choroby jest narasta-
jąca duszność wysiłkowa. Oprócz idio-
patycznej postaci tętniczego nadciśnie-
nia płucnego możemy wymienić kilka 
schorzeń, w przebiegu których stosun-
kowo częściej może rozwinąć się tęt-
nicze nadciśnienie płucne. Są to wro-
dzone przeciekowe wady serca, choro-
by tkanki łącznej, ze szczególnym wy-
różnieniem twardziny układowej, zaka-
żenie HIV, nadciśnienie wrotne. Pomoc-
nym badaniem przesiewowym jest echo-
kardiografi a. – Ostateczne rozpoznanie 
ustalamy w trakcie inwazyjnego badania 
hemodynamicznego. Kilkanaście lat te-
mu rokowanie w naczyniowej chorobie 

płuc było wybitnie niepomyślne, średni 
czas przeżycia od chwili rozpoznania nie 
przekraczał 3 lat. Obecnie dysponujemy 
lekami hamującymi proliferację ściany 
tętniczek płucnych, których zastosowa-
nie istotnie spowalnia przebieg choroby 
– wyjaśnia ordynator oddziału Ryszard 
Grzywna. Niestety, diagnostyka przesie-
wowa TNP, oparta na badaniu echokar-
diografi cznym oraz na oznaczeniu pozio-
mu NTproBNP lub BNP w surowicy krwi 
wykracza poza możliwości lekarza pod-
stawowej opieki zdrowotnej. Nieprawi-
dłowości w zapisie EKG, w obrazie RTG 
klatki piersiowej, a także symptomy za-
stoinowe prawokomorowej niewydolno-
ści serca pojawiają się, niestety, najczę-
ściej dopiero w późnym okresie choroby. 
Tak więc, w sytuacjach, gdy wydolność 
wysiłkowa pacjenta jest nieadekwatnie 
zła do stwierdzonych łagodnych patolo-
gii, mogących skutkować pogorszeniem 
wydolności wysiłkowej, warto pamiętać 

o tętniczym nadciśnieniu płucnym i skie-
rować chorego do specjalisty. 

Na terenie Lubelszczyzny terapia TNP 
prowadzona jest w dwóch ośrodkach: od 
2008 r. w Oddziale Kardiologicznym Wo-
jewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
w Lublinie oraz od 2012 r. w Klinice Kar-
diologii UM w Lublinie. Łącznie lecze-
niem objętych jest blisko 70 chorych. 

Terapia, choć w niektórych schema-
tach lekowych relatywnie kosztowna, jest 
dostępna dla wszystkich spełniających 
kryteria kwalifi kacji do leczenia. Tętni-
cze nadciśnienie płucne, z choroby nie-
uchronnie prowadzącej do śmierci, w cią-
gu kilku lat od rozpoznania, dzięki współ-
czesnym lekom należącym do trzech 
grup: analogów prostacykliny, antagoni-
stów receptora endoteliny oraz inhibito-
rów fosfodiesterazy-5, stało się schorze-
niem przewlekłym, o akceptowalnym ro-
kowaniu odległym, w przypadku dobrej 
odpowiedzi na leczenie. Zwykle osiąga 

się spowolnienie postępu choroby, a nie-
kiedy nawet jej zatrzymanie. 

Od 2015 r. funkcjonuje również Pro-
gram Lekowy NFZ, leczenia zakrzepo-
wo-zatorowego nadciśnienia płucnego 
riociguatem. 

Chorzy włączeni do terapii poddawani 
są częstym, optymalnie raz na dwa – trzy 
miesiące, kontrolom, które odbywają się 
najczęściej w warunkach jednodniowej 
hospitalizacji. Dzięki temu, chory zwy-
kle nie wymaga dodatkowo ambulatoryj-
nych porad kardiologicznych. 

Jednostki prowadzące terapię muszą 
spełnić szereg kryteriów niezbędnych do 
udzielania takiego świadczenia: od udo-
kumentowanego doświadczenia perso-
nelu lekarskiego i pielęgniarskiego, po-
przez dostępność procedury cewniko-
wania prawego serca, które jest jedynym 
narzędziem ostatecznego potwierdzenia 
rozpoznania i określenia typu nadciśnie-
nia płucnego. Ważnym kryterium jest 

dostępność narzędzi diagnostycznych 
dla wykluczenia etiologii nadciśnienia 
płucnego niedającej podstaw do rozpo-
znania TNP, aż po współpracę z ośrod-
kami transplantacji płuc, a w przypad-
ku zakrzepowo-zatorowego nadciśnie-
nia płucnego – wykonującymi endarte-
rektomię płucną oraz angioplastyki ba-
lonowe tętnic płucnych. 

Koordynatorem terapii w Oddziale 
Kardiologii szpitala przy al. Kraśnic-
kiej jest Piotr Błaszczak, członek Zarzą-
du Sekcji Krążenia Płucnego Polskiego 
Towarzystwa Kardiologicznego, współ-
autor „Standardów hemodynamicznej 
i angiografi cznej oceny krążenia płucne-
go”. Pracownia Hemodynamiczna Od-
działu Kardiologii jest pracownią refe-
rencyjną cewnikowania prawego serca 
wg wytycznych Sekcji Krążenia Płucne-
go PTK oraz Asocjacji Interwencji Ser-
cowo-Naczyniowych PTK.

Jerzy Jakubowicz
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W dniu 7 grudnia 2016 r. odbyło się 
posiedzenie Okręgowej Rady Lekar-
skiej, obradom przewodniczył Janusz 
Spustek.

Sprawozdanie z działalności delegatur 
przedstawili ich przewodniczący.

Delegatura Biała Podlaska – jak co 
roku porządkowano groby lekarzy, któ-
re są bez opieki, m.in. uporządkowano 
grób Stanisławy Ilkowskiej-Beer zmarłej 
w 2009 r. W dniu 21 listopada odprawio-
na została msza wspominkowa za zmar-
łych lekarzy, pracowników Izby Lekar-
skiej i księży kapelanów.

Delegatura Chełm – w Chełmie i Kra-
snymstawie uczczono pamięć zmarłych 
lekarzy, przeprowadzono renowacje po-
mników. Zorganizowano opłatek dla se-
niorów.

na ubezpieczenie obowiąz-
kowe i dobrowolne lekarzy. 
Sprawozdanie z działalno-
ści komisji problemowych 
ORL przedstawili ich prze-
wodniczący:

Komisja Etyki – obser-
wuje z przykrością narasta-
jące pieniactwo wśród le-
karzy.

Komisja Konkursowa – 
delegowała przedstawicieli 
samorządu lekarskiego do 
komisji konkursowych na 
pielęgniarki oddziałowe w SPSK nr 4 
w Lublinie (4 komisje), SPZOZ w Kra-
śniku (7 komisji), w Centrum Onkologii 
Ziemi Lubelskiej (1 komisja).

Komisja Sportu i Rekreacji – w Miel-
cu odbyły się mistrzostwa Polski 
w piłce halowej.

Komisja Kształcenia Medycz-
nego – w listopadzie 2016 r. prze-
prowadzono 2 kursy szkoleniowe: 
w Lublinie – uczestniczyło w nich 
41 lekarzy, oraz w Zamościu – 
uczestniczyło 37 lekarzy dentystów. 
Zaplanowano tematykę i terminy 3 
kursów szkoleniowych w pierw-
szym kwartale 2017 r. W zależno-
ści od potrzeb będą organizowane 
kursy prawa w poszczególnych de-
legaturach.

Komisja Wykonywania Zawodu – 
w okresie sprawozdawczym zmarło 6 le-
karzy. Komisja przygotowała 10 zaświad-
czeń potwierdzających kwalifi kacje for-
malne lekarzy do pracy w krajach UE. 
Pozostałe prace komisji są wykonywa-
ne na bieżąco.

Komisja Kultury – w Galerii Sztuki 
Nieprofesjonalnej „U Lekarzy” odbyło 

Z obrad ORL – grudzień 2016 r. Dla ginekologa od ginekologów
z Andrzejem Nowakowskim 

z II Oddziału Ginekologii Onkologicznej COZL, 
laureatem prestiżowej Nagrody Prezesów 

Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, 
rozmawia Anna Augustowska

• Co to znaczy dostać nagrodę od ko-
legów?

– Dla mnie to duży zaszczyt i wyróż-
nienie, ale także motywacja do dalszej 
pracy naukowej i klinicznej. To znak, że 
setki wieczorów spę-
dzonych przy kom-
puterze, planowaniu 
badań, analizie da-
nych i przygotowy-
waniu publikacji nie 
poszły na marne i zo-
stały docenione przez 
znamienitą Kapitułę 
Nagrody. Wymiar fi -
nansowy nagrody też 
nie jest bez znaczenia. 
Nagroda umożliwi-
ła mi pokrycie z wła-
snych środków nie-
małych kosztów przewodu habilitacyjne-
go, który otwarto mi na I Wydziale Lekar-
skim Uniwersytetu Medycznego w Lubli-
nie. Od ponad 1,5 roku jestem asystentem 
w II Oddziale Ginekologii Onkologicznej 
Centrum Onkologii w Lublinie, który jest 
nową, prężnie działającą jednostką. Wa-
runki pracy w nowym budynku i opieki 
nad pacjentkami mamy bardzo dobre, ale 
COZL nie jest jednostką badawczo-nau-
kową i nie ma możliwości nadawania ty-
tułów i stopni naukowych. 

• Nagroda honoruje dorobek nauko-
wy – proszę przybliżyć, czym Pan się 
zajmuje?

– Prawie od początku pracy zawodo-
wej po ukończeniu stażu podyplomowe-
go moje zainteresowania były związane 
z ginekologią operacyjną i onkologicz-
ną. Temat mojej rozprawy doktorskiej 

dotyczył raka jajnika. Praca w Wojewódz-
kim Ośrodku Koordynującym Program 
Profi laktyki Raka Szyjki Macicy, kiero-
wanym przez prof. Jana Kotarskiego spra-
wiła, że moje zainteresowania zawodo-

we i naukowe poszły 
w kierunku epidemio-
logii, etiopatogenezy 
i profi laktyki stanów 
przedrakowych i ra-
ka szyjki macicy oraz 
nowotworów dolne-
go odcinka żeńskie-
go narządu płciowe-
go. Kolejne lata pra-
cy i szkolenia zawo-
dowego w zakresie 
ginekologii operacyj-
nej pod opieką moje-
go aktualnego szefa – 

prof. Włodzimierza Baranowskiego spo-
wodowały, iż ginekologia onkologiczna 
i operacyjna stała się moją profesją i pa-
sją, a patologia szyjki macicy i jej zapo-
bieganie leżą nadal w centrum zaintere-
sowań naukowych. Od ponad roku jestem 
także związany z Centralnym Ośrodkiem 
Koordynującym Programy Profi laktyczne 
w Polsce przy Zakładzie Profi laktyki No-
wotworów Centrum Onkologii – Instytu-
tu w Warszawie. Moje zadania obejmują 
różne aspekty organizacji skriningu raka 
szyjki macicy, w tym naukową ewaluację 
jego wyników.

• Czy osiągnięcia w prowadzonych 
przez Pana badaniach przełożą się – lub 
już przełożyły – na praktykę?

– Badania opublikowane w jednej 
z prac wykazały, iż okres progresji stanów 
przedrakowych nabłonka gruczołowego 

szyjki macicy do raka gruczołowego mo-
że być dużo krótszy niż w przypadku naj-
częściej diagnozowanych zmian płasko-
nabłonkowych. Stąd skuteczna profi lakty-
ka raka gruczołowego jest trudna i wyma-
ga czułej metody diagnostycznej, zdolnej 
do wykrycia stanu przedrakowego w 1–
2 rundach skriningu. Ponadto dalsze wy-
niki sugerują, iż rozwój bardzo rzadkich 
podtypów gruczołowego raka szyjki ma-
cicy może być niezależny od wirusa bro-
dawczaka ludzkiego (HPV). Dlatego im-
munizacja przeciwko HPV i testy HPV 
mogą być nieskuteczną formą profi lak-
tyki pewnych, na szczęście ekstremalnie 
rzadkich, podtypów histologicznych. In-
ne opublikowane przez nas wyniki mó-
wią o tym, że odsetek raków szyjki ma-
cicy związanych z zakażeniami HPV 16 
i 18 jest wyższy niż w innych krajach eu-
ropejskich. W ramach jednego z projek-
tów międzynarodowych wykazaliśmy, iż 
ok. 85 proc. stanów przedrakowych (VIN) 
oraz ok. 30 proc. przypadków inwazyjne-
go raka sromu jest związanych z zakaże-
niami HPV. W przypadku stanów przed-
rakowych (VAIN2/3) oraz inwazyjnego 
raka pochwy odsetki te wynoszą odpo-
wiednio 96 proc. i 74 proc. 

Kolejna analiza dotyczy realizacji pro-
gramu profi laktyki raka szyjki macicy 
w Polsce i sugeruje możliwości poprawy 
jego funkcjonowania i zgodności z Reko-
mendacjami Europejskimi. Jedna z publi-
kacji dotyczyła aspektów farmako-eko-
nomicznych i wykazała, iż wprowadze-
nie powszechnych szczepień przeciwko 
HPV byłoby bardzo kosztowo-efektyw-
ne w Polsce. W postaci rozbudowanego 
raportu praca została złożona do Agencji 
Oceny Technologii Medycznych i uzy-
skała pozytywną opinię w zakresie re-
fundacji jednej ze szczepionek przeciwko 
HPV w Polsce. Niestety, nadal brak jest 
środków (lub woli) na refundację szcze-
pień przeciwko HPV w Polsce dla nasto-
latek i ta forma profi laktyki chorób wywo-
ływanych przez HPV pozostaje niewyko-
rzystaną szansą w naszym kraju.

Wnioski do NFZ na recepty refundowane
W oparciu o aktualne wiadomości, uzy-

skane w OW NFZ w Lublinie, informuję, że 
termin składania wniosków w NFZ upraw-
niających do wystawiania recept refundo-
wanych został przedłużony do 30 czerw-
ca 2017 r.

Wszyscy lekarze, korzystający z upraw-
nień do wystawiania recept refundowanych 
dla celów komercyjnych (gabinety prywat-
ne) lub do wystawiania recept „pro aucto-
re” i „pro familiae” powinni złożyć osobi-
ście, możliwie szybko, odpowiedni wnio-
sek w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim 
NFZ, ul. Marii Koryznowej 2 D, pok. 42 oraz 
w delegaturach NFZ: w Białej Podlaskiej, 
Chełmie i Zamościu. 

Wszelkie dodatkowe informacje lub wy-
jaśnienia potrzebne lekarzowi, można uzy-

skać telefonując w Lublinie na numery: 81 
53-10-509, 81 53-10-684, a także na telefo-
ny w delegaturach: Biała Podlaska 83 344-
93-06, Chełm 82 56-22-242, Zamość 84 
67-76-423.

Obecnie przewiduje się, że nawet po 
wprowadzeniu recept elektronicznych, 
recepty „pro auctore” i „pro familiae” wy-
stawiane będą tylko na receptach papie-
rowych. 

Wnioski, uprawniające do wystawiania 
recept na leki refundowane, można skła-
dać w ww. placówkach NFZ: poniedziałek 
– piątek, godz. 8.00-16.00. Można przewi-
dzieć, że im bliżej końca wyznaczonego ter-
minu, tym kolejki do składania wniosków 
będą coraz dłuższe.

Jerzy Jakubowicz

się wręczenie nagród I Ogólnopolskiego 
Konkursu Poetycko-Literackiego „Leka-
rze Dzieciom” oraz VI Ogólnopolskie-
go Konkursu Fotografi cznego Lekarzy 
i Studentów Medycyny. Uroczystej ga-
li towarzyszyło otwarcie wystawy po-
konkursowej. 

Okręgowa Rada Lekarska ustaliła ter-
miny swoich posiedzeń w pierwszym pół-
roczu 2017 r.: 11 stycznia, 8 lutego, 8 mar-
ca, 5 kwietnia, 10 maja, 6 czerwca.

Okręgowa Rada Lekarska podjęła 
uchwałę w sprawie zwołania XXXVII 
Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów 
Lubelskiej Izby Lekarskiej w dniu 25 mar-
ca 2017 r. (sobota), a miejscem obrad bę-
dzie Centrum Konferencyjno-Wystawien-
nicze „Etiuda” w Lublinie.

Okręgowa Rada Lekarska powołała 
Zespół Organizacyjny XXXVII Okręgo-
wego Zjazdu Lekarzy w składzie: Leszek 
Buk – przewodniczący, członkowie: Jacek 
Barański, Barbara Hasiec, Grzegorz Pie-
tras, Wioletta Szafrańska-Kocuń. 

Okręgowa Rada Lekarska podję-
ła uchwałę o wybraniu oferty z dnia 
30.11.2016 r. przedstawionej przez Studio 
R-ka w Lublinie, Lasockiego 15, w spra-
wie przygotowania do druku i druk 9 nu-
merów biuletynu Lubelskiej Izby Lekar-
skiej „ Medicus” w 2017 r. 

