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Antyszczepionkowa ofensywa
Niezaszczepionych dzieci przybywa (w 2015 r. było ich 

17 tys.), państwo szuka wiCc sposobów, by przekonać rodzi-
ców do wykonywania obowiązkowych szczepień. Naczelna Ra-
da Lekarska postuluje wprowadzenie obowiązkowych zaWwiad-
czeń o szczepieniach przed przyjCciem do cłobka, przedszko-
la i szkoły –

pisze Marek Stankiewicz
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O problemach powikłań u pacjentów 

z wszczepionym urządzeniem stymulu-
jącym pracC serca w dniach 29 czerw-
ca – 1 lipca 2017 r. dyskutowano w Za-
moWciu, gdzie odbyła siC kardiologiczna 
konferencja szkoleniowa pt. „Powikłania 
stymulacji”. 
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w lutym skończyłem 77 lat – i nie mogC sobie wyobra-
zić nawet kilku dni bez treningu w basenie. Przepły-
wam od 1,5 do 2,0 km i co tu kryć, po takim wysiłku 
czujC siC znakomicie  –

mówi Janusz Schabowski, gastroenterolog, 
wielokrotny medalista i mistrz pływacki, 

w rozmowie z Anną Augustowską
str. 16–17
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Diagnoza wstępna

Prawo wykonywania zawodu lekarza i Prawo wyko-
nywania zawodu lekarza dentysty to na razie dokument 
w formie granatowej ksiąceczki, której w zasadzie nie 
nosimy przy sobie i rzadko ucywamy. Zwykle raz na kil-
ka lat, aby dokonać okreWlonych wpisów, czy pokazać 
np. przy zatrudnieniu.

Jednak juc wkrótce to siC zmieni.
I to niezalecnie od indywidualnych zapatrywań na-

szych członków lekarzy i lekarzy dentystów czy nawet 
protestów. Wchodzenie cyfryzacji do medycyny doty-
czy w wiCkszym lub mniejszym stopniu kacdego leka-

rza i czCWć z nas, pomimo wielu jej wad, jest ostatecznie z niej zadowo-
lona. Inni chyba przyjCli pogląd, ce tak być musi i chyba rzeczywiWcie – 
tak być musi. Czeka nas niebawem nastCpny krok związany z cyfryza-
cją, mianowicie prowadzenie zasadniczej czCWci dokumentacji wyłącznie 
w postaci elektronicznej. PodkreWlam słowo „wyłącznie”, bo jest z nim 
związane nasze prawo wykonywania zawodu. Co prawda termin obowiąz-
ku prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej zostanie prawdo-
podobnie przesuniCty z 1 stycznia 2018 na 1 stycznia 2019 i rok póaniej 
termin elektronicznego wystawiania recept, czy jeszcze nastCpny rok dla 
elektronicznego wystawiania skierowań ale dla wszystkich tych czynno-
Wci potrzebny bCdzie podpis elektroniczny lekarza lub lekarza dentysty. 
ŻunkcjonalnoWć podpisu elektronicznego posiadać bCdzie nowe Prawo 
wykonywania zawodu. Dodatkowo Prawo wykonywania zawodu leka-
rza lub lekarza dentysty stanowić bCdzie w przyszłoWci KartC Specjalisty 
Medycznego (KSM), „a zatem powinno umocliwiać identyfi kacjC i uwie-
rzytelnienie pracownika medycznego, na potrzeby udzielania Wwiadczeń 
opieki zdrowotnej”. Prawo, o którym mowa, bCdzie nowym dokumen-
tem w formie karty poliwCglanowej o wymiarach i zabezpieczeniach po-
dobnych do dowodu osobistego, bCdzie zawierało mikroprocesor, w któ-
rym m.in. zostaną umieszczone dane do składania kwalifi kowanego pod-
pisu elektronicznego. W projekcie o zmianie ustawy o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty… przewiduje siC dwa warianty dokumentu. Pierwszy 
wariant oznacza prawo wydawane na czas nieoznaczony, nieobarczone 
jednoczeWnie cadnymi ograniczeniami dla obywateli polskich, obywa-
teli Unii źuropejskiej oraz dla cudzoziemców niebCdących obywatela-
mi Unii. Poniewac ten nowy dokument elektroniczny wydawany bCdzie 
na cały okres kariery zawodowej, nie bCdzie mocliwoWci umieszczania 
na nim jakichkolwiek dodatkowych adnotacji. Wszelkie zmiany, jak np. 
zawieszenie prawa wykonywania zawodu, umieszczane bCdą w zapisie 
elektronicznym. W drugim wariancie przyznaje siC prawo na czas okre-
Wlony w związku z celem, na jaki zostało przyznane (np. stac podyplo-
mowy, stac adaptacyjny). Dane te zostaną zapisane w postaci elektro-
nicznej. Przewiduje siC, ce nowe prawa wykonywania zawodu wydawa-
ne bCdą nie póaniej nic od 1 stycznia 2019 r., a wymiana starych praw 
na nowe zakończy siC 30 czerwca 2023 r. Równiec z datą 30 czerwca 
2023 r. ma zakończyć siC wacnoWć dotychczas wydanych praw wykony-
wania zawodu. Operacja wymiany i wydawania naszego najwacniejsze-
go dokumentu zawodowego bCdzie nie lada przedsiCwziCciem zarówno 
pod wzglCdem fi nansowym, jak i ogromnego wysiłku osób działających 
w Izbie, które bCdą ustawowo zobowiązane do jego realizacji. Natomiast 
Naczelna Izba Lekarska odpowiedzialna bCdzie za stworzenie systemu 
i utrzymanie jego funkcjonalnoWci. Koszt całej operacji został oszaco-
wany do kwoty nie wycszej nic 44 542 tys. zł w limitach w poszczegól-
nych latach do 2026 roku. Polska Wytwórnia Papierów WartoWciowych 
ma być, wg projektu, twórcą oprogramowania elektronicznego, produ-
centem elektronicznych praw wykonywania zawodu łącznie z wydawa-
niem certyfi kowanego podpisu elektronicznego. Całkowite wykonanie 
tak ducego przedsiCwziCcia pociąga za sobą duce koszty spowodowane 
m.in. koniecznoWcią zwiCkszenia zatrudnienia w izbach. Czy lekarzowi 
Kowalskiemu bCdzie lepiej z nową kartą zamiast dotychczasowej… trud-
no powiedzieć. BCdzie to kolejna plastikowa karta, kształtem podobna do 
wielu innych, mieszczących siC w naszych portfelach. 