Okręgowa Rada Lekarska podjęła 
uchwały o częściowej refundacji (90 
proc.) ubezpieczeń obowiązkowych OC 
oraz częściowej refundacji (90 proc.) 
ubezpieczeń dobrowolnych OC na 2017 r. 
Odpowiednie wnioski należy składać 
w nieprzekraczalnym terminie do 31 
stycznia 2018 r. Szczegółowe informa-
cje, każdy zainteresowany lekarz i lekarz 
dentysta może znaleźć na stronie interne-
towej Lubelskiej Izby Lekarskiej.

Okręgowa Rada Lekarska po rozpa-
trzeniu oferty złożonej przez fi rmę Ma-
crologic, podjęła uchwałę o całkowitej 
aktualizacji programów komputerowych, 
używanych przez księgowość LIL i posta-
nowiła uwzględnić w budżecie na 2017 r. 
odpowiednie środki na zakup tej aktuali-
zacji  (jj)

Podziękowanie
Ordynatorom: Oddziału Neurolo-

gii I dr. Januszowi Spustkowi  i Od-
działu Wewnętrznego dr. Krzyszto-
fowi Dziadoszowi ze Szpitala Neuro-
psychiarycznego, a także lekarzom 
oraz pielęgniarkom i osobom opie-
kującym się naszą Mamą, Aleksandrą 
Kurek, w czasie Jej choroby, serdecz-
ne podziękowania składają córki Maria 
Dura i Hanna Kurek z Rodziną.

11.02.2017 r.  Zasady odpowiedzialności karnej lekarza – rola zespołów do spraw błędów 
medycznych powołanych przy prokuraturach

4.03.2017 r.  Papierowa i elektroniczna dokumentacja medyczna – podstawowe zasady  
prowadzenia, przechowywania i udostępniania. Tajemnica lekarska 2016.

1.04.2017 r.  Gdy pacjent zażąda odszkodowania. Odpowiedzialność cywilna lekarza za 
błąd w sztuce lekarskiej

Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie: www.oil.lublin.pl/kursy

Terminy kursów medycznych 
organizowanych przez 

Lubelską Izbę Lekarską
w okresie od 11.02.2017 r. do 01.04.2017 r.

Delegatura Lublin – Prezydium ORL 
poparło kandydaturę członka rady, Elż-
biety Czekajskiej-Chechab, na stanowisko 
konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie 
radiologii i diagnostyki obrazowej. Podję-
to decyzję o sfi nansowaniu wpisowego dla 
lekarzy (1540 zł), biorących udział w mi-
strzostwach Polski w piłce halowej w Miel-
cu. Została podpisana umowa z Ergo-Hestia 
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Szkoda gadać

Starsze osoby, które są 
przyjmowane do szpitali 
w USA, mają nieco większe 
szanse na przeżycie, jeże-
li zajmie się nimi kobieta – 
przyznają naukowcy z Har-
vardu. To szokujące donie-
sienie powtórzyły prawie wszystkie amery-
kańskie media. Wyniki badań zostały opubli-
kowane na łamach prestiżowego pisma me-
dycznego „JAMA Internal Medicine”.

Co trzeci amerykański lekarz jest kobietą. Ale 
już dokładnie połowa obecnych absolwentów 
i studentów uczelni medycznych to płeć pięk-
na. Niestety, nie mogą liczyć na wyższe zarob-
ki niż ich ustosunkowani koledzy. Chociaż po-
dobno kobiety ściślej trzymają się ofi cjalnych 
wytycznych w postępowaniu klinicznym. Le-
piej też radzą sobie w bezpośrednim kontakcie 
z pacjentem.

I to wcale nie jest wróżenie z fusów, lecz na-
ukowe analizy wskaźników umieralności ponad 
1,5 mln hospitalizowanych osób w wieku powy-
żej 65 lat. Naukowcy prześledzili również przy-
padki 1,5 mln osób w tym samym wieku, które 
zostały przyjęte na szpitalne oddziały, zostały 
z nich wypisane, ale ze względu na pogorszenie 
ich stanu zdrowia znalazły się tam z powrotem 
w ciągu miesiąca. Wzięto pod uwagę wszystkie 
czynniki mogące potencjalnie wpłynąć na sku-
teczność leczenia.

Ryzyko przedwczesnej śmierci u starszej oso-
by w okresie 30 dni po przyjęciu do szpitala by-
ło o 4 proc. mniejsze, jeżeli tym pacjentem czy 
pacjentką zajęła się internistka, a nie internista. 
Ta różnica może się wydawać niewielka. Gdyby 
jednak ją zniwelować, czyli gdyby lekarze do-
równali lekarkom, moglibyśmy uniknąć 32 tys. 
zgonów rocznie. To tyle, ile każdego roku ginie 
w wypadkach drogowych w USA. 

Z kolei badacze z uniwersytetu w Montre-
alu dowodzą, że lekarki istotnie zapewniają pa-
cjentom lepszą opiekę, ale ich koledzy są wy-
dajniejsi. Przyjmują dwa razy więcej pacjen-
tów. Kobiety tracą na wydajności, ponieważ są 
bardziej dokładne, więcej czasu chcą poświęcić 
jednej osobie.

Dlaczego lekarki mają lepsze wyniki? Opi-
nie badaczy, skąd biorą się takie różnice, są na 
razie podzielone. Nie brakuje przy okazji seksi-
stowskich kpin. Ale dziś seksizm rozpatruje się 
w szerszym kontekście, jakim jest dyskrymina-
cja ze względu na płeć. Są sytuacje, gdy doty-
ka też mężczyzn, choć znacznie rzadziej. Ko-
biety napotykają „szklany sufi t”, kiedy nie ma-
ją już co liczyć na awans, a w przypadku męż-
czyzn ma to być „szklana piwnica”, z której, jak 
już się w niej znajdą, nie mogą się wydostać. Ale 
o tym może innym razem. 

Marek Stankiewicz
stankiewicz@hipokrates.org

Z lekarką raźniej

Glukometr u stomatologa
z prof. Mansurem Rahnama, 

kierownikiem Katedry i Zakładu 
Chirurgii Stomatologicznej UM w Lublinie, 

rozmawia Anna Augustowska

• Cukrzyca to choroba interdyscyplinarna, jej leczeniem zaj-
mują się lekarze wielu specjalności, ale chyba wciąż nie doce-
nia się roli… stomatologów. Na czym polega ich udział?

– W Polsce jest około 3,5 miliona osób chorych na cukrzy-
cę. Jest to potężna grupa pacjentów, która wymaga opieki me-
dycznej, w tym także stomatologicznej. Cukrzyca wywołuje 
szereg zmian w przyzębiu oraz w obrębie błony śluzowej cho-
rego. Dochodzi także do zaburzenia czynności gruczołów śli-
nowych. Ponadto, zaburzeniu ulega również unerwienie jamy 
ustnej. U pacjentów cierpiących na cukrzycę wyższe jest także 
ryzyko wystąpienia próchnicy. Wszystkie te problemy wyma-
gają intensywnego leczenia stomatologicznego. Istotne jest nie 
tylko regularne badanie pacjentów, intensywna higienizacja oraz 
regularne przeprowadzanie zabiegów leczniczych. Stomatolog 
może nie tylko leczyć, ale również brać udział w procesie roz-
poznawania cukrzycy oraz monitorowania jej leczenia.

• Cukrzycę można wykryć oglądając stan uzębienia i ślu-
zówki jamy ustnej pacjenta? 

– Podczas badania klinicznego należy zwrócić szczególną 
uwagę na tkanki przyzębia oraz stan błony śluzowej. W prze-
biegu cukrzycy zmiany w przeważającej części przypadków lo-
kalizują się w obrębie tkanek przyzębia. Zaobserwować można 
zaczerwienienia i obrzęk dziąseł, nasilone krwawienie z dziąseł, 

• Czy cukrzyca ma wpływ na leczenie chirurgiczne?
– Ogromny. Cukrzyca powoduje istotne zmiany w układzie immunologicz-

nym. Dochodzi do nadprodukcji cytokin prozapalnych, co sprzyja występo-
waniu stanów zapalnych. Co więcej, u osób z istotną dysglikemią występują 
zaburzenia w gojeniu tkanek, co istotnie może utrudniać gojenie ran pozabie-
gowych. Długotrwała hiperglikemia skutkuje zwężeniem światła drobnych 
naczyń krwionośnych. Pogorszenie ukrwienia skutkuje zmniejszeniem moż-
liwości obrony tkanek przed zakażeniem, zmniejsza zdolności regeneracyjne. 
Jest to istotny problem w przypadku leczenia implantologicznego. W przy-
padkach istotnych wahań glikemii leczenie przy użyciu wszczepów jest ry-
zykowne i wiąże się z istotnie wyższym ryzykiem niepowodzenia.

• Czy leczenie stomatologiczne może wspomóc leczenie cukrzycy?
– Zdecydowanie tak. Badania wykazują, że intensywne leczenie periodon-

tologiczne pozwala na zmniejszenie dawek insuliny stosowanych u pacjen-
tów. Zmniejszenie nasilenia stanu zapalnego zmniejsza insulinooporność. Do-
chodzi również do zmniejszenia ryzyka ogólnoustrojowych zakażeń, na któ-
re pacjenci cierpiący na cukrzycę są bardziej narażeni. 

• Zawiązana jesienią Koalicja Diabeto-Stomatologiczna ma zwiększyć 
wykrywalność cukrzycy. Jak Pan to ocenia?

– Cukrzyca jest uznawana za pierwszą niezakaźną epidemię na świecie. 
Dane epidemiologiczne wskazują, że na świecie żyje prawie 400 milionów 
osób cierpiących na cukrzycę, przy czym około 179 milionów pacjentów nie 
jest świadomych, iż cierpi na tę chorobę. Co więcej, uznaje się, że liczba za-
chorowań będzie wciąż wzrastać. Brak zmian w trybie życia społeczeństwa 
skutkować będzie tym, iż w 2020 w Polsce będą ponad 4 miliony chorych na 
cukrzycę. Są to liczby, które pokazują, z jakim problemem się mierzymy. Ko-
nieczne jest rozwinięcie programów profi laktycznych, wczesne wykrywanie 
i interdyscyplinarne leczenie cukrzycy. Konieczne jest również zwiększanie 
świadomości pacjentów. Wszystkie działania, mające na celu walkę z cukrzy-
cą, spotykają się z moją pełną aprobatą i mogą liczyć na moje wsparcie.

Siła we współpracy
z Moniką Łoś-Bojarską, 

diabetologiem z Wojewódzkiego Specjalistycznego 
Szpitala im. Wyszyńskiego w Lublinie, 

rozmawia Anna Augustowska

• Czy inicjatywa „stomatolog wykrywa cukrzycę” ma szan-
sę powodzenia?

– Koalicja Diabetologiczno-Stomatologiczna to kontynu-
acja zainicjowanego w 2014 roku przez Polskie Towarzystwo 
Diabetologiczne projektu „Koalicja Wczesnego Wykrywania 
Cukrzycy”. Wtedy to w gabinetach POZ przebadano pod ką-
tem cukrzycy ponad 22 tys. pacjentów. U 12 proc. badanych 
rozpoznano cukrzycę, a u około 36 proc. zdiagnozowano stan 
przedcukrzycowy, czyli upośledzoną tolerancję glukozy lub 
nieprawidłową glikemię na czczo. Wyniki te w sposób oczy-
wisty podkreślają to, o czym od dawna mówią diabetolodzy – 
jak wiele osób nie ma postawionej diagnozy a w konsekwen-
cji odpowiedniego leczenia. Polska jest jednym z niewielu kra-
jów europejskich, w których brak jest rejestru zachorowań na 
cukrzycę, a wstępne oceny szacunkowe wskazują, że 1 mln 
osób w Polsce ma niezdiagnozowaną cukrzycę, a kolejne 5 
mln nierozpoznany stan przedcukrzycowy. Każda inicjatywa 

ma szansę powodzenia, jeśli istnieje 
świadomość istniejącego problemu 
i zaangażowanie w realizację zało-
żeń programu.

• Czy stomatolodzy powinni się 
do tego przygotować – przejść szko-
lenia itd.?

– Myślę, że przystąpienie do ko-
alicji powinno w jakiś sposób usys-
tematyzować wiedzę dotyczącą 
podstawowych zagadnień z zakre-
su diagnostyki cukrzycy ale przede 
wszystkim przypomnieć, że tak zwa-
ne klasyczne objawy cukrzycy, czy-
li wzmożone pragnienie, wydala-
nie większych ilości moczu, szcze-
gólnie w godzinach nocnych, zmę-
czenie, senność czy też chudnięcie 
są objawami dłużej trwającej hi-
perglikemii przy wysokich warto-
ściach poziomu cukru we krwi. Tak 
wyrażone objawy zwykle, choć nie 
zawsze, są powodem zgłoszenia 
się do lekarza. U większości osób 

istnieją pewne czynniki ryzyka, między innymi takie jak nadwaga bądź oty-
łość, nadciśnienie tętnicze, siedzący tryb życia, zaburzenia lipidowe, istnie-
nie cukrzycy w rodzinie, które powinny skłonić lekarza do „czujności dia-
betologicznej” i skierowania pacjenta na badania w kierunku cukrzycy i in-
nych zaburzeń gospodarki węglowodanowej. Osobnym zagadnieniem, nie-
jako „kierunkującym”, są zmiany w obrębie jamy ustnej mogące sugerować 
stany hiperglikemiczne.

• Czy w tym zakresie konieczne są szkolenia? Wydaje mi się, że na ten 
temat powinni wypowiedzieć się sami zainteresowani, czyli lekarze denty-
ści. Jeśli będą takie oczekiwania Komisja Kształcenia LIL zorganizuje ta-
kie szkolenie.

– Korzystając z okazji chcę poinformować, że planujemy zorganizowa-
nie na wiosnę szkolenia dedykowanego dla lekarzy dentystów dotyczącego 
problemów m. in. pacjentów diabetologicznych, pacjentów z nadciśnieniem 
tętniczym, kardiologicznym stosujących leczenie przeciwkrzepliwe w ga-
binecie stomatologicznym. Mam nadzieję, że szkolenie spotka się z tak du-
żym zainteresowaniem, jak organizowane przez komisję przy współpracy 
z Pogotowiem Ratunkowym szkolenia dotyczące udzielania pierwszej po-
mocy w gabinecie stomatologicznym i zagadnień znieczulenia miejscowe-
go w stomatologii.

• Czego diabetolodzy oczekiwaliby od koalicji?
– Sądzę, że dobrze byłoby, aby tego typu inicjatywy dotyczyły jak najwięk-

szej liczby gabinetów stomatologicznych i miały charakter długofalowy.

patologiczną ruchomość zębów czy też obniżenie poziomu brze-
gu dziąsłowego. Często zaobserwować można zanik błony ślu-
zowej, drożdżycę, czy też zmiany liszajowate.

• Czy stomatolog może być pierwszym lekarzem, który wy-
kryje lub zwróci uwagę na ryzyko wystąpienia cukrzycy?

– Dentysta jest lekarzem „pierwszego kontaktu”. Oczywi-
ście, że stomatolog może być pierwszym lekarzem, który zwró-
ci uwagę na niepokojące objawy. Jako pierwszy może rozpo-
cząć proces diagnostyczny i skierować pacjenta do diabetolo-
ga, który będzie mógł postawić ostateczne rozpoznanie i wdro-
żyć leczenie. Większość tkanek jamy ustnej można łatwo zba-
dać wizualnie i palpacyjnie. Istotne jest, aby nie zaniedbywać 
wywiadu, jak i podstawowego badania całej jamy ustnej. Waż-
ne jest również zwiększenie świadomości lekarzy dentystów 
w aspekcie objawów cukrzycy. 
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Lista refundacyjna leków – styczeń 2017 r.
Do listy leków refundowanych, do-

stępnych w aptekach, dopisano ogółem 
60 produktów zawierających substancje 
czynne, obecnych już wcześniej w re-
fundacji. Dla 173 produktów dodano 
wskazanie off-label (czyli poza zareje-
strowanym wskazaniem). Umożliwi to 
lekarzom wypisywanie chorym recept 
na leki refundowane w przypadkach in-
nych schorzeń, na które są one skutecz-
ne, ale nie były zarejestrowane. 

W ramach listy aptecznej zostały ob-
jęte refundacją nowe substancje czyn-
ne:

Atozet (ezetimibum + atorvastati-
num ) – we wskazaniu hipercholeste-
rolemia LDL-C powyżej 130 mg/dl 
utrzymująca się pomimo terapii sta-
tynami w przypadku: stanu po zawale 
serca lub rewaskularyzacji wieńcowej 
(przezskórnej lub kardiochirurgicznej), 
stanu po rewaskularyzacji obwodowej 

lub amputacji obwodowej z powodu cho-
roby miażdżycowej, hipercholesterole-
mii rodzinnej. Atozet jest to lek złożo-
ny z dwóch substancji czynnych o uzu-
pełniających się mechanizmach działa-
nia, zmniejszających stężenie lipidów. 
Do chwili obecnej pacjenci mogli ko-
rzystać z terapii skojarzonej tzn. osob-
no przyjmować dwa leki zawierające te 
substancje czynne. Nowo dodany lek 
może stanowić pożądaną przez pacjen-
tów opcję terapeutyczną, ze względu na 
swoją jednotabletkową postać. Jednak-
że, ze względu na wskazania refunda-
cyjne, refundacja leku jest dostępna dla 
niewielkiej liczby pacjentów. 

Drugi lek – toujeo (insulinum glargine) 
jest od dziś refundowany w cukrzycy ty-
pu I u dorosłych (spełniających określo-
ne kryteria), cukrzycy typu 2 u dorosłych 
pacjentów leczonych insuliną NPH od co 
najmniej 6 miesięcy.

W lecznictwie zamkniętym wprowa-
dzono od początku stycznia br. nowe pro-
gramy lekowe. W ramach tych progra-
mów możliwe będzie leczenie substan-
cjami czynnymi, które wcześniej były do-
stępne w refundacji, ale w innym wskaza-
niu terapeutycznym, jak również możliwy 
będzie dostęp do nowych, dotychczas nie-
refundowanych leków. Korzystne zmia-
ny, które powinny poprawić dostępność 
do leczenia, zostały wprowadzone w za-
kresie refundacji leków w ramach progra-
mów lekowych i chemioterapii. 

Resort zdrowia wprowadził też zmia-
ny w czterech programach lekowych: 
w leczeniu wrzodziejącego zapalenia 
jelita grubego, choroby Leśniowskiego-
Crohna, stwardnienia rozsianego oraz 
wysiękowej (neowaskularnej) postaci 
zwyrodnienia plamki związanego z wie-
kiem. Na liście refundacyjnej znalazły się 
dotychczas nierefundowane substancje 

z prof. Jerzym Kowalczykiem, 
kierownikiem Katedry i Kliniki Onkologii, 
Hematologii i Transplantologii Dziecięcej 

Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie 
i konsultantem krajowym w dziedzinie onkologii i hematologii, 

rozmawia Jerzy Jakubowicz

Leczymy dzieci od 25 lat

• Jaki jest aktualnie stan onkologii 
i transplantologii dziecięcej w Polsce 
i na Lubelszczyźnie?

– Specjalność nasza istnieje od 2000 r., 
ale lubelska klinika powstała już w 1992 r. 
Teraz w Polsce działa 18 klinik lub od-
działów, które specjalizują się w lecze-
niu dzieci z chorobami nowotworowymi 
i nienowotworowymi układu krwiotwór-
czego. Każde dziecko w Polsce z rozpo-
znaniem nowotworu powinno być leczone 
w takim ośrodku specjalistycznym, ponie-
waż daje to znacznie wyższe szanse jego 
wyleczenia, ze względu na większe do-
świadczenie, lepszą infrastrukturę.

• Jednak te schorzenia nadal są bar-
dzo groźne.

– Obecnie jesteśmy w stanie wykryć 
ponad 80 proc. dzieci z rozpoznaniem 
choroby nowotworowej. W niektórych 
nowotworach ten odsetek sięga ponad 
90 proc. przypadków. U dzieci najczęst-
szym nowotworem są białaczki i właśnie 
w tych schorzeniach osiągamy największą 

wyleczalność przy użyciu samej chemio-
terapii. W niektórych przypadkach mo-
żemy stosować jako dodatkowe leczenie 
transplantację komórek krwiotwórczych, 
powszechnie nazywaną przeszczepianiem 
szpiku. Komórki krwiotwórcze obec-
nie pozyskujemy nie tylko ze szpiku, ale 
również z krwi obwodowej i pępowino-
wej, w związku tym powinniśmy mówić 
o przeszczepianiu krwiotwórczych ko-
mórek macierzystych szpiku. W Lublinie 
mamy jeden z pięciu w Polsce oddziałów 
przeszczepowych dedykowanych wyłącz-
nie dzieciom. Trafi ają więc tu pacjenci 
również z innych części Polski.

• Jakie schorzenia są leczone w lubel-
skiej klinice? 

– Leczymy prawie wszystkie nowo-
twory i stosujemy wszystkie możliwe 
w tej chwili do zaakceptowania w świe-
cie medycznym metody, włącznie z le-
czeniem biologicznym, które umożliwia 
prowadzenie leczenia ukierunkowanego, 
celowanego na konkretny cel w komórce 

nowotworowej, nie uszkadzając innych 
komórek. Generalnie w Lublinie leczy-
my wszystkie nowotwory u pacjentów 
poniżej 18 r. ż. z całego województwa lu-
belskiego i częściowo z województw są-
siednich. Natomiast Oddział Przeszcze-
pów przyjmuje dzieci z całego kraju, bo 
takich ośrodków w Polsce mamy tylko 
pięć. Wyniki, jakie uzyskujemy, porów-
nywalne są z najlepszymi ośrodkami Eu-
ropy Zachodniej, bo stosujemy te same 
programy terapeutyczne. To, co jest nie-
zwykle istotne, we wszystkich klinikach 
i oddziałach w Polsce stosowane są te 

same programy diagnostyczno-terapeu-
tyczne dla dzieci z nowotworami. Waż-
ne jest również i to, że w tym zakresie 
współpracujemy z wieloma krajami, sto-
sując te same wspólne metody diagno-
styczne i leczenia dzieci.

• I tak w 2016 roku powstała Euro-
pejska Sieć Referencyjna w onkologii 
dziecięcej.

– Na pierwszy ogień poszła onkolo-
gia dziecięca, ponieważ od wielu lat jej 
ośrodki współpracują ze sobą w całej Eu-
ropie. Sieć ta pozwala na stosowanie tych 

samych metod diagnostycz-
no-leczniczych. To pozwala 
na takie same warunki lecze-
nia w Lublinie, w Paryżu, czy 
w Londynie, bo ośrodki dys-
ponują niezwykle fachową ka-
drą specjalistów, często wręcz 
unikatowych. Będą tworzone 
wirtualne konsylia specjali-
styczne, które mogą być zwo-
łane na życzenie danego ośrod-
ka. Zespół konsultantów oce-
ni przedstawione wyniki ba-
dań i wyda konieczną opinię, 
co z tym dzieckiem dalej ro-
bić. Może zapaść decyzja, że 
ten pacjent wymaga przenie-
sienia do ośrodka centralnego 
w skali Europy, który wyko-
nuje określone typy zabiegów, 
bo gdzie indziej, ze względu na 

małą liczbę przypadków, nie opłaca się 
tego robić. Nasza klinika także aplikuje 
do tej sieci i będzie punktem kontakto-
wym w Polsce, który zapewnia komplek-
sową opiekę, spełnia wszystkie europej-
skie standardy dla dzieci z nowotwora-
mi. Obecnie specjalnie powołany zespół 
w ramach Komisji Europejskiej będzie 
oceniał aplikacje, czy spełnia wszystkie 
wymagania i jeśli tak, to ta sieć zostanie 
ofi cjalnie zatwierdzona. Po zatwierdze-
niu, poszczególne ośrodki czekają audyty 
przez powołane przez KE specjalne nie-
zależne instytucje.

• Tworzenie sieci to również duży oso-
bisty wkład pracy pana Profesora.

– Nasz program Ex Po-r-Net miał przy-
gotować pewne założenia, jak sieć po-
winna być zorganizowana i jak powinna 
funkcjonować. My jesteśmy pionierami 
tej sieci w onkologii dziecięcej. Byłem 
zaangażowany w tworzenie standardów 
opieki nad dziećmi z chorobami nowo-
tworowymi, które obecnie są powszechnie 
obowiązującym dokumentem, na którym 
każdy ośrodek powinien się opierać. Są-
dzę, że takich sieci chorób rzadkich w róż-
nych specjalnościach będzie kilkanaście 
u dzieci i dorosłych. Nie będzie takich sie-
ci w ginekologii, chirurgii ogólnej, inter-
nie. Powstaną zapewne w rzadkich scho-
rzeniach neurologicznych, schorzeniach 
metabolicznych, układu krwionośne-
go, rzadkich nowotworach u dorosłych, 

czyli w chorobach, które wymagają wy-
sokiej klasy specjalistów i które wymaga-
ją współpracy międzynarodowej.

• Pomówmy jeszcze o kosztach le-
czenia.

– Leczenie jest bardzo kosztowne i nie 
jest to związane tylko z samą chemiotera-
pią. U dzieci, aby uzyskać tak dobre wy-
niki terapii wyleczalności, musimy sto-
sować bardzo intensywną chemiotera-
pię, wysoko dawkowaną, wielolekową, 
a wówczas dochodzi do różnych obja-
wów toksyczności. Dlatego, aby zapo-
biegać tym niepożądanym objawom lub 
je szybko likwidować, stosujemy całą 
gamę różnych leków, tzw. wspomagają-
cych, jak np. leki przeciwwymiotne, im-
munoglobuliny, preparaty krwiopochod-
ne. Jest ich cała gama i właśnie one sta-
nowią ten najwyższy koszt. Do tego cały 
czas musimy monitorować efekty lecze-
nia, aby w odpowiednim momencie moż-
na zareagować na to, co się dzieje – a ta 
diagnostyka jest również bardzo kosz-
towna. W dodatku te dzieci praktycznie 
zostają pozbawione odporności i w efek-
cie mamy zagrożenie różnymi zakaże-
niami wirusowymi, bakteryjnymi, grzy-
biczymi i to jest problem. Leki przeciw-
grzybicze stosowane profi laktycznie i te-
rapeutycznie są niezwykle drogie. Obec-
nie większość używanych leków jest na 
szczęście wprowadzona na listę leków 
refundowanych.

czynne, takie jak: ruxolitinib – będzie do-
stępny w ramach nowego programu le-
kowego „Leczenie mielofi brozy pierwot-
nej oraz mielofi brozy wtórnej w przebie-
gu czerwienicy prawdziwej i nadpłytko-
wości samoistnej”; paclitaxelum albumi-
natum – będzie dostępny w ramach no-
wego programu lekowego „Leczenie pa-
cjentów z przerzutowym gruczolakora-
kiem trzustki”; anakinra – będzie dostęp-
ny w ramach nowego programu lekowe-
go „Leczenie wrodzonych zespołów au-
tozapalnych”; wismodegib – będzie do-
stępny w ramach nowego programu le-
kowego „Leczenie chorych na zaawan-
sowanego raka podstawnokomórkowego 
skóry wismodegibem”; pirfenidone – bę-
dzie dostępny w ramach nowego progra-
mu lekowego „Leczenie idiopatycznego 
włóknienia płuc”.

Kolejne zmiany to utworzenie trzech 
nowych programów lekowych, w ramach 

których możliwe będzie leczenie substan-
cjami czynnymi, które wcześniej były do-
stępne w refundacji, ale w innym wskaza-
niu terapeutycznym. Należą do nich: no-
wy program lekowy „Leczenie certolizu-
mabem pegol pacjentów z ciężką, aktyw-
ną postacią spondyloartropatii osiowej 
(spa) bez zmian radiografi cznych, charak-
terystycznych dla zzsk”, w ramach które-
go możliwa będzie terapia lekiem zawie-
rającym certolizumab pegol. 

Drugi nowy program lekowy „Lecze-
nie spastyczności kończyny dolnej po 
udarze mózgu z użyciem toksyny botuli-
nowej typu a”, w ramach którego możli-
wa będzie terapia lekiem zawierającym 
botulinum toxin typu a. 

Trzeci nowy program lekowy „Lenali-
domid w leczeniu pacjentów z anemią za-
leżną od przetoczeń w przebiegu zespo-
łów mielodysplastycznych o niskim lub 
pośrednim ryzyku, związanych z niepra-

widłowością cytogenetyczną w postaci 
izolowanej delecji 5q”, w ramach któ-
rego możliwa będzie terapia lekiem za-
wierającym lenalidomidum. 

Pozostałe zmiany wprowadzone 
w czterech kolejnych programach le-
kowych dotyczą kryteriów kwalifi kacji 
chorych do leczenia lub czasu leczenia 
pacjenta w danym programie. W ramach 
katalogu chemioterapii refundacją został 
objęty lek akynzeo – zawierający sub-
stancje czynne netupitantum+palonose-
tronu. Lek, stosowany w celu zapobie-
gania nudnościom i wymiotom, będzie 
dostępny dla dorosłych pacjentów on-
kologicznych, przyjmujących chemio-
terapię przeciwnowotworową, zawie-
rającą cisplatynę. 

Od 1 stycznia 2017 r. zdrożał ryczałt 
na lerki recepturowe, który obecnie wy-
nosi 10 zł.

Jerzy Jakubowicz



MEDICUS 1–2/201712 MEDICUS 1–2/2017 13

Medicus w internecie: www.medicus.lublin.pl

Z myślą o najmłodszych
Lubelski Bank Tkanek Oka po-

wstał w 1994 r., a jego pomysłodawcą 
był prof. Zbigniew Zagórski, ówczesny 
kierownik Katedry i I Kliniki Okuli-
styki AM w Lublinie. Był to pierwszy 
Bank Tkanek Oka, który powstał w na-
szym kraju. 

Obecnie kierownikiem ośrodka jest 
prof. Tomasz Żarnowski, konsultant wo-
jewódzki w dziedzinie okulistyki. Nadzór 
medyczny pełni dr n. med. Beata Rym-
gayłło-Jankowska, a kierownikiem Ban-
ku Tkanek Oka jest mgr Grażyna Płasz-
czewska.

Lubelski bank działa w strukturze 
SPSK nr 1 w Lublinie, jego pierwszą 
kierowniczką była mgr Daniela Dura-
kiewicz, która uczestniczyła w tworze-
niu struktur banku. 

W Polsce są 23 ośrodki transplanta-
cji rogówki. Do głównych zadań Banku 
Tkanek Oka należy: pozyskiwanie tka-
nek oka (rogówki i twardówki) od daw-
ców zmarłych, które musi być dokonane 
w ciągu 20 godzin od zgonu oraz pozy-
skiwanie błony owodniowej. Wiek dawcy 
praktycznie mieści się w granicach 16-75 
lat. Po ocenie w banku, pobrane materia-
ły do transplantacji mogą być przechowy-
wane maksymalnie do 14 dni. 

Jednym z etapów przygotowania tka-
nek do celów transplantacyjnych jest wy-
konanie testów biologicznych z krwi daw-
cy, w kierunku wirusowego zapalenia wą-
troby typu B i C, obecności wirusa HIV, 
a także kiły. W ostatnich latach w wielu 
krajach wprowadzono test amplifi kacji 
kwasu nukleinowego (NAAT lub NAT), 
który bezpośrednio wykrywa materiał 
genetyczny zainfekowanego organizmu 
lub wirusa. W Lublinie – jedynym banku 
ocznym w Polsce – od 2010 roku wyko-
nywane są testy molekularne NAT. Jedną 
ze specjalnych procedur jest wprowadze-
nie międzynarodowego systemu znako-
wania tkanek do przeszczepu ISBT 128. 
Nasz ośrodek jest pierwszym w Europie, 
który wprowadził ten system w praktyce 
w 2008 r. Każda tkanka gotowa do prze-
szczepu otrzymuje swój unikatowy nu-
mer, dzięki któremu można śledzić prze-
szczep podczas dystrybucji, a także póź-
niejsze losy przeszczepionej tkanki. 

Dystrybucja przygotowanych rogówek 
odbywa się na podstawie Krajowej Listy 
Oczekujących na przeszczep rogówki. 
Wskazania do przeszczepu rogówki są 
dość liczne: schorzenia rogówki w róż-
nym wieku, a w pierwszej kolejności u pa-
cjentów po operacji zaćmy, u których do-
szło do uszkodzenia rogówki. W kolejnej 

grupie są pacjenci z bliznami poinfekcyj-
nymi po zakażeniach wirusowych i bak-
teryjnych oraz z owrzodzeniami po so-
czewkach kontaktowych. Istotnym po-
wodem do przeszczepu są również wady 
genetyczne i urazy. W Lublinie wykony-
wane są wszystkie rodzaje przeszczepów, 
drążące i warstwowe, przy wykorzysta-
niu części rogówki. Nowoczesne tech-
niki operacyjne przeszczepów warstwo-
wych zmieniają wymagania dotyczące 
przygotowywania tkanek oka do celów 
transplantacyjnych. Nasz bank od 2014 
roku jako jedyny w Polsce rozwarstwia 
rogówki mikrokeratomem na odpowied-
nie warstwy i daje odpowiedni gotowy 
płatek chirurgowi do zabiegu. Rogówka 
rozwarstwiona jest wykorzystywana do 
przeszczepu dla dwóch chorych: do prze-
szczepu warstwowego tylnego oraz jako 
minikeratoplastykę przednią dla utrzyma-
nia ciągłości struktur gałki ocznej w per-
foracji rogówki.