Janusz Spustek

Naczelna Rada Lekarska postuluje wprowa-
dzenie obowiązkowych zaświadczeń o szczepie-
niach przed przyjęciem do żłobka, przedszkola 
i szkoły. Ministerstwo Zdrowia odpowiada, że by-
łoby to niezgodne z prawem oświatowym i ustawą 
o opiece nad dziećmi do lat 3. W ubiegłych latach 
tak przynajmniej orzekły sądy, uchylając uchwa-
ły samorządów (np. Częstochowy), które chcia-
ły uzależnić od wykonanych szczepień przyjęcia 
dzieci do placówek szkolnych.

W ostatnich latach zwiCkszyła siC liczba dzieci, 
które nie są poddawane ustawowemu obowiązkowi 
szczepień ochronnych. Oznacza to, ce prawo jest lek-
cewacone lub sprytnie omijane. Decyzja rodziców 
o nieszczepieniu stwarza zagrocenie dla zdrowia nie 
tylko tego dziecka, ale równiec innych maluchów, 
bo spada wówczas tzw. odpornoWć zbiorowiskowa. 
Dlatego, wprowadzenie obowiązku przedstawienia 
zaWwiadczania o wykonaniu szczepień przed przyjC-
ciem do placówki oWwiatowej jest uzasadnione inte-
resem publicznym – potrzebą wzmocnienia bezpie-
czeństwa zdrowotnego Polaków.

Szczepionki ocaliły Wwiat od zagłady, straszniej-
szej od Wwiatowych wojen. DziCki nim zniknCła 
ospa i cholera, które dziesiątkowały wsie i miasta. 
DziW polski rząd refunduje szczepionki przeciwko 
13 chorobom. W Stanach nikt nikogo do szczepień 
nie zmusza, ale bez kompletu 16 szczepień cadne 
dziecko nie zostanie tam przyjCte do cłobka, przed-
szkola, szkoły lub na uczelniC. Zaznaczmy, ce kra-
je zachodnie juc płacą boleWnie za demagogiC doty-
czącą szkodliwoWci szczepionek, bo notują wzrost 
zachorowalnoWci na odrC. Teraz ta fatalna moda za-
graca Polsce. Ale ubolewam, ce... 