Do przeszczepów wykorzystywana jest 
także pobrana twardówka, którą pokrywa 
się implanty (sztuczne zastawki) przy 
jaskrze, po operacjach rekonstrukcyj-
nych. Tylko Lubelski Bank Tkanek Oka 

przygotowuje od 1998 r. do przeszcze-
pów błonę owodniową. Używana ona jest 
do ratowania powierzchni oka po oparze-
niach chemicznych i termicznych. Zało-
żony opatrunek z błony owodniowej goi 
znacznie szybciej powierzchnię oka, da-
jąc wprost rewelacyjne efekty przy opa-
rzeniach.

Lubelskie kliniki okulistyczne wyko-
nują około 100 przeszczepów rocznie – 
od początku działalności wykonano ich 6 
tysięcy i tylu pacjentów odzyskało wzrok 
i poprawiło komfort widzenia. Lubelskie 
przeszczepy mają bardzo dobrą przeży-
walność. Przeszczepiona rogówka służy 
pacjentowi do końca życia. 

W banku prowadzone są też zajęcia 
dydaktyczne dla studentów UM z zakre-
su transplantologii tkanek, w szczególno-
ści tkanek oka. 

Bank Tkanek Oka SPSK nr 1 w Lubli-
nie jest jednym z siedmiu tego typu ban-
ków funkcjonujących w Polsce. Jest pre-
kursorem w dziedzinie przechowywania 
tkanek oka w kraju i w dużej mierze przy-
czynił się do rozwoju transplantacji tka-
nek w Polsce. 

Jerzy Jakubowicz 

Lubelski Bank Tkanek Oka i Ośrodek Transplantacji

Tysiące pacjentów odzyskało wzrok
Świdnik
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Świdnicki Oddział Noworodkowy z Patologią Noworodka 
od kilku tygodni prezentuje się w nowej odsłonie. To zasługa 
remontu, jaki został przeprowadzony na tym oddziale.

– Jesienią, dzięki fi nansowemu wsparciu burmistrza miasta 
Świdnika (40 tys. zł) i dyrekcji naszego szpitala, przeprowa-
dzono w Oddziale Patologii Noworodka prace modernizacyj-
ne i przystosowawcze, które w znaczny sposób poprawiły wa-
runki hospitalizacji chorych noworodków i wcześniaków – in-
formuje kierownik Oddziału Noworodkowego z Patologią No-
worodka Lidia Pachuta-Węgier.

Oddział, na którym stale przybywa rodzących się dzieci (bli-
sko 900 urodzeń w 2016 roku), od 2011 roku jest oddziałem II 
stopnia referencyjności w III-stopniowym systemie opieki peri-
natalnej. Obowiązuje tu system hospitalizacji rooming-in, co 
oznacza, że pacjentki mają możliwość przebywania ze swoimi 
dziećmi przez cały okres pobytu w szpitalu. Wszystkie sale są 
dwuosobowe, a oddział dysponuje 15 łóżeczkami. 

– Zgodnie z zasadami Szpitali Przyjaznych Dziecku (tytuł 
ten uzyskaliśmy w 2008 roku) promujemy karmienie natural-
ne. Codziennie, na każdej sali, prowadzona jest muzykoterapia, 
połączona z kangurowaniem nowo narodzonych dzieci. Jest to 
ważna forma utrwalania więzi matki z dzieckiem od pierwszych 
godzin życia noworodka – podkreśla Pachuta-Węgier.

– W ciągu ostatnich lat w naszym szpitalu systematycznie 
wzrasta liczba porodów, a co za tym idzie, pod swoją opieką 
mamy coraz więcej dzieci wymagających specjalistycznego 
leczenia. W 2013 r. urodziło się 637 noworodków, w 2015 r. 
808, a w 2016 r. już 856. Chcę zaznaczyć, że jesteśmy jednym 

z nielicznych oddziałów w województwie lubelskim, w którym 
wzrasta liczba urodzeń na przestrzeni ostatnich lat – dodaje Li-
dia Pachuta-Węgier.
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W związku z rozpoczętą procedurą wy-
borczą 8 kadencji podaję bieżące informa-
cje dotyczące aktualności wyborczych.

W oparciu o regulamin wyborów ustalo-
ny uchwałą zjazdu krajowego

Okręgowa Komisja Wyborcza podjęła 
uchwałę dotyczącą minimalnej liczebności 
rejonu wyborczego na 40 osób, a co za tym 
idzie – wybór 1 delegata spośród 40 człon-
ków rejonu wyborczego. Uchwała zosta-
ła przedłożona Radzie Okręgowej i została 
przyjęta jednogłośnie.

Kolejna uchwała podjęta przez Okręgo-
wą Komisję Wyborczą dotyczyła ustalenia 
rejonów wyborczych. Ustalone rejony wy-
borcze pokrywają się z tymi z poprzedniej 
kadencji. Dodatkowo utworzono rejony wy-
borcze dla lekarzy rezydentów. Otwiera to 
możliwości wejścia do samorządu młodych 
lekarzy, co do których mieliśmy dotychczas 
obawy o brak „przebicia” w konfrontacji ze 
starszymi kolegami. Tak więc młodzi lekarze 

będą wybierać spośród siebie delegatów 
na zjazd okręgowy. 

W dniu 3.01.2017 r. na posiedzeniu Okrę-
gowej Komisji Wyborczej wydano komuni-
kat na temat tworzenia rejonów wniosko-
wych. Treść umieszczono na stronie Lubel-
skiej Izby Lekarskiej. Nowością jest możli-
wość utworzenia rejonu na wniosek jedy-
nie w obrębie jednej delegatury i na załą-
czonym do wniosku formularzu. Przypo-
minam, że rejon wyborczy można utwo-
rzyć na wniosek GRUPY LEKARZY a więc nie 
jest to rejon stworzony przez jedną osobę 
dla własnej potrzeby. Termin tworzenia re-
jonów wnioskowych jest wyznaczony w ko-
munikacie.

W chwili, gdy dostaniecie Państwo do 
rąk „Medicusa”, z pewnością będą podję-
te dalsze działania zgodnie z ustalonym 
centralnie kalendarzem wyborczym. Do 
rejonów wyborczych zostaną przypisane 
nazwiska lekarzy, a uchwała ta zostanie 

przedstawiona Radzie Okręgowej. Każdy 
z lekarzy otrzyma informację, w którym rejo-
nie wyborczym został umieszczony. Oczywi-
ście informacja ta dotrze na adres, jaki podał 
lekarz do rejestru. Jeżeli nie zaktualizował 
danych – list dotrze pod podany adres. Na-
stępnie zostanie wyznaczony termin moż-
liwości przeniesienia się do innego rejony 
wyborczego. Fakt ten jest obwarowany za-
pisem, że nie można się przenosić z rejonu 
wyborczego, jeżeli spowoduje to zlikwido-
wanie danego rejonu. Oznacza to, że z wy-
znaczonego rejonu, który liczy 40 osób, nie 
można się już przenosić.

To są podstawowe informacje. Regula-
min wyborów jest dostępny, zachęcam do 
jego przeczytania. Dalsze wiadomości będą 
Państwu przekazywane na bieżąco. W razie 
pytań służę pomocą. 

Maria Dura
przewodnicząca 

Okręgowej Komisji Wyborczej LIL

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej
Lubelskiej Izby Lekarskiej
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Doktorzy z tytułami
Uroczysta promocja doktorów i doktorów habilitowanych od-

była się w Collegium Maius 8 grudnia 2016 r. Promocje popro-
wadził rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. An-
drzej Drop. Tytuł doktora habilitowanego otrzymało 6 osób. Dy-
plom doktora nauk odebrało 46 osób.

Mikołaj przyszedł do dzieci 
w szpitalu

Pacjenci – obecni i byli – Dziecięcego Oddziału Oparzeń 
we Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekon-
strukcyjnej w Łęcznej (125 osób), który działa od dwóch lat, 
spotkali się z Mikołajem i lekarzami z oddziału. Były prezen-
ty, wspólne kolędowanie, dużo radości i możliwość konsulta-
cji z lekarzami. W oddziale hospitalizowane są dzieci z opa-
rzeniami w wieku od 6 miesięcy do 17 lat z całej Polski m.in. 
z województwa lubelskiego, łódzkiego, opolskiego, a nawet 
ze Świnoujścia. 

Oddali ciała nauce
Pod koniec roku 2016 na lubelskim cmentarzu na Majdan-

ku odbył się uroczysty pogrzeb 13 donatorów, którzy zdecy-
dowali po śmierci oddać swe ciała Uniwersytetowi Medyczne-
mu. To już trzeci taki pochówek, który dla donatorów organi-
zuje uczelnia. Program świadomej donacji został wprowadzo-
ny 10 lat temu i w tym czasie pochowano 31 ciał.

Dla uchodźców 
W Białej Podlaskiej uruchomiono fi ltr epidemiologiczny, 

czyli specjalną przychodnię, w której badaniom diagnostycz-
nym będą poddawani cudzoziemcy przekraczający wschodnią 
granicę kraju w Terespolu. Po badaniach będą kierowani do 
działającego w Białej Podlaskiej ośrodka recepcyjnego.

Z Bogdanki na szefa COZL
Od połowy grudnia 2016 lubelskim Centrum Onkologii kie-

ruje Zbigniew Stopa, były prezes kopalni LW „Bogdanka”. O tej 
kandydaturze zdecydował Zarząd Województwa Lubelskiego. 
Nowy dyrektor został powołany na 6 lat.

Nowocześnie na kardiologii 
Dwie pracownie: hemodynamiki i angiografi i a także elek-

troterapii i elektrofi zjologii uroczyście otwarto w Wojewódz-
kim Szpitalu Specjalistycznym im. Wyszyńskiego w Lublinie. 
Oddział rocznie leczy ponad 3 i pół tysiąca chorych. 

Jak styczeń, to finał WOŚP
W czasie tegorocznego 25. fi nału Wielkiej Orkiestry Świą-

tecznej Pomocy zbierano pieniądze na ratowanie życia i zdro-
wia dzieci z oddziałów ogólnopediatrycznych a także na zapew-
nienie godnej opieki seniorom. Lubelskie serce orkiestry biło 
w Galerii Olimp ale także m.in. w Chatce Żaka.

W Lublinie zebrano 290 tys. zł (w Polsce ok. 62 mln zł).

Bene Meritus Terrae Lublinensi 
dla lekarzy

Prof. Janusz Kocki z małżonką dr hab. Anną Bogucką-Koc-
ką zostali laureatami tegorocznej edycji „Bene Meritus Terrae 
Lublinensi” („Zasłużony dla Ziemi Lubelskiej”). Kapituła do-
ceniła 15-letnią pracę Kockich przy organizacji charytatywnych 
balów karnawałowych „Bal na 47 chromosomów” dla dzieci 
niepełnosprawnych, które odbywają się co roku na Uniwersy-
tecie Medycznym w Lublinie. 

Psychoterapia w kinie
Profesor Bogdan de Barbaro (psychiatra i terapeuta) zagrał 

w fi lmie Pawła Łozińskiego pt. „Nawet nie wiesz, jak bardzo 
Cię kocham”, który opowiada o dramacie dwóch kobiet, matki 
i córki, związanych ze sobą trudnym, skomplikowanym uczu-
ciem. Film jest zapisem sesji terapeutycznych, które prowadzi 
z kobietami de Barbaro. W czasie lubelskiego seansu w Chatce 
Żaka profesor i reżyser spotkali się z publicznością.  

Zamojski szpital znowu prymusem
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana 

Pawła II w Zamościu, zdobył tytuł Najlepszego Szpitala w woje-
wództwie lubelskim w tegorocznej edycji rankingu szpitali „Zło-
ta Setka Szpitali” w Polsce.

Poza tym w kategorii jakości opieki medycznej uplasował się 
na III miejscu, a w klasyfi kacji szpitali zabiegowych, wielospe-
cjalistycznych i onkologicznych zamojski szpital uplasował się 
na VI miejscu w Polsce.

Hej kolęda, kolęda
Jak co roku, seniorzy LIL z okazji świąt Bożego Narodzenia 

spotkali się na uroczystości opłatkowej zwanej wigilijką. Tego-
roczna wigilijka odbyła się 15 grudnia. Były obfi cie zastawione 
stoły, płonące świece i choinki, akompaniament pianina i ży-
czenia (także od biskupa ks. Stanisława Budzika). Z zacieka-
wieniem wysłuchaliśmy życzeń prezesa Janusza Spustka, któ-
ry wypowiedział do nas zebranych, jak  również do kolegów 
pozostałych w domu, wiele ciepłych słów życzeń bezcennego 
zdrowia, na okoliczność świąt i Nowego Roku już 2017. Póź-
niej, jak przystało na wigilijkę, królowały kolędy, które senio-
rzy znają i śpiewają. 

Wilhelmina Rachwalska



MEDICUS 1–2/201716 MEDICUS 1–2/2017 17

W polskich szpitalach coraz czę-
ściej dochodzi do działań niezgod-
nych z prawem. Najbardziej szoku-
jący jest fakt, że prawo łamią ci, któ-
rzy powinni stać na straży jego prze-
strzegania.

Słaba pozycja zawodowa odbywają-
cych szkolenie młodych lekarzy spra-
wia, że często padają ofi arą bezpraw-
nych działań swoich przełożonych. Kil-
ka tygodni temu wydarzyła się bulwer-
sująca historia, która mocno poruszy-
ła środowisko młodych lekarzy w Pol-
sce. Ordynator oddziału, nie bacząc na 
obowiązujące prawo próbował zmusić 
młodą lekarkę do pracy w czasie, gdy 
ta przebywała na zwolnieniu, którego 
przyczyną był dość poważny uraz. 

Ale od początku. Lekarka z powo-
du złamania lewej ręki, wymagające-
go zaopatrzenia w opatrunek gipsowy, 
otrzymała zwolnienie lekarskie. Bę-
dąc na zwolnieniu, dzień przed świę-
tem Trzech Króli otrzymała od swo-
jego szefa telefon z informacją, że na-
stępnego dnia ma stawić się na dyżur, 
bo „nie ma kogo wpisać na listę dyżuro-
wą!”. Po przekazaniu „polecenia służ-
bowego” ordynator rozłączył się. Pró-
by oddzwonienia i konstruktywnej roz-
mowy okazały się bezskuteczne, gdyż 
szef nie odbierał telefonu. 

Roztropna dziewczyna nie tracąc 
czasu, zasięgnęła porady prawnej i na 
dyżurze się nie stawiła. Następnego 
dnia od swojego szefa otrzymała SMS 
o następującej treści (pisownia ory-
ginalna): „Dzień dobry, dlaczego nie 
stawiła się Pani w pracy? Zdaje so-
bie Pani sprawę z tego, że nie dopeł-
niła swoich obowiązków? I gwarantu-
ję, że zostaną wyciągnięte konsekwen-
cje prawne”.

Pisząc te słowa ordynator albo nie 
znał prawa, albo postawił się ponad 
nim. W dodatku próbował zastraszyć le-
karkę. W rzeczywistości młoda lekarka 
nie stawiając się w pracy uratowała mu 
przysłowiowe „cztery litery”.

Wysłanie na dyżur przebywające-
go na zwolnieniu chirurga dziecięce-
go z ręką w gipsie zakrawa na całko-
wity brak odpowiedzialności. Dobrze, 
że dzięki rozwadze młodej lekarki nie 
doszło do tragedii. Dobrze, że dziew-
czyna nie dała się zastraszyć. Doskona-
le znała swoje możliwości, zwłaszcza 
że do prawidłowego wykonywania pro-
cedur zabiegowych wymagała przecież 
dwóch sprawnych rąk! Opierając się na 
linii orzeczniczej Sądu Najwyższego 

można stwierdzić, 
że podjęcie pracy 
w trakcie zwolnienia 
lekarskiego może zo-
stać uznane w kon-
kretnych przypad-
kach, przy spełnieniu 
jeszcze dodatkowych 
przesłanek, za ciężkie 
naruszenie obowiąz-
ków pracowniczych, 
co skutkować może nawet zwolnieniem 
dyscyplinarnym w oparciu o przepisy 
art. 52 kodeksu pracy.

Choć ordynator posiada szeroki za-
kres uprawnień w zakresie kierowania 
oddziałem, w żadnym wypadku nie 
może namawiać swoich pracowników 
do łamania prawa, a tym bardziej stra-
szyć wyciąganiem konsekwencji praw-
nych! Wówczas sam działa bezprawnie. 
Zgodnie ze zdroworozsądkowymi zasa-
dami, w sytuacji jaka zaistniała, sam po-
winien wziąć odpowiedzialność za od-
dział i stawić się w miejscu pracy. Aż 
strach pomyśleć, co mogłoby się stać, 
gdyby zastraszona młoda lekarka uległa 
namowom swojego szefa i stawiła się 
na dyżurze z ręką w gipsie, a w trakcie 
jego pełnienia do szpitala np. trafi łoby 
dziecko z ciężkimi obrażeniami wielo-
narządowymi. 