…nie omija też medyków.

W Naczelnym Sądzie Lekarskim orzeczono juc 
kary wobec lekarzy, którzy propagowali postawy 
antyzdrowotne. LekarkC A. B.-K.  z Wielkopol-
ski w czerwcu 2015 roku ukarano naganą. Zarzut 
dotyczył postCpowania lekarki obwinionej o to, 
ce w Przychodni Lekarza Rodzinnego B.-K. w okre-
sie od stycznia do grudnia 2012 r., podczas kwalifi -
kacji dzieci do obowiązkowych szczepień ochron-
nych, podawała ich opiekunom informacje o moc-
liwych zagroceniach wynikających ze stosowania 
szczepionek w oparciu o informacje niepoparte do-
wodami naukowymi i w taki sposób, ce opiekuno-
wie dzieci odstCpowali od ich szczepienia, co skut-
kowało istotnym wzrostem liczby dzieci niepodda-
nych szczepieniom w ww. przychodni i co wskazy-
wało na propagowanie przez nią postaw antyzdro-
wotnych, czym naruszyła art. 1.3 w zw. z art. 2.2 
i art. 71 Kodeksu etyki lekarskiej.

Z kolei, w lutym 2016 roku OkrCgowy Sąd Le-
karski w żdańsku orzekł karC upomnienia wobec dr. 
med. J.W. Tym razem pan doktor był goWciem pro-
gramu telewizyjnego w TVP INŻO, gdzie z wielomi-
lionową publicznoWcią w doWć oryginalny sposób po-
dzielił siC informacją, ic szczepienia przeciwko cho-
robom zakaanym nie przynoszą szczepionym korzy-
Wci zdrowotnych, są szkodliwe, poniewac zmniejszają 

Antyszczepionkowa ofensywa
odpornoWć osób szczepionych oraz wywołują rócnorakie powi-
kłania. A ludzie Wwiatli wycofują siC ze szczepień, szczepienia 
są powszechnie stosowane dlatego, ce przynoszą zyski fi rmom 
farmaceutycznym, czym naruszył art. 1 ust. 3 w zw. z art. 2 
ust. 2 i art. 71 Kodeksu etyki lekarskiej. 

Rekompensata za skutki uboczne

Niezaszczepionych dzieci przybywa (w 2015 r. było ich 
17 tys.), państwo szuka wiCc sposobów, by przekonać rodzi-
ców do wykonywania obowiązkowych szczepień. W 2011 r. 
odnotowano 1130 niepocądanych odczynów poszczepiennych, 
a w 2015 r. – 2111. źpidemiolodzy podkreWlają, ce liczby Wwiad-
czą nie o rosnącej szkodliwoWci szczepień, ale o lepszym nad-
zorze. Wojewodowie nakładają coraz wiCcej kar, ale zwykle 

niepocądanego po szczepieniu. Pieniądze dosta-
liby rodzice, których dzieci trafi ą po szczepie-
niu do szpitala z ciCckim odczynem poszcze-
piennym, przy czym nie trzeba bCdzie wyka-
zać związku miCdzy pogorszeniem stanu zdro-
wia a szczepieniem. Pieniądze mają być re-
kompensatą za wydatki poniesione na lecze-
nie dziecka, czy przerwC w pracy rodzica. żIS 
szacuje, ce rocznie takich rekompensat moce 
być 20-30. O wysokoWci tych rekompensat na 
razie panuje cisza. 

Sceptycy obawiają siC, ce rekompensaty mogą jeszcze zwiCk-
szyć nieufnoWć rodziców. Mogą być odebrane jako sygnał ze 
strony państwa, ce szczepionki są niebezpieczne. Lepszą dro-
gą wydaje siC być nieustanna edukacja. 

Co na to Europa?

Pod koniec czerwca br. źuropejski Trybunał Sprawiedliwo-
Wci wydał orzeczenie w sprawie Żrancuza, który jako nastola-
tek został zaszczepiony przeciwko cółtaczce, a potem zacho-
rował na stwardnienie rozsiane i 13 lat póaniej zmarł. SCdzio-
wie stwierdzili, ce mocliwe jest odszkodowanie, jeWli udowod-
ni siC związek przyczynowo-skutkowy dolegliwoWci ze szcze-
pieniem i wskace kilka podobnych przypadków. Własne syste-
my odszkodowań za skutki uboczne szczepień mają m.in. kra-
je skandynawskie.

Sąd Najwycszy we Włoszech odrzucił odwołanie, które zło-
cył ojciec chłopca cierpiącego na uszkodzenie mózgu z objawa-
mi autyzmu. Twierdził on, ce mały pacjent ucierpiał w wyniku 
podania szczepionki przeciwko poliomyelitis. W uzasadnieniu 
wyroku czytam m.in., ce nie istnieją cadne badania epidemio-
logiczne, które mogą potwierdzić korelacjC pomiCdzy szczepie-
niem i chorobą. Co wiCcej, sąd orzekł, ce nie mocna przedsta-
wić hipotezy o szkodliwoWci szczepienia „w sposób statystycz-
nie do przyjCcia i przekonujący”. Ten wyrok wywołał wrzenie 
w debacie publicznej. Włoska minister zdrowia Beatrice Lo-
renzin skomentowała wyrokŚ „Ta teza (o szkodliwoWci szcze-
pień) została w minionych latach zdementowana przez Wwiato-
wą wspólnotC naukową, a takce przez wymiar sprawiedliwoWci 
dziCki temu wyrokowi Sądu Najwycszego”. Lorenzin chce, aby 
rząd przyspieszył prace nad dekretem, ceby „podnieWć szybko 
stopień masowej immunizacji we Włoszech, obniconej w nie-
pokojący sposób z powodu szerzenia siC tez antynaukowych”.

***

Antyszczepionkowcy naducywają czCsto argumentu, ce 
szczepienia powodują groane dla zdrowia powikłania. PamiCtaj-
my, ce medycyna to nie mikrofalówka, która działa według jed-
nej instrukcji obsługi. Powikłania to chleb powszedni w medy-
cynie. Nie mylmy ich ani z błCdem, ani zaniedbaniem medycz-
nym. Najwycszy czas, by zacząć szczepić zdrowy rozsadek!

Marek Stankiewicz

rodzice je po prostu płacą i dalej nie szczepią dziecka. Przed Są-
dem Rodzinnym w Inowrocławiu toczy siC postCpowanie wo-
bec rodziców, którym za niezaszczepienie córki grozi ograni-
czenie praw rodzicielskich.

Rodzice dzieci, które w wyniku skutków ubocznych obo-
wiązkowej szczepionki trafi ą do szpitala, dostaną rekompensa-
tC – zakłada projekt ustawy, nad którą pracuje żłówny Inspek-
torat Sanitarny. Na rekompensaty mają siC złocyć fi rmy farma-
ceutyczne. – To odpowieda państwa na antyszczepionkową fo-
biC, być moce tec mały ukłon w stronC organizacji przeciw-
nych obowiązkowym szczepieniom. Ale przede wszystkim to 
troska o rodziny, które wykonują obowiązek narzucony przez 
państwo – mówi Jan Bondar, rzecznik żłównego Inspektora-
tu Sanitarnego. 

Minister Radziwiłł zastrzega, ce potrzebny bCdzie solidny, 
obiektywny sposób oceny, czy rzeczywiWcie doszło do zdarzenia 

O zdrowiu po polsku i białorusku
W dn. 19-20 października 2017 r. w Woje-

wódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Bia-
łej Podlaskiej odbędzie się III Polsko-Biało-
ruski Szczyt Zdrowia. Jest to międzynarodo-
we forum wymiany wiedzy i doświadczeń 

w dziedzinie ochrony zdrowia w Polsce 
i na Białorusi. 

Uczestnikami forum są przedstawi-
ciele medycyny, menedżerowie ochro-
ny zdrowia, przedstawiciele administracji 

państwowej i samorządowej oraz przed-
stawiciele i rm branżowych. Zapoczątko-
wane w 2015 roku forum cieszy się uzna-
niem wśród międzynarodowego środowi-
ska medycznego.  aa
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jednoczeWnie w istotnym stopniu na ko-
mórki prawidłowe. Aktualnie pracujemy 
nad dobraniem odpowiednich stCceń do 
dalszych badań. Mam nadziejC, ce w tym 
roku powstaną pierwsze publikacje pre-
zentujące wyniki tego projektu.