Artykuł 160 kodeksu karnego jasno 
precyzuje, że osoba narażająca człowie-
ka na bezpośrednie niebezpieczeństwo 
utraty życia albo ciężkiego uszczerbku 
na zdrowiu, podlega karze pozbawie-
nia wolności do lat 3. Do tego docho-
dzą przepisy kodeksu cywilnego, we-
dług którego lekarka oraz szpital mo-
gliby zostać pozwani z art. 444 i art. 
445 kodeksu cywilnego z tytułu od-
szkodowania za wynikłe z tego powo-
du koszty oraz zadośćuczynienia za do-
znaną przez pacjenta krzywdę. Spra-
wa z pewnością znalazłaby swój fi nał 
w sądzie, a „zdalnie” działający ordy-
nator również poniósłby bardzo bole-
sne konsekwencje. 

Ci, którzy często stawiają się ponad 
prawem i łamią je, zapominają, że mło-
dzi lekarze w takich sytuacjach skrupu-
latnie się zabezpieczają, zbierając do-
wody. Pozostaje mieć nadzieję, że ordy-
nator nie będzie wyciągał żadnych kon-
sekwencji wobec swojej podwładnej, 
a jeśli to zrobi, będzie to równoznaczne 
z końcem jego medycznej kariery i po-
pełnieniem zawodowego seppuku.

Marek Derkacz
marekderkacz@interia.pl 

Bezprawne 
– konsekwencje prawne

• Czyli żadnego śpiewania przy gole-
niu, czy pod prysznicem?

– Śpiewanie przy goleniu kojarzy mi 
się bardziej z radosną beztroską, a nie 
mobilizacją przed trudnymi zadaniami. 
Rano skupiam się na tym, co czeka mnie 
w pracy, jakie operacje będę wykonywał, 
jakie niosą ze sobą trudności, następstwa 
dla pacjentów itd. Takie nucenie samemu 
sobie zdarza mi się oczywiście w chwi-
lach relaksu np. w czasie spacerów po le-
sie, czy po górach.

• Nie będzie chyba jednak przesadą, 
jak powiem, że idzie Pan przez życie ze 
śpiewem na ustach?

– Hm… dużo w tym prawdy, może 
jednak bardziej z gitarą i śpiewem? Bo 
jednak gitara była i jest pierwsza. Zaczą-
łem już w szkole podstawowej. Podpa-
trywałem starszych kolegów, grających 
na gitarach i tak mnie to fascynowało, że 
postanowiłem kupić sobie instrument. 
O ile dobrze pamiętam, przeznaczyłem 
na to własne, uzbierane z kieszonkowe-
go fundusze. Rodziców nie angażowa-
łem w to przedsięwzięcie. Zresztą od ra-
zu dodam, że nie pochodzę z muzykal-
nej rodziny. Nikt w domu nie grał, ani 
nie śpiewał. Ta moja muzyczna, trwają-
ca do dziś, pasja najwyraźniej powstała 
z potrzeby serca. 

Wracając do gitary, radość z posiada-
nia własnego instrumentu była wielka. 
Chwytów uczyłem się sam, bo nuty po-
znałem dopiero wiele lat później, kiedy 
moje córki Kasia i Małgosia zaczęły cho-
dzić do szkoły muzycznej. Większość fraz 
i tematów muzycznych odtwarzam ze słu-
chu, ale podstawowa znajomość nut i har-
monii bardzo się przydaje.

• Dobrze to „samouctwo” Panu szło, 
bo wkrótce został Pan gitarzystą w ze-
spole.

– W liceum – w Międzyrzecu Podla-
skim, skąd pochodzę – założyliśmy z ko-
legami zespół muzyczny (dwie gitary, per-
kusja, klawisze). Dyrekcja bardzo popie-
rała naszą pasję, dostaliśmy nawet małe 
pomieszczenie na swoją działalność, ku-
piono nam instrumenty. Mieliśmy więc 
miejsce na próby i ćwiczenia. Ten po-
kój okleiliśmy od podłogi po sufi t pla-
katami fi lmowymi, które dostaliśmy od 

kierownika lokalnego klubu kultury. 
W zamian naszymi występami urozma-
icaliśmy wszystkie szkolne uroczysto-
ści i ważne wydarzenia. Oczywiście by-
ły także zabawy szkolne, w czasie któ-
rych każdy z nas nie tylko grał, ale też 
śpiewał. Zwykle to były aranżacje mod-
nych wtedy przebojów, np. Budki Sufl e-
ra, Czerwonych Gitar, ale również zasły-
szane popularne tematy bluesowe. Było 
też kilka własnych kompozycji. Zabawne 
wydaje mi się dzisiaj, że zespół 
działał bez nazwy. Dopiero na 
studniówce przedstawiliśmy 
się jako… Mały Deszcz.

• Nie ciągnęło Pana do 
szkoły muzycznej? Skąd po-
mysł na studia medyczne?

– Nie miałem takich rozte-
rek. Po pierwsze mama, któ-
ra pracowała w szpitalu i za-
kładała od podstaw szpitalne 
laboratorium, zachęcała mnie 
do studiów lekarskich, a po 
drugie siostra cioteczna, która 
kilka lat wcześniej rozpoczęła 
studia opowiadała, jak to faj-
nie być studentem medycyny. 
Maturę zdałem w klasie bio-
logiczno-chemicznej. Nie by-
ło więc przeszkód. 

• I tak medycyna wypar-
ła muzykę?

– Ale tylko na chwilę! Na pierwszym 
roku znalazłem się w akademickiej repre-
zentacji lekkoatletycznej naszej uczelni – 
uprawiałem biegi na 100 i 200 metrów. 
Trzeba się też było dużo uczyć i wtedy 
rzeczywiście gitara zeszła na drugi, a na-
wet trzeci plan. Jednak już w wakacje po 
I roku, kiedy prowadziłem obóz dla mło-
dzieży w Bieszczadach (i często grałem, 
i śpiewałem przy ognisku) spotkałem ko-
legów, też studentów lubelskiej AM, któ-
rzy namówili mnie na śpiewanie w chórze 
akademickim. To zmieniło moje życie – 
widzę to szczególnie teraz, z perspekty-
wy minionych lat. Poznałem tam wspa-
niałych ludzi, z wieloma połączyła mnie 
szczera przyjaźń. A co najważniejsze, jed-
ną z chórzystek była moja żona Jadwi-
ga (lekarz anestezjolog). Do dziś wspól-
ne śpiewanie i muzykowanie wciąż daje 

nam ogromną radość, scala i pogłębia na-
sze małżeństwo i naszą rodzinę. 

• Wybrał pan chirurgię – to chyba za-
borcza specjalizacja?

– Po studiach trafi łem do Kliniki Chi-
rurgii Klatki Piersiowej i Serca w PSK 4. 
Były to trudne i biedne lata osiemdziesią-
te. Stopniowo rozszerzałem swoje umie-
jętności w zakresie chirurgii ogólnej i to-
rakochirurgii. Ja i dwóch kolegów: Janusz 
Jendrej i Andrzej Jabłonka wykonywali-
śmy pierwsze w Polsce operacje wide-
otorakoskopii. Jesteśmy nawet autorami 
pierwszego polskiego atlasu takich zabie-
gów. Kiedy w 1998 roku z naszej klini-
ki wydzieliła się kardiochirurgia, trafi łem 

Lekarz z pasją

radiostacji, która jest sprofi lowana na te-
go typu utwory. 

• Czyli muzyka w pracy, ale też po pra-
cy. I to dość intensywna?

– Jakiś czas temu z moją żoną i grupą 
dawnych chórzystów utworzyliśmy lekar-
ski chór Continuum – cały czas działa w ra-
mach LIL. Działamy też w duszpasterstwie 
służby zdrowia i jako schola dbaliśmy wie-
lokrotnie o oprawę muzyczną różnych spo-
tkań. Dużym przeżyciem było przygotowa-
nie Drogi Krzyżowej na Wałach Jasnogór-
skich podczas Ogólnopolskiej Pielgrzym-
ki Służby Zdrowia. Od lat uczestniczymy 
także w Ruchu Focolari, gdzie z przyja-
ciółmi z różnych stron Polski tworzymy 
grupę muzyczną o zmieniającym się cią-
gle składzie. 

Jednak okazji do muzykowania jest wię-
cej – są spotkania towarzyskie w naszym 
leśnym domu, gdzie wspólnie śpiewamy 
i gramy. Zdarzają się także spotkania for-
macyjne, kiedy w męskim gronie śpiewa-
my kolędy. I wreszcie rodzinne spotkania 
z córkami, zięciami a także już wnukami, 
kiedy razem gramy i śpiewamy. Moje star-
sze wnuczki uwielbiają piosenkę o dzię-
ciole, który leczy chore drzewa i wystuku-
ją razem ze mną rytm, podskakując przy 
tym radośnie.

• W lutym zainicjuje Pan „Muzyczne 
piątki u lekarzy”, które mają odbywać się 
cyklicznie w Klubie u Lekarzy. 

– Przygotowaliśmy recital – 12 piosenek 
i ballad, które wybraliśmy wspólnie z mło-
dą i bardzo uzdolnioną muzycznie lekarką 
Agnieszką Zarębską, która była związana 
ze studenckim teatrem muzycznym ITP. 
Obecnie śpiewa w Lublinie muzykę go-
spel. Agnieszka pracuje na Oddziale Cho-
rób Zakaźnych Dziecięcych i rozpoczęła 
specjalizację z pediatrii. 

Ponieważ dla mnie zawsze bardzo waż-
ny jest tekst, przy wyborze repertuaru zwra-
caliśmy na to uwagę. Wybraliśmy więc pio-
senki m.in. Tadeusza Woźniaka i Andrzeja 
Poniedzielskiego, Wojciecha Jarocińskiego 
i Wacława Juszczyszyna, Seweryna Kra-
jewskiego, Jerzego Wasowskiego i Jere-
miego Przybory, Bułata Okudżawy, Magda-
leny Czapińskiej i Janusza Strobla, Edwar-
da Stachury i Krzysztofa Myszkowskiego. 
Podczas naszego występu pokażę trochę 
własnych zdjęć, ponieważ moim hobby 
jest również fotografi a krajobrazu. Nigdy 
nie występowałem na scenie jako solista, 
więc mam wielką tremę – ale też wiem, że 
nic tak jak muzyka (szczególnie wykony-
wana na żywo) nie łączy ludzi. 

Nie operuję bez muzyki
z Cezarym Jurko, 

lubelskim kardiochirurgiem i lekarzem muzykującym, 
rozmawia Anna Augustowska

do jej zespołu. To był pionierski okres, 
kiedy wiele operacji kardiochirurgicz-
nych trzeba było wykonać po raz pierw-
szy w Lublinie. Szczególnie pamiętam 
pierwsze operacje tętniaków aorty w głę-
bokiej hipotermii i pierwsze plastyki za-
stawek mitralnych. Dzisiaj jestem jednym 
z najstarszych stażem lubelskich kardio-
chirurgów – młodzież zrobiła specjaliza-
cje i mamy bardzo dobry zespół.

• Poza specjalizacją coś jeszcze was 
łączy…

– Oczywiście muzyka! Wszyscy na 
sali operacyjnej słuchamy muzyki. Zwy-
kle dość spokojnej, ułatwiającej koncen-
trację, ale też – co najważniejsze – ła-
godzącej napięcie i stres. To może być 
muzyka klasyczna albo filmowa pre-
zentowana w radiu. Ostatnio słuchamy 
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Teatralnie
Muzycznie

Rębacz scenicznie
„Dwie morgi utrapienia” to – jak informują organizatorzy – praw-

dopodobnie największy powojenny przebój polskiego teatru kome-
diowego. Sztuka, która do dziś jest rekordzistką Polski pod względem 
czasu wystawiania na scenie jednego teatru. W 2002 roku, na podsta-
wie sztuki, powstał fi lm „Zróbmy sobie wnuka”.

10 lutego o godz. 17. spektakl w reżyserii Marka Rębacza na sce-
nie w Chatce Żaka. Występują: Adriana Kalska/Klaudia Halejcio, Mag-
da Wójcik, Mikołaj Roznerski, Sylwester Maciejewski, Sławomir Pacek, 
Aleksandra Nieśpielak. Bilety 45-60 zł.

Bracia Wieniawscy 
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej, Chór Filharmonii im. 

H. Wieniawskiego „Lutnia Lubelska”, Chór „Gloria” Lwowskiej Filharmo-
nii Obwodowej, Galicyjski Akademicki Chór Kameralny i soliści: Doro-
ta Wójcik – sopran, Urszula Kryger – alt, Lukas Geniusas – fortepian pod 
dyrekcją Wojciecha Rodka.

To wykonawcy koncertu inauguracyjnego IV Międzynarodowego Fe-
stiwalu Braci Wieniawskich. W programie J. Wieniawski, S. Prokofi ew i G. 
Mahler. Koncert będzie 10 lutego o godz. 19 w sali koncertowej FL (ul. 
M. Curie-Skłodowskiej 5). Bilety 20-30 zł. 

Walentynki z Federacją 
14 lutego o godz. 19.00 Walentynki z Lubelską Federacją Bardów, 

które, jak informują organizatorzy, są elementem wieloletniej, lubel-
skiej tradycji. Pojawiają się teksty: Franciszka Kniaźnina, Bolesława 
Leśmiana, Edwarda Stachury. Główny trzon programu jednak to au-
torskie propozycje LFB. Jako goście zaprezentują się laureaci ogól-
nopolskich festiwali piosenki: Agnieszka Ozon, Aleksandra Abram-
czyk i Maciej Różycki.

Skład zespołu, który wystąpi w sali koncertowej FL (ul. M. Curie-
Skłodowskiej 5): Katarzyna Wasilewska – śpiew, skrzypce, Jolanta Sip 
– śpiew, kompozycje, teksty, Marek Andrzejewski – śpiew, gitara, kom-
pozycje, teksty, Piotr Bogutyn – gitara elektryczna, Tomasz Deutryk 
– śpiew, perkusja, Jan Kondrak – śpiew, kompozycje, teksty, prowa-
dzenie, Krzysztof Nowak – kompozycje, gitara basowa, Piotr Selim – 
śpiew, kompozycje, fortepian. Bilety 40-60 zł. 

„Klątwy”. Premiera 
– Kiedy rozpływają się punkty oparcia, przychodzi 

nieznane, które jest nonsensowne dla nas i dziwacz-
ne. Boimy się. I wtedy płoną stosy – zwycięstwo irracjo-
nalnego. Kiedy zwycięża szaleństwo, zawsze płoną sto-
sy. Zapalają się same, ot, tak, jeden od drugiego – pisze 
Artur Pałyga, który wykorzystał dramat Stanisława Wy-
spiańskiego i tak powstały „Klątwy”. Najnowsza premie-
ra w Teatrze Dramatycznym im. J. Osterwy. 

Spektakle od 16 do 19 lutego o godz. 18. Bilety 20-
45 zł.

Pozytywni w CSK
„Pozytywni” w reżyserii Krzysztofa Czeczota to, jak tłumaczą auto-

rzy, historia o akceptacji, tolerancji oraz poszukiwaniu szczęścia. Boha-
terowie sztuki borykają się z problemami i są z różnych powodów wy-
kluczeni – wszyscy spotykają się podczas sesji u psychoterapeutki Ewy. 
Występują: Magdalena Boczarska, Olga Bołądź, Janusz Chabior i Łu-
kasz Simlat. Autorem scenariusza spektaklu, który zobaczymy 3 mar-
ca o godz. 18 i 20.30 w Centrum Spotkania Kultur jest Cezary Harasimo-
wicz. Bilety 75-120 zł.

Krążki krążą 
5 marca między godz. 11 a 14 w piwnicach Centrum Kultury bę-

dzie trwała giełda płyt i wydawnictw muzycznych. Aby uzyskać bez-
płatne miejsce wystawiennicze napisz – impresariat@ck.lublin.pl. To 
próba reaktywacji giełdy z tradycjami, bo pierwsza pojawiła się 37 lat 
temu! Spotkania pasjonatów płyt odbywały się do przełomu lat 80. 
i 90. W 2012 roku giełda została reaktywowana przez redakcję mu-
zyczną w gmachu Radia Lublin. Teraz wraca do budynku przy ul. Pe-
owiaków 12 w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Wstęp gratis.

Symfonicznie i wesoło
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej oraz Maciej Nie-

siołowski – dyrygent i Grupa MoCarta: Filip Jaślar – skrzypce, Mi-
chał Sikorski – skrzypce, Paweł Kowaluk – altówka i Bolesław Błasz-
czyk – wiolonczela.