Chciałbym wyraanie podkreWlić, ce 
tego typu badania są owocem pracy spe-
cjalistów z wielu dziedzin, nie tylko kli-
nicystów, prowadzenie takich ekspery-
mentów nie byłoby mocliwe, gdyby na-
sza klinika nie dysponowała laboratorium 
naukowym, w którym pracują doWwiad-
czeni biolodzy i biotechnolodzy, kiero-
wani przez doc. IwonC Wertel. Posiada-
nie takiego zespołu sprawia, ce jesteWmy 
atrakcyjnym partnerem dla oWrodków za-
granicznych, poniewac nawet w wysoko 
rozwiniCtych krajach, posiadanie takiego 
zestawu specjalistów w jednostce klinicz-
nej nie jest powszechne. 

W ramach prowadzonych badań roz-
wijamy równiec współpracC z innymi jed-
nostkami naszej uczelni – m.in. z prof. Ju-
styną Szumiło, która jest kierownikiem 
Katedry i Zakładu Patomorfologii Kli-
nicznej a takce z prof. Jarogniewem 
Łuszczki z Zakładu Patofi zjologii. Tak 
wiCc, poza kontaktami miCdzynarodowy-
mi działalnoWć w ramach grupy źNITźC 
w naszym przypadku przyczynia siC tec 
do integracji w ramach lubelskiego Wrodo-
wiska naukowego. Nie ulega wątpliwoWci, 
ce rozwój badań onkologicznych bCdzie 
w przyszłoWci ogniskował siC w oWrod-
kach uniwersyteckich. Z rozmów z naszy-
mi goWćmi wynika jasno, ce istnieje Wwia-
towa tendencja do tworzenia wysokospe-
cjalistycznych, ducych oWrodków onkolo-
gicznych przy uniwersytetach, które po-
siadają odpowiednią infrastrukturC i ka-
dry, ceby rozwijać tC wciąc nie do końca 
poznaną dziedzinC wiedzy. 

Jednak źNITźC to nie tylko bada-
nia eksperymentalne, ale przede wszyst-
kim kliniczne, od roku bierzemy udział 
w wielooWrodkowym badaniu MoMa-
tec zarządzanym przez oWrodek w Ber-
gen (Norwegia), które polega na poszu-
kiwaniu markerów molekularnych po-
zwalających przewidzieć, jaki typ tera-
pii bCdzie najbardziej odpowiedni dla da-
nej pacjentki. 

� Domyślam się, że Państwa zaanga-
żowanie – osiągnięcia i wyniki sprawi-
ły, że w tym roku to Lublin zorganizo-
wał spotkanie? 

– Spotkania grupy odbywają siC co-
rocznie, nastCpne odbCdzie siC w Amster-
damie, a w 2019 roku w Liverpoolu. 

Podczas spotkania źNITźC, które od-
było siC w Kopenhadze w 2015 r., zespo-
łowi naszej kliniki powierzono zaszczyt 

organizacji spotkania grupy źNITźC 
w czerwcu 2017 roku. Chciałbym podkre-
Wlić, ce nie mielibyWmy okazji zorganizo-
wania spotkania w Lublinie, gdyby nie za-
angacowanie i inicjatywa prof. Wiesławy 
Bednarek i prof. Jana Kotarskiego, któ-
rzy bardzo wspierają naszą pracC swoim 
autorytetem i doWwiadczeniem.

W spotkaniu wziCło udział ponad 30 
naukowców, jak i klinicystów z dziedziny 
ginekologii onkologicznej z wielu państw 
źuropy i z Polski, reprezentujących ponad 
20 jednostek naukowych, warto wymienić 
kilka nazwisk osób, które stanowią Wwia-
tową awangardC w badaniach nad nowo-
tworami ginekologicznymi, tj. prof. źrica 
Werner z Bergen w Norwegii, prof. Hanny 
Pijnenborg z Nijmegen czy prof. Andrea 
Romano z Maastricht w Holandii. 

Na spotkaniu obecni byli studenci UM 
w Lublinie, pomimo ce tematyka znaczą-
co wykraczała poza program studiów. 
Zaangacowanie studentów zrzeszonych 
w kole naukowym przy naszej klinice 
w organizacjC konferencji zostało za-
uwacone przez naszych goWci i pozwala 
mieć nadziejC, ce badania nad nowotwo-
rami trzonu macicy bCdą w przyszłoWci 
rozwijane w naszym oWrodku.