5 marca o godz. 17 w sali koncertowej Filharmonii Lubelskiej (ul. M. 
Curie-Skłodowskiej 5) koncert „Z batutą i MoCartem”. Projekt, w któ-
rym orkiestra fi lharmonii i muzycy kwartetu stają się „jedną wielką 
Grupą MoCarta”, prezentującą największe przeboje muzyki klasycz-
nej w niecodziennych wersjach. Bilety 80-100 zł. 

(oprac. J.K.G)

Literacko

Drzewa – nasi bracia
Nie wiem, czy to jest książka dla każdego. Tym, którzy kochają drzewa, może …złamać serce, ponieważ utwierdzi ich w tym, co od dawna wie-

dzą: że drzewa to nie „deski” ale rośliny, które porozumiewają się ze sobą (dzięki chemicznym przekaźnikom), z oddaniem troszczą się o swe po-
tomstwo oraz pielęgnują starych i chorych sąsiadów, że doświadczają wrażeń, mają uczucia i pamięć. Niewiarygodne? Ale prawdziwe! Niemiecki 
leśniczy Peter Wohlleben, który od kilkudziesięciu lat bada i obserwuje drzewa, snuje fascynujące historie o zdumiewających zdolnościach drzew. 
Przytacza wyniki najnowszych badań naukowych i dzieli się swoimi obserwacjami z codziennej pracy w lesie. Otwiera przed nami sekretny świat, 
jakiego nie znamy.

Po lekturze tej książki nie będziemy mogli obojętnie patrzeć na wycinkę drzew i ich okaleczanie. Na okrutne trakto-
wanie miejskich drzew, które rosną przywalone betonem dusząc się i powolnie umierając. Na wycinane lasy, które czło-
wiek traktuje jak fabrykę drewna. To szczególnie aktualne teraz, kiedy w Polsce w barbarzyński sposób wycina się drze-
wa nie mówiąc już o tym, co czeka Puszczę Białowieską.

„Już przed 40 laty dokonano pewnej obserwacji na afrykańskich sawannach. Żyrafy pasą się tam na akacjach, co tym 
ostatnim zdecydowanie się nie podoba. W ciągu paru minut nasycają one liście toksycznymi substancjami, chcąc odpę-
dzić wielkich roślinożerców. Żyrafy wiedzą o tym i odchodzą do następnych drzew. (…). Powód jest zaskakujący – napo-
częta akacja wydziela ostrzegawczy gaz (etylen). (…) i wtedy inne akacje nasycają liście toksyną. Żyrafy muszą szukać in-
nych drzew lub żerować pod wiatr”.

Czy kiedykolwiek zmienimy swój stosunek do świata przyrody? Czy zburzymy granice między zwierzętami i roślina-
mi? Jest nadzieja – Szwajcaria w konstytucji ma zapis „o postępowaniu z nasieniem i materiałem genetycznym zwierząt, 
roślin i innych organizmów uwzględniając przy tym godność stworzenia”. 

Anna Augustowska
„Sekretne życie drzew” Peter Wohlleben, Wydawnictwo Otwarte, Kraków 2016

Teatralnie

Śmiechu co niemiara
Spektakl Mayday 2 przyjeżdża do Lublina. Spektakl do obej-

rzenia 14 lutego br. o godz. 19 w Centrum Kongresowym UP przy 
ul. Akademickiej 13. 

Bilety w cenie 100 i 90 zł do kupienie w Kulturomaniaku w Cen-
trum Handlowym E.Leclerc przy ul. Zana 19 i w Internecie: www.
kupbilecik.pl; rezerwacje grupowe – 603-410 411.

Teatralnie

Walentynki z gwiazdami
14 lutego o godz. 17.30 i 20.30 w Centrum Spotkania Kultur (plac 

Teatralny 1) spektakl „Weekend z R.”. Clarice postanawia wykorzystać 
służbowy wyjazd swego męża Rogera i zaprasza na weekend Rod-
neya, wziętego architekta wnętrz, oraz Roberta, swojego włoskiego 
kochanka… Obsada: Krystyna Janda, Piotr Machalica, Cezary Żak, Ra-
fał Mohr, Piotr Borowski i Aleksandra Justa. Bilety 75-120 zł. 
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Grudniowe prezenty – nagrody konkursowe

reklam
a

LEKARZA MEDYCYNY

Lista bezpłatnych leków dla pacjentów 
powyżej 75 r. życia poszerzyła się od 1 
stycznia 2017 r. z 68 do 76 pozycji. 

Seniorzy otrzymają między innymi 
bezpłatne insuliny ludzkie i analogi in-
sulin ludzkich szybkodziałające. Prof. 
Grzegorz Dzida, konsultant wojewódzki 
w dziedzinie diabetologii: – Na nowej li-
ście refundacyjnej dla pacjentów powy-
żej 75 r. ż. pojawiły się nareszcie tak dłu-
go oczekiwane przez pacjentów wszyst-
kie stosowane obecnie w Polsce insuliny, 
które przepisane przez lekarza POZ bę-
dą dla tych pacjentów bezpłatne. Na po-
przedniej liście z września umieszczono 
wyłącznie analogi insulin długodziałające 
(lantus, abasaglar, levemir). Od stycznia 
2017 r. będą dostępne bezpłatnie wszyst-
kie insuliny ludzkie (polhumin, gensu-
lin, humulin) dotychczas objęte ryczał-
tem, a także analogi krótkodziałających 
insulin (humalog, apidra, novorapid) oraz 
mieszanki insulin analogowych (huma-
log mix oraz novomix). Za te insuliny pa-
cjent musiał do tej pory dopłacać ok. 40–
50 PLN za opakowanie. Pojawił się na tej 

liście również najnowocześniejszy analog 
długodziałający insuliny (toujeo). 

Do wykazu dodano leki zawierają-
ce substancję czynną pramipexolum do 
stosowania w leczeniu pacjentów z obja-
wami idiopatycznej choroby Parkinsona 
u dorosłych, w monoterapii (bez lewodo-
py) lub w skojarzeniu z lewodopą. 

Na liście znalazł się również lek za-
wierający umeclidinii bromidum do sto-
sowania u dorosłych pacjentów z POChP, 

czyli przewlekłą obturacyjną chorobą 
płuc, w ramach leczenia podtrzymujące-
go. Z wykazu bezpłatnych leków dla se-
niorów wykreślono natomiast niesterydo-
we leki przeciwbólowe zawierające na-
proksen. Spośród wielu leków obecnych 
na tej liście, stosowanych u pacjentów 
z chorobą i zespołem Parkinsona, usu-
nięto leki zawierające substancję czyn-
ną biperidenum. 

Jerzy Jakubowicz

Leki dla seniorów 75 plusPoplenerowo w Kuncewiczówce
Zdjęcia wykonane przez uczestników jesiennego Pleneru Fotogra-

fi cznego Lekarzy, którzy już po raz czwarty spotkali się w Kazimierzu 
nad Wisłą, od stycznia są prezentowane w Domu Kuncewiczów do koń-
ca marca. 

Do 5 marca 2017 można przesyłać prace na Ogólnopolski Konkurs Li-
teracki im. prof. Andrzeja Szczeklika „Przychodzi wena do lekarza”. 

W konkursie może wziąć udział każda osoba mająca tytuł lekarza lub le-
karza dentysty. Prace konkursowe przyjmowane są w trzech kategoriach: po-
ezja, proza non-fi ction oraz opowieść pacjenta – opowieść lekarza. W jury za-
siadają: Anna Dymna, Ewa Lipska, Maria Szczeklik, Bronisław Maj, Waldemar 
Hładki, Jarosław Wanecki i Adam Zagajewski.  

Ogólnopolski Konkurs Literacki „Przychodzi wena do lekarza” został ogło-
szony z inicjatywy profesora Andrzeja Szczeklika we wrześniu 2011 roku. Po 
śmierci Profesora, konkursowi nadano Jego imię. Organizatorem konkursu, 
a także gali wręczenia nagród laureatom, jest wydawnictwo Medycyna Prak-
tyczna. Co roku w konkursie bierze udział kilkuset lekarzy z całej Polski. 

Prace należy nadsyłać na adres: wena@mp.pl  Uroczysta gala wręczenia na-
gród odbędzie się 25 maja w Teatrze Słowackiego w Krakowie. Szczegółowe 
informacje o konkursie na stronie: www.mp.pl/wena

Niech wena przybędzie!

Piękna muzyka dawna
II Suita orkiestrowa J. S. Bacha, jedna z najbar-

dziej lubianych i popularnych suit kompozyto-
ra jest w programie koncertu 11 lutego o godz. 
18 w sali koncertowej FL (ul. M. Curie-Skłodow-
skiej 5). Na wydarzenie zaprasza Zespół Muzyki 
Dawnej Konfraternia Caper Lublinensis w skła-
dzie: Joanna Szafran-Biały – fl et traverso, Tytus 
Wojnowicz – obój barokowy, Robert Bacha-
ra – skrzypce barokowe, Ewa Pukos – skrzypce 
barokowe i Aleksandra Rybak-Żymła – wiolon-
czela barokowa.

Bilety po 20 zł. 

Alternatywa rockowa
12 lutego o godz. 18 w sali koncertowej FL (ul. M. Cu-

rie-Skłodowskiej 5) LAO CHE. Muzycy zachwycają niekon-
wencjonalnym podejściem do muzyki, oryginalnymi tek-
stami i niezwykłymi aranżami. Na ich dorobek składa się 
sześć albumów, świetnie przyjętych przez krytyków i słu-
chaczy. Obecnie LAO CHE to sekstet, który tworzą: Mariusz 
„Denat” Denst – sampler, animacja, Hubert „Spięty” Do-
baczewski – śpiew, gitara rytmiczna, Michał „Dimon” Ja-
strzębski – perkusja, Filip „Wieża” Różański – instrumenty 
klawiszowe, Rafał „Rysiek” Borycki – gitara basowa, Maciek 
„Trocki” Dzierżanowski – instrumenty perkusyjne.

Bilety 60-80 zł. 

Badach 
i Zaucha

6 marca o godz. 19 
w Centrum Spotkania Kul-
tur wystąpi Kuba Badach. 
Wokalista, instrumentalista, 
kompozytor i producent 
muzyczny wykona utwory 
legendy polskiej sceny mu-
zycznej – Andrzeja Zauchy, 
w nowych autorskich aran-
żacjach – własnych i Jacka 
Piskorza. Bilety od 59 zł. 

10 grudnia 2016 r. o godzinie 12.00 w Gale-
rii Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy” odbyło 

się wręczenie nagród I Ogólnopolskiego Kon-
kursu Poetycko-Literackiego „Lekarze Dzie-
ciom” oraz VI Ogólnopolskiego Konkursu Fo-

tografi cznego Lekarzy i Studentów Medycy-
ny. Uroczystej gali towarzyszyło otwarcie wysta-

wy pokonkursowej.
Listę nagrodzonych fotografów podaliśmy w poprzed-

nim numerze „Medicusa” (grudzień 2016, str. 21).
W pierwszej edycji konkursu literackiego „Lekarze Dzieciom” wzięło 

udział 15 autorów, którzy zgłosili 40 prac (w kategorii poezja – 25 utwo-
rów, proza – 15 utworów). Wszystkie zgłoszenia zostały zakwalifi kowa-
ne do konkursu.

Pierwszą nagrodę w kategorii proza przyznano Lilianie Machoń z Ka-
węczynka za utwór „Marzenie czarnej kredki”. Pierwszą nagrodę w kate-
gorii wiersz przyznano Marcie Sienkiewiecz ze Stalowej Woli za utwór 
„Krokodyl i dentysta”.

Jury ponadto postanowiło przyznać dwa wyróżnienia w katego-
rii wiersz: Renacie Paliga ze Szczecina za utwór „Osiołek” oraz Janowi 
Stanisławowi Kamyk Kamieńskiemu z Kraśnika za utwór „Bajka o leś-
nej orkiestrze”.

Wszyscy autorzy otrzymali certyfi katy uczestnictwa w konkursie.
Utwory są dostępne na stronie Komisji Kultury LIL: 
www.kultura.oil.lublin. aa

Muzycznie

Literacko

Król – Szczepana Twardocha
„Mojego ojca zabił wysoki, przystojny Żyd o szerokich ramionach 

i potężnych plecach machabejskiego boksera” – to pierwsze zdanie naj-
nowszej powieści pt. „Król” Szczepana Twardocha, w której ten należą-
cy do najwybitniejszych współczesnych polskich pisarzy autor przeno-
si nas w burzliwe lata trzydzieste XX wieku. To świat pędzący ku woj-
nie, targany konfl iktami narodowymi, podziałami politycznymi i spo-
łecznymi. Twardoch pokazuje go w całej złożoności, nieraz drastycz-
nie, ostro, szokująco ale też niezwykle atrakcyjnie, kreśląc sylwetki nie-
zwykle wyrazistych bohaterów.

Wkraczamy więc w wielokulturowy, podzielony świat u progu dru-
giej wojny światowej. Warszawa 1937 roku, lato. Przed nami histo-
ria Jakuba Szapiro, boksera ze słynnego warszawskiego klubu Ma-
kabia i zarazem gangstera zbierającego haracze dla swego szefa Ku-
ma Kaplicy. Opowiada ją (i to jak!) syn zabitego przez Szapirę, Moj-
żesz Bernsztajn. 

Powieść skrzy się od zwrotów akcji, romansów – gwałtownych 
i namiętnych; walk gangsterskich klanów, krwawych porachunków 
z ćwiartowaniem ciał, szantażami i bezlitosnym, bezpardonowym po-
lowaniem jednych na drugich. To także 
wspaniały portret miasta: Warszawy, któ-
ra za chwilę zniknie; ulic, knajp, szemra-
nych zaułków i bogatej ulicy Marszałkow-
skiej. W tle mamy przewroty polityczne, 
rozgrywki poszczególnych ugrupowań, 
getto ławkowe, szalejącą Falangę i Bere-
zę Kartuską – to zresztą obok gangster-
sko-kryminalnych wątków, najciekawsza 
i najmocniejsza część powieści, od któ-
rej, jak się już ją zacznie czytać, nie spo-
sób się oderwać.

Anna Augustowska

„Król” Szczepan Twardoch, 
Wydawnictwo Literackie 2016
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Zawiadamiamy ze smutkiem, że 
dn. 3 stycznia 2017 r. 

odeszła na wieczny dyżur w wieku 58 lat

śp.

lek. med. Jolanta WAŁECKA 
specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii, 

długoletni lekarz Oddziału Ortopedii i Traumatologii 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 

w Białej Podlaskiej.
Wyrazy głębokiego współczucia

Mężowi, Dzieciom 
i całej Rodzinie

składa
Lubelska Izba Lekarska

Delegatura w Białej Podlaskiej

Doktor

Dorocie Stawiarz
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ
składają koleżanki i koledzy z

Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców

Doktor

Mirosławie Starczewskiej
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MĘŻA
składają koleżanki i koledzy z

Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców

Podziękowanie
Z całego serca i po stokroć dziękuję wszystkim Dar-

czyńcom za dotychczasowe wpłaty na moje subkon-
to i wszelką pomoc w ciężkiej chorobie i rehabilitacji, 
a w nowym roku życzę Wam dużo zdrowia i wszelkiej 
pomyślności. 

Jednocześnie serdecznie proszę, w miarę Państwa moż-
liwości, o przekazanie mi 1 % rozliczenia podatkowego za 
rok 2016 – KRS 0000242845 FUNDACJA WYGRAJMY 
ZDROWIE im. PROF. GRZEGORZA MADEJA, z dopi-
skiem „NA LECZENIE JANUSZA CHOMICKIEGO”, na 
rehabilitację i zakup miogenicznej protezy kończyny gór-
nej, bym w szerszym zakresie mógł kontynuować moją pra-
cę i nieść pomoc potrzebującym pacjentom.

Wpłaty dobrowolne: FUNDACJA WYGRAJMY ZDRO-
WIE im. PROF. GRZEGORZA MADEJA, adres odbior-
cy: ul. Piękna 28/34, lok. 53, 00-547 Warszawa, Subkonto: 
02124064101111001049412773

lek. med. Janusz Chomicki

Koleżanki i Koledzy!!!
Zapraszamy na spotkanie koleżeńskie

• Termin: 21października 2017 (sobota). 
• Miejsce: hotel Agit, Lublin, ul. Wojciechowska 29
(istnieje możliwość rezerwacji noclegu w hotelu Agit, kon-
takt: 721 1003 300, recepcja@agit.com.pl; w hotelu Focus, 
al. Kraśnicka 80, kontakt: 81 527 00 44, biuro@hotelfocus.
pl)

• Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: zjazd.am@
gmail.com

• Telefonicznie, SMS pod nr tel.: 
508 074 969 Edyta Rybak, 501 603 678 Tomasz Broda.