� Jakie były główne tematy konferen-
cji; jakie były nowe pomysły? Czyli, co 
dało uczestnikom lubelskie spotkanie? 

– Podczas spotkania prezentacje no-
wych projektów stanowią jeden z głów-
nych punktów programu. W jednym 
z nich mamy zamiar wziąć udział. OWro-
dek we Żreiburgu w Niemczech zapropo-
nował wspólne opracowanie metody wy-
krywania miRNA w krwi i moczu pacjen-
tek z rakiem endometrium. Badania są na 
razie w fazie wstCpnej ale wyniki wyda-
ją siC być obiecujące i być moce w przy-
szłoWci pozwolą na łatwiejsze, nieinwa-
zyjne wykrywanie tego nowotworu i mo-
nitorowanie wyników leczenia.

� Może warto coś uwypuklić, podać, 
w jakim kierunku zmierzają badania nad 
leczeniem raka trzonu macicy?

– Z pewnoWcią obecnie badania zmie-
rzają do opracowania metod doboru le-
czenia do konkretnego pacjenta. Dla ni-
kogo nie stanowi juc tajemnicy fakt, ce 
nie tylko pomiCdzy guzami rócnych pa-
cjentek ale nawet pomiCdzy poszczegól-
nymi komórkami danego guza wystCpu-
ją rócnice genetyczne, jak równiec rócni-
ce w ekspresji pewnych białek. To moce 

Szukając nowych metod leczenia raka trzonu macicy
z Marcinem Bobińskim, 

lekarzem z I Katedry i Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 

rozmawia Anna Augustowska 

� Być organizatorem spotkania tak 
prestiżowej grupy jaką jest ENITEC to 
wspaniałe wyróżnienie dla lubelskiej kli-
niki i pracujących w niej lekarzy. Czym 
na to zasłużyliście? 

– Z pewnoWcią i to nie tylko dla na-
szego zespołu, ale dla całego Wrodowi-
ska ginekologów onkologicznych w Pol-
sce. ZacznC moce od wyjaWnienia, czym 
jest źuropean Network for Individual-
ized Treatment in źndometrial Cancer 
(źNITźC). To grupa robocza, działająca 
w ramach źuropean Society of żyneco-
logical Oncology (źSżO), która została 

� W Polsce jesteście jedynym ośrod-
kiem, który współpracuje w ramach gru-
py ENITEC? 

– Nie jesteWmy jedyni, warto tu wspo-
mnieć o innych liczących siC w Polsce 
oWrodkach, jak chociacby Centra Onkolo-
gii w Warszawie i Kielcach, które aktyw-
nie biorą udział w projektach grupy.

Kontakty naszej kliniki z członka-
mi grupy rozpoczCły siC od spotkania 
z prof. Żrederikiem Amantem z Leuven 
w Belgii podczas zjazdu źSżO w Li-
verpoolu w 2012 r. Od tego czasu kilka-
krotnie braliWmy udział w spotkaniach 

grupy. Od kilku lat prowadzimy badania 
w ramach miCdzynarodowej współpracy 
z jednym z oWrodków zrzeszonych w gru-
pie źNITźC, MD Anderson Cancer Cen-
ter w Madrycie. 

� Na czym polega ta współpraca?
– Od kilku lat współpracujemy z wie-

loma oWrodkami zarówno jako oWrodek 
koordynujący, jak równiec uczestnik pro-
jektów koordynowanych przez innych.

W klinice posiadamy uzyskane od na-
szych kolegów z Hiszpanii linie komórko-
we miCsaków macicy, na których prowa-
dzimy eksperymenty mające na celu lep-
sze poznanie biologii tych rzadkich no-
wotworów oraz poszukiwanie substancji, 
które mogą stać siC potencjalnymi lekami 
stosowanymi w tej grupie nowotworów. 
Jak dotąd udało nam siC wytypować kil-
ka substancji, które wykazały aktywnoWć 
cytostatyczną ale równiec cytotoksyczną 
wobec komórek miCsaków, nie wpływając 

powołana w celu stworzenia sieci oWrod-
ków zajmujących siC badaniami nad po-
szukiwaniem nowych metod terapii