W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko (także panień-
skie), adres internetowy, ew. telefon, nr grupy studenckiej.
Zgłoszenia wraz z opłatą przyjmujemy do: 31 lipca 2017. 
Uwaga! – dalsze informacje będą przekazywane tylko drogą 
elektroniczną do osób, które podały adres mailowy.

Koszt uczestnictwa: PLN 250,- (w przypadku rezygnacji po 
31.08.2017 nie zwracamy wpłat) 
nr konta: 34 2490 0005 0000 4000 5090 0276 (w tytule 
przelewu prosimy podać imię i nazwisko uczestnika).

Prosimy o przekazanie informacji o spotkaniu i powiadomie-
nie wszystkich znajomych!!! 

Serdecznie zapraszamy 
Komitet Organizacyjny 

Szach i mat!
Na początku stycznia odby-

ły się III Ogólnopolskie Mistrzo-
stwa Lekarzy i Prawników w sza-
chach. W imprezie, która odbyła 
się w Kazimierzu Dolnym, uczest-
niczyło 80 osób.

Zawody były współorganizo-
wane przez Lubelską Izbę Le-
karską, Okręgową Izbę Radców 
Prawnych w Warszawie oraz Sto-
warzyszenie Szachistów Szachpol 
w Łukowie.

Szczegółowe wyniki zawodów 
na stronie www.sport.lublin.pl

Dr n. med. 

Witowi Cezaremu 
Danilkiewiczowi

Prezesowi Gastromed Sp. z o.o. w Lublinie
kondolencje i wyrazy współczucia z powodu śmierci

OJCA
składają  pracownicy ZOZ Gastromed

Pani Kierownik dr n med. 

Beacie Petkowicz 
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

TATY
składają

pracownicy Zakładu Medycyny Jamy Ustnej 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Z powodu śmierci 

OJCA
wyrazy współczucia dla 

dr n. med. 

Beaty Petkowicz
Kierownika Poradni Chorób Błon Śluzowych 

Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie.

Łączymy się w głębokim smutku.
Zespół Poradni Stomatologicznych II

Noworoczne Spotkanie Lekarzy Emerytów
Kolędą rozpoczęło się coroczne Spotkanie Noworocz-

ne Lekarzy Emerytów z południowego Podlasia, zorgani-
zowane przez Bialsko-Podlaską Delegaturę Lubelskiej Izby 
Lekarskiej, które odbyło się 6 stycznia 2017 r. w restaura-
cji „Rota” w Białej Podlaskiej. Przybyłych powitał i zło-
żył życzenia Jan Hałabuda, przewodniczący delegatury. 

Minutą ciszy uczczono tych, którzy odeszli w ubiegłym ro-
ku do wieczności. 

Potem biesiadowano, śpiewano kolędy i znane melodie, przy 
akompaniamencie zespołu muzycznego, a także były tańce. 
W tegorocznym spotkaniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób.

Tekst i foto: Z. Pasik 

Zjazd Absolwentów 
Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie 

rocznik 1984-1990/91
Doktorowi

Marianowi Doroszowi
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

ŻONY
składają koleżanki i koledzy z

Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych- Pracodawców

Zapraszamy 
do odwiedzania strony Duszpasterstwa Służby Zdrowia 
z aktualnościami z naszej działalności – 

www.dsz.oil.lublin.pl

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

Ślimaczki na… góralską nutę
Mamy karnawał i wiele okazji do spotkań towa-

rzyskich i biesiadowania. Proponuję przekąskę „na 
góralską nutę”, do której użyjemy sera typu „oscy-
pek”. Oscypek jest polskim produktem regional-
nym, chronionym przez unijne prawo. To twardy, 
podpuszczkowy ser z owczego mleka – wyłącz-
nie (!). Wyrabia się go tradycyjnymi metodami, 
mocząc w solance i wędząc nad paleniskiem. Ory-

ginalny oscypek ma kształt dwustronnego stożka(!) a na środ-
kowej, walcowatej części ozdobne wzory. Powinien ważyć od 
60 do 80 dag i mierzyć od 17 do 23 cm, mieć skórkę słomko-
wej barwy oraz lekko kremowe wnętrze. Warto wiedzieć, że 
ten prawdziwy, owczy „ piszczy w zębach” przy gryzieniu cie-
niutkiego plasterka i nie cieknie oczywiście z powodu solanki, 
w której pływał.  Prawdziwe oscypki to, niestety, nie takie, któ-
re sprzedają w supermarkecie. Oczywiście, sery te mogą nam 
smakować, jak oryginalne. A wartości odżywcze? W porów-
naniu z mlekiem krowim mleko owcze zawiera więcej białka, 
kazeiny, a także składników mineralnych. Przewyższa krowie 
mleko pod względem zawartości witamin A, B6, B12. Zawie-
ra również miedź, żelazo, cynk i mangan, a także fl awonoidy, 
aminokwasy. A ponadto ser tego typu leży długo nie psując 
się dzięki procesowi obróbki termicznej i wędzenia. Więc je-
śli wróciliście z nart z oscypkiem, to super, jeśli nie, to… ska-
zani jesteście na przyjaciół narciarzy, a w najgorszym razie na 
ten z galerii handlowych. No, ale do dzieła. 

Składniki:
• 1 opakowanie ciasta francuskiego
• 2 opakowania serka białego (takiego do smarowania)
• 4 plastry szynki (grube, ok. 150 g)
• 1 czubata łyżka stołowa czarnuszki (to taka polska zapo-

mniana przyprawa)
• ½ serka typu „oscypek” (startego na tarce jarzynowej)
• ½ pęczka posiekanej pietruszki

Sposób przygotowania:
Rozwinąć ciasto, posmarować białym serkiem na całej po-

wierzchni i posypać czarnuszką, a następnie pokrojoną w drob-
ną kosteczkę szynką, posypać posiekaną pietruszką i na ko-
niec startym serem. Ciasto zwinąć dość ciasno wzdłuż krót-
szego brzegu w rulon (perfekcjoniści używają do sklejenia 
brzegu rulonu roztrzepanego żółtka). Pokroić na 2–2,5-cm 
plasterki. Ułożyć na papierze do pieczenia. Piec ok. 20 minut 
w temperaturze 180 st. C na złocisty kolor. Podawać na cie-
pło lub zimno.

Czas przygotowania 15 minut, a rozkoszy… cała wiecz-
ność. Smacznego!

Dariusz Hankiewicz

Terminy spotkań naukowo-szkoleniowych Oddziału Lubelskiego PTS
Spotkania organizowane są o godzinie 10.30 

w hotelu EUROPA, Krakowskie Przedmieście 29, Lublin. 

• 13 II 2017 – mgr prawa Inga Dzwonecka, „Błędy i problemy 
w leczeniu a roszczenia pacjenta”,

• 6 III 2017 – 2 x 1h bloki tematyczne:
• A – lek. stom. Tomasz Jagielak, Medilab Białystok: „Biologiczne pod-

stawy stosowania biomateriałów w stomatologii. Przegląd wska-
zań”, 

• B – lek. stom. Tomasz Jagielak, Medilab Białystok: „Biomateriały;  po-
równanie dostępnych preparatów. Praktyczne wskazania wyboru 
produktów w różnych przypadkach klinicznych”.

• 3 IV 2017 – prof. dr hab. Jerzy Sokołowski: „Cementy szkło-jonomero-
we – niedoceniane materiały odtwórcze o wyjątkowych właściwościach 
użytkowych”,

• 8 V 2017 – dr n. med. Mariusz Szuta, Katedra Chirurgii Czaszkowo-
Szczękowo-Twarzowej Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej IS UJ CM, kon-
sultant krajowy w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej: „Znieczu-
lenia w gabinecie stomatologicznym”,

• 5 VI 2017 – mgr Beata Zalewska, lek. stom. Tomasz Jagielak, Medilab 
Białystok: „Obowiązujące procedury w gabinecie stomatologicznym do-
tyczące mycia, dezynfekcji oraz sterylizacji narzędzi i sprzętu”.

Pamiętnik znaleziony w szpitalnej szafce (serial prawie codzienny)

1 stycznia

Powitaliśmy Nowy Rok. W czterech, bo pozostałych pię-
ciu z naszej sześcioosobowej sali wypisali do domu wcześniej. 
Ciekawe, czy ten Nowy będzie rzeczywiście nowy, czy taki 
sam jak był. Ale to i tak się okaże dopiero, jak ten nowy mi-
nie. Bo minie na pewno. I po własnych minach się zorientuje-
my jaki był, zwłaszcza gdy nadal będziemy mieli odczucie, że 
siedzimy na minie. 

2 stycznia

Obejrzałem niechcący telewizyjne wiadomości i tak mi się 
skojarzyło, że poważne i mądre prowadzenie wewnętrznej po-
lityki można by przecież przyrównać do artystycznego rzeźbie-
nia rzeczywistości i przyszłości, a nie do nagminnego strugania 
wariata, rżnięcia głupa i obsadzania z grubsza ciosanymi kołka-
mi kolejnych stanowisk. Ale telewizora nie mogłem wyłączyć, 
bo to sąsiad wrzucił pięć złotych, więc nie wypadało. Dlatego 
wyszedłem z sali. Dobrze, że wcześniej niż z siebie. Pięć zło-
tych – może to nadal cena świadomości wielu?!... 

3 stycznia

Znalazłem w jednym piśmie mądrą myśl – „NIE NALE-
ŻY BAĆ SIĘ LUDZI, KTÓRZY WYKONUJĄ DOBRE RZE-
CZY ŹLE, NALEŻY BAĆ SIĘ TYCH, KTÓRZY WYKONU-
JĄ ZŁE RZECZY DOBRZE”. U nas na wszelki wypadek bój-
my się i tych, i tych, żebyśmy nie musieli bać się tamtych, któ-
rzy przyjdą i po tych, i po tych, a przy okazji także po niektó-
rych z nas. Tak przecież już bywało. A nas UBywało. I warto 
o tym pamiętać. 

4 stycznia

Sąsiad powiedział lekarzowi na wizycie, że coś mu gra w płu-
cach. A lekarz na to – „LEPIEJ ŻEBY PANU COŚ W DUSZY 
GRAŁO, BO BYŁOBY TO BARDZIEJ POETYCKIE I DLA 
SZPITALA BARDZIEJ OPŁACALNE”. Może i miał rację – 
w duszach coraz mniej nam gra, gdy wokół wszystko coraz bar-
dziej nie gra. Tylko dla kogo to jest bardziej opłacalne?!... 

5 stycznia

Tak sobie polonistycznie wydumałem – PREmier, PREzy-
dent, PREzes, PREzydium... Ten przedrostek PRE w polskim 
języku ma coraz większe znaczenie i daje duże szanse na przy-
szłość. A może niedługo to będzie PREhistoria?!I PREzent dla 
wielu?! Oby!... PREcz też przychodzi na myśl, ale to już w wie-
lu hasłach było używane. Najczęściej bezskutecznie. 

6 stycznia

W telewizji reklamy i reklamy. Zwariować można. Pamiętam, 
że kiedyś była taka reklama szamponu – „...ODŻYWIA WŁO-
SY AŻ PO SAME KOŃCE”! Myślę, że teraz ta fi rma powinna 
wprowadzić dobrą zmianę w tekście i obwieścić – „...ODŻY-
WIA KOŃCE AŻ PO SAME WŁOSY”! Wrażenie na mężczy-
znach gwarantowane, popyt też. W końcu byłaby to prawdziwa 
dźwignia wśród reklam nadawanych bez końca?... 

7 stycznia

Sąsiada, już nie najmłodszego, wypisali do domu z termi-
nem operacji na 2025 rok. Ten fl egmatycznie stwierdził, że le-
karzom się wierzy i dobrze wiedzieć, ile człowiek ma jeszcze 
przed sobą zanim będzie zdrowy, dlatego pacjentem czuje się 
nadal i na pewno zgłosi się w terminie. Nie pytałem, czy zapi-
sali go ołówkiem, ale na jego miejscu testamentarycznie eks-
humację bym sobie zagwarantował, bo jak obiecali i zapisali, 
to powinni się wywiązać. W końcu ekshumacja to u nas teraz 
przecież nie problem. 

8 stycznia

Leżę, patrzę na ten szpitalny amok, na te kolejki pacjentów, 
ten codzienny koszmar zagonionego personelu i przypomina 
mi się twierdzenie, że – „ILOŚĆ zawsze powinna przechodzić 
w JAKOŚĆ”! A w usługach medyczno-zdrowotnych przede 
wszystkim. Ale jak się okazuje, przy lawinowo narastającej 
ILOŚCI pacjentów bezsiłą rzeczy ILOŚĆ przechodzi w byle-
JAKOŚĆ. Wniosek – dekretem władz w ramach kontynuacji 
dobrej zmiany bezdyskusyjnie i przy wsparciu nowych sił te-
rytorialno-porządkowych ograniczyć ILOŚĆ pacjentów, wte-
dy JAKOŚ będzie, bo na razie jesteśmy na przedostatnim miej-
scu w Europie. Sąsiad mówi, żeby nie panikować i nie przesa-
dzać, przecież JAKOŚĆ i JAKOŚ różni tylko ilość liter. A je-
den liter to co to dla nas! I to może być wyjście w ramach tej 
dobrej zmiany, oczywiście biorąc pod uwagę, na którą zmia-
nę się pracuje i kiedy można wypić, żeby odczuć, że jest do-
brze. Oczywiście do rana. A rano od nowa to samo. Bo rano 
bywa jutro. Niestety. 

9 stycznia

Nie spodziewałem się, że w nowym roku przewlekłe scho-
rzenie prostaty (bo u mnie raczej nic innego), tak pozytywnie 
może wpłynąć na wzmożenie popędu. Poetyckiego na szczę-
ście, bo przecież w szpitalu innego nie wypada mieć. No, do-
datkowy wpływ może miało i to, że zauważyłem, jak sąsiedzi 
nieudolnie próbowali grać w szachy. Tak czy owak wtedy wła-
śnie doznałem nagłego olśnienia, parcia na strofy, na mocz, mo-
że z tym związany przypływ weny i ułożyła mi się nagle w gło-
wie taka rymowanka:

Nasz szoł powszedni

My żyjący w czasach kłamstwa i podłości, 
Gdzieś w podwórkach tanich domów, na ulicach, 
Przy śmietnikach – nowych rogach obfi tości, 
Żywe pionki na szemranych szachownicach!
Do was – twórców politycznych gier i fuzji, 
Zwykła prośba – byście czasem umiar znali, 
Wy, tworzący w dymach hucpy świat iluzji, 
Byście jednak mimo wszystko pamiętali;
Grając ludźmi na te ruchy już nie pora, 
Nie ten klimat – ta codzienność i realia, 
Kiedy królem jest prymityw i ignorant, 
A hetmanem bywa cwaniak lub kanalia!
Grając ludźmi, czarne dzielcie od białego, 
Bo niewielu już się kupi byle bajką, 
Cham ubrany w drogi surdut Armaniego, 
Zawsze wiadro gnoju schowa pod kufajką!
My świadomi wagi swych codziennych strachów, 
Dobrze wiemy, że gra w fałsze i pozory, 
Idzie lepiej, gdy się kogoś trzyma w szachu, 
Lub za gębę, przepatrując mu życiorys!
Gra bez zasad, to loteria naszej biedy, 
Oszukując, fałszu też granice znajcie, 
Bo oklaski teraz głośne, ścichną kiedyś, 
Więc i o tym czasem także pamiętajcie, 
Że w grze ludźmi, ludzi miejcie na uwadze, 
To te pionki, przestawiane tak jak chcecie, 
Pionek jawnie nie obrazi się na władzę, 
Bowiem władza każdy pionek z pola zmiecie!
Grając ludźmi, magią świąt, niedzielnych dzwonków, 
Pamiętajcie – ten wasz świat, to widok z góry, 
Lecz świadomość wciąż rosnąca pośród pionków
Kiedyś zmiecie szachownice!... I fi gury!... 

Przeczytałem sąsiadom. Przezornie milczeli, ale doradzili, 
żebym na wszelki wypadek to schował. Schowałem. Zaraz... 
Ale przecież im to przeczytałem. I to na głos! Boże, czy ta pro-
stata, poza zanikiem sikania, powoduje także zanik instynktu 
samozachowawczego?! I to w nowym roku?! To już i własnej 
prostaty trzeba się bać?!... O sąsiadach nie mówię!... 

Irosław Szymański 
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Praca

Lekarze
• Alergologa, dermatologa i endokrynologa za-

trudnimy. VIP medical, Chodźki 17 lok. 8, Lu-
blin. Tel. 501 219 504.

• SP ZOZ w Adamowie, powiat Łuków, zatrud-
ni od zaraz lekarza POZ. Dysponujemy miesz-
kaniem służbowym. Tel. 608 501 899.

• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim zatrud-
ni lekarza do pracy w POZ (specjalistę medy-
cyny rodzinnej, internistę, pediatrę, lub w trak-
cie specjalizacji). Korzystne warunki wynagro-
dzenia, dowolna forma zatrudnienia, nowo-
czesna 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. 

• Lekarz lat 40 poszukuje pracy na terenie lub 
w okolicach Lublina najchętniej na etat z moż-
liwością dyżurowania. Po 4. roku specjaliza-
cji z Chorób Wewnętrznych. Doświadczenie 
w pracy w Poradni Ogólnej i Lekarza Rodzin-
nego, duże doświadczenie w pracy w SOR 
z udokumentowaną liczbą godzin, doświad-
czenie w pracy na Oddziale Chorób Wewnętrz-
nych ze szczególnym uwzględnieniem tema-
tyki kardiologicznej. Dyspozycyjny, z umiejęt-
nością pracy w zespole, łatwo przystosowują-
cy się do obowiązków, chętny do pogłębiania 
wiedzy. Od zaraz. Tel. 534 971 771.

• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim zatrud-
ni lekarza do pracy w POZ (specjalistę medycy-
ny rodzinnej, internistę, pediatrę, lub w trakcie 
specjalizacji). Korzystne wynagrodzenie, do-
wolna forma zatrudnienia, nowoczesna przy-
chodnia. Tel. 501 203 088, lub 501 063 325. 

• NZOZ „ESKULAP” s.c. w Rejowcu Fabrycznym 
pilnie zatrudni lekarza do pracy w POZ. Tel. 
(82) 56 63 180 lub eskulap.rejowiec@wp.pl

• Współpracę z lekarzem medycyny estetycz-
nej podejmie Centrum Stomatologii w Lubli-
nie, tel. 512 350 333.

• SP ZOZ nr 1 w Bełżycach zatrudni specjali-
stów w dziedzinie: chirurgii ogólnej, aneste-
zjologii, ginekologii-położnictwa, neonato-
logii (praca w oddziałach szpitalnych), neuro-
logii (konsultacje w oddziałach szpitalnych), 
medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrz-
nych lub pediatrii (praca w Gminnym Ośrod-
ku Zdrowia w Borzechowie, w pełnym wymia-
rze). Atrakcyjne warunki wynagrodzenia. For-
ma współpracy do uzgodnienia. Tel. (81) 516 
29 26; 605 358 585 albo przesłanie aplikacji na 
adres e-mailowy:sekretariat.zoz1@powiat.lu-
blin.pl

• Przyjmę do pracy w poradni pediatrę i le-
karza rodzinnego; okolice Lublina. Tel. 665 
021 425.

• Lubelskie Centrum Medyczne MEDICAL ES-
THETIC podejmie współpracę z lekarzami róż-
nych specjalności. Warunki współpracy do 
ustalenia, możliwość podnajmu gabinetów. 
www.medical1.pl Lublin, ul. Braci Wieniaw-
skich 12B, tel. 508 240 290.

• CENTRUM MEDYCZNE „Juranda” w Lublinie 
zatrudni specjalistę laryngologii. Tel. 600 
446 541.

• Lekarza medycyny estetycznej ze specjali-
zacją, min. 2-letnie doświadczenie. zatrudni 
CENTRUM STOMATOLOGII DENTAL-MED w Pu-
ławach. Szkolenia, elastyczne godziny pracy, 
atrakcyjne warunki współpracy; dental.med@
wp.pl Tel. 698 608 724.

• Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Opo-
lu Lubelskim podejmie współpracę z lekarzem 
specjalistą w zakresie otolaryngologii. Tel. 533 
326 122, iwona.loza@pczol.pl

• SP ZOZ w Gniewoszowie zatrudni lekarza 
o specjalności internista/medycyna rodzin-
na. Tel. (48) 621 50 16.

• NZOZ Idealmed przy ul. Chodźki nawiąże 
współpracę z lekarzami różnych specjalności 
a w szczególności z dermatologiem i endokry-
nologiem. Tel. 604 485 601.

• Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z o.o. za-
trudni lekarza specjalistę chorób płuc na sta-
nowisku ordynatora Oddziału Chorób Płuc. 
Możliwość otrzymania mieszkania służbowe-
go w centrum Zamościa. Tel. 84 677 5021.

• Dyrektor SPZOZ w Krasnymstawie zatrudni le-
karzy specjalistów w następujących dziedzi-
nach medycyny: anestezjologii i intensywnej 
terapii, medycyny ratunkowej, lekarz syste-
mu – praca w Szpitalnym Oddziale Ratunko-
wym, chorób wewnętrznych, chirurgii ogól-
nej, położnictwa i ginekologii, diagnostę la-
boratoryjnego (z doświadczeniem i aktualny-
mi uprawnieniami do wykonywania i autory-
zacji badań serologicznych). Osoby zaintere-
sowane proszone są o składanie ofert w kan-
celarii SPZOZ w Krasnymstawie, ul. Sobieskie-
go 4, 22-300 Krasnystaw, tel. 82 576 21 70, se-
kretariat@spzozkrasnystaw.pl.

• 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 5021.

• Poradnia Zdrowia KUL w Lublinie, Al. Racławic-
kie 14, pilnie zatrudni kierownika przychod-
ni – lekarza rodzinnego/internistę medycyny 
pracy, pielęgniarkę z uprawnieniami z medy-
cyny pracy oraz lekarza dentystę ze specjaliza-
cją (praca na NFZ i prywatnie). Dowolna forma 
zatrudnienia. Więcej informacji pod nr e-mail: 
fundacjarozwoju@kul.pl tel. 81 445 32 35, 536 
536 663.

• Specjalistyka Czechów Sp. z o.o. w Lublinie, 
ul. Kompozytorów Polskich 8 zainteresowana 
jest zatrudnieniem godzinowym lekarzy spe-
cjalistów w dziedzinie: chirurgii, ginekologii, 
laryngologii, dermatologii, stomatologii. Tel. 
kontaktowy 81 718-72-07.

Dentyści
• Zatrudnię w Chełmie lekarza stomatologa do 

pracy na umowę z NFZ i  prywatnie. Do dyspo-
zycji mieszkanie 52 mkw., mile widziane mał-
żeństwo. Tel. 604 275 282.

• Nawiążemy współpracę z lekarzem stomato-
logiem w Chełmie. Pacjenci prywatni i NFZ. 
Atrakcyjne warunki pracy, możliwość kształ-
cenia się w różnych dziedzinach stomatolo-
gii. CV proszę przesyłać na maila biuro.colla-
ge@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.

• Przychodnia EMPATIA w Międzyrzecu Podla-
skim zatrudni lekarza STOMATOLOGA. Nowo-
czesna przychodnia, elastyczne godziny pra-
cy – pacjenci prywatni. Forma współpracy do 
uzgodnienia. Tel. 501 063 325.

• Specjalistyka Czechów sp. z o.o. w Lublinie, ul. 
Kompozytorów Polskich 8 zainteresowana jest 
zatrudnieniem lekarza dentysty. Tel. 81 718 72 
07 lub  81 740 22 88.

Komisja 
Wykonywania 
Zawodu ORL 

w Lublinie
informuje

DzU z 2016, poz. 522 nakłada na 
lekarzy i lekarzy dentystów zrzeszo-
nych 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

O
głoszenia drobne przyjm

ujem
y w

 form
ie plików

 tekstow
ych przysyłanych drogą e-m

ailow
ą na adres: m

edicus@
oil.lublin.pl

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

• Centrum Stomatologii w Lublinie podejmie 
współpracę z protetykiem oraz endodontą (le-
czenie pod mikroskopem), tel. 512 350 333.

• Poradnia Zdrowia KUL w Lublinie, Al. Racławic-
kie 14 zatrudni lekarza dentystę ze specjaliza-
cją (praca na NFZ i prywatnie). Dowolna forma 
zatrudnienia. Więcej informacji pod nr e-mail: 
fundacjarozwoju@kul.pl tel. 81 445 32 35, 536 
536 663.

• Nowoczesne Centrum Stomatologiczne w Kra-
snymstawie podejmie współpracę z endodon-
tą. Tel. 662 313 363. 

• Zatrudnię lekarza dentystę na staż podyplo-
mowy lub na umowę o pracę na dogodnych 
warunkach w nowocześnie wyposażonym Ga-
binecie Stomatologicznym w Tomaszowie Lu-
belskim, kontakt tel. 607 566 615.

• Zatrudnię/nawiążę współpracę z lekarzem 
dentystą w Białej Podlaskiej w prywatnym ga-
binecie stomatologicznym. Bardzo dobre wa-
runki pracy, nowoczesny sprzęt, możliwość 
kształcenia. Tel. 796 630 007.

• Rozwijający się Gabinet Stomatologiczny 
w Chełmie (woj. lubelskie) zatrudni młodego, 
utalentowanego lekarza, rzetelnego i punk-
tualnego, który chciałby kształcić się w dzie-
dzinie stomatologii estetycznej, protetyce 
bądź chirurgii stomatologicznej. CV proszę 
przesyłać na maila biuro.collage@wp.pl  Tel. 
660 051 022. 

• Nawiążemy współpracę z lekarzem stomatolo-
giem z minimum 3-letnim stażem, w prywat-
nej przychodni. Puławy, tel. 81 888 63 23; e-
mail: dentallzielona@op.pl

• Specjalistyczna Przychodnia Stomatologicz-
na w Lublinie zatrudni lekarza stomatologa 
ze specjalizacją z zakresu protetyki stomato-
logicznej. Tel. 731 313 193.

• Zatrudnię dentystę ze specjalizacją lub w jej 
trakcie ze stomatologii dziecięcej lub zacho-
wawczej. Poza Lublinem, z własną działalno-
ścią gospodarczą. Tel. 505 748 066. 

• NZOZ w Zamościu zatrudni lekarza dentystę. 
Praca na NFZ i prywatnie. Umożliwi podjęcie 
specjalizacji z pedodoncji i protetyki. Możli-
wość przyjęcia lekarza dentysty na staż po-
dyplomowy. Tel. 696 487 438.

• Renomowany gabinet stomatologiczny w Lu-
blinie zatrudni lekarza stomatologa. Tel. 81 527 
60 50.

• LUXMED-UZDROWISKO NAŁĘCZÓW nawiąże 
współpracę z lekarzem stomatologiem świad-
czącym usługi prywatnie i w ramach umowy 
z NFZ. Oferta współpracy dotyczy naszych pla-
cówek w Nałęczowie i Poniatowej. Tel. 602 407 
672 lub mail: bok@luxmednaleczow.pl

• CENTRUM STOMATOLOGII DENTAL-MED w Pu-
ławach zatrudni lekarza stomatologa. Praca 
w ramach NFZ i prywatnie. Nowoczesny sprzęt, 
elastyczne godziny pracy, szkolenia, atrakcyj-
ne warunki współpracy. Mail: dental.med@
wp.pl Tel. 698 608 724.

• CENTRUM STOMATOLOGII DENTAL-MED w Pu-
ławach zatrudni lekarza implantologa, min 
2-letnie doświadczenie, nowoczesny sprzęt, 
elastyczne godziny pracy, szkolenia, atrakcyj-
ne warunki współpracy. Mail: dental.med@
wp.pl Tel. 698 608 724.

• CENTRUM STOMATOLOGII DENTAL-MED w Pu-
ławach zatrudni lekarza ortodontę, w trakcie 
specjalizacji. Nowoczesny sprzęt, elastyczne 
godziny pracy, szkolenia, atrakcyjne warun-
ki współpracy. Mail: dental.med@wp.pl Tel. 
698 608 724.

Składki członkowskie w 2017 r.

Pożyczki

konto na pożyczki: 
16 1910 1019 2600 1690 3121 0001

Pożyczki socjalne będą realizowane w lu-
tym – na bieżąco. Pożyczki szkoleniowe – na 
bieżąco.

Informacje o przyznanych pożyczkach uzy-
skać można telefonicznie: w kasie LIL – 81 536 
04 71, w delegaturach: w Białej Podlaskiej – 83 
342 82 07, Chełmie – 82 564 35 99, oraz w Za-
mościu – 84 638 46 58. Zainteresowani prosze-
ni są o odbiór przyznanych pożyczek w drugiej 
połowie miesiąca.

• Spłata pożyczki rozpoczyna się już w na-
stępnym miesiącu po jej otrzymaniu.

• Raty powinny być spłacane do 10. każde-
go miesiąca. W przypadku niespłacenia 
raty w terminie, automatycznie naliczana 
będzie kara – 20 zł za każdy miesiąc opóź-
nienia spłaty.

• W razie niespłacania pożyczki, mimo we-
zwania przez Komisję Socjalną LIL, wzywa-
ni do spłaty będą żyranci dłużnika.

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

Uchwała ustala wysokość składki obowiązu-
jącej lekarza lub lekarza dentystę, członka okrę-
gowej izby lekarskiej na 60 zł miesięcznie.

Lekarz/lekarz dentysta posiadający ograni-
czone prawo wykonywania zawodu opłaca 
składkę w wysokości 10 zł miesięcznie.

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

Czasowe zwolnienie z opłacania skład-
ki przysługuje lekarzowi, który złożył wniosek 
wraz z oświadczeniem, że nie osiąga przycho-
dów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źró-
deł przychodów wymienionych w przepisach 
o podatku dochodowym od osób fi zycznych, 
z wyłączeniem renty lub emerytury, w rozumie-
niu przepisów o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecznych lub ustaw 
regulujących zaopatrzenie emerytalne służb 
mundurowych. Czasowe zwolnienie przysłu-
guje tylko na okres nieosiągania powyżej opi-
sanych przychodów.

Lekarz, który przed wejściem w życie uchwa-
ły, miał ustaloną miesięczną wysokość skład-
ki na kwotę 10 złotych, opłaca składkę w tej 

kwocie do czasu nabycia prawa do zwolnienia 
z obowiązku opłacania składki.

Lekarz, który przed wejściem w życie uchwa-
ły, uzyskał prawo do zwolnienia z obowiązku 
opłacania składki zachowuje prawo do zwolnie-
nia do czasu zaistnienia zdarzenia skutkującego 
powstaniem obowiązku opłacania składki.

Wszelkie zmiany mające wpływ na wyso-
kość składki członkowskiej należy zgłaszać 
w izbie lekarskiej w terminie do 30 dni. Zmia-
ny te skutkują od pierwszego dnia miesiąca na-
stępującego po miesiącu, w którym ORL pod-
jęła 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 udziela pra-
cownik rejestru składek członkowskich:

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

• Prywatna Praktyka Stomatologiczna w Biłgo-
raju nawiąże współpracę z lekarzem denty-
stą. Kontakt dentica44@gmail.com; tel. 692 
476 356 po 19.00.

• Specjalistyczna Przychodnia Stomatologicz-
na w Lublinie zatrudni lekarza stomatologa 
ze specjalizacją z zakresu chirurgii implantolo-
gicznej. Dane kontaktowe: tel. 731 313 193.

Drobne

• Wójt gminy Adamów, powiat Łuków, wynaj-
mie pomieszczenie na gabinet praktyki pry-
watnej. Tel. 608 501 899.

• SP ZOZ w Adamowie, powiat Łuków, wynaj-
mie pomieszczenie na gabinet praktyki pry-
watnej. Tel. 608 501 899.

• Kupię działający NZOZ w zakresie medycyny 
rodzinnej oraz specjalistyki. Tel. 609 522 306.

• Sprzedam negatoskop jednoklatkowy z re-
gulacją, typ NGP11. Stan bardzo dobry. Cena 
500,00 zł. Telefon: 502 115 045.

• Wynajmę pomieszczenie w działającym NZOZ 
pod gabinet okulistyczny na terenie całego 
województwa. Możliwe różne formy współ-
pracy. Tel. 533 778 897.

• Sprzedam lokal w Lublinie przystosowany pod 
NZOZ (stom). Tel. 608 417 180 (po 20).

• Bełżyce – do wynajęcia pomieszczenia na ga-
binety lekarskie lub pracownię fi zjoterapeu-
tyczną – ok. 70 mkw., tel. 509 974 468.

• Centrum Medyczne Primed oferuje wynajem 
gabinetów specjalistycznych i konsultacyjno-
zabiegowych z dostępem do USG, EKG i spiro-
metru. W ofercie znajduje się również w peł-
ni wyposażony gabinet ginekologiczny. Lublin, 
ul. S. Węglarza 16, www.primed.lublin.pl; zbi-
gniew@primed.lublin.pl; tel. 600 850 212.

• Sprzedam wyposażony gabinet stomatolo-
giczny w centrum Lublina. Tel. 518 029 024.

• Wynajmę lokal 118 mkw. w ścisłym centrum 
Puław, na działalność medyczną (gabinet sto-
matologiczny, lekarski, rehabilitacja). Wyso-
ki standard wykończenia, po remoncie, miej-
sca parkingowe, odrębnie opomiarowane. Tel. 
601-564-877.
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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./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), 
83 344-28-87 (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 

reklam
a
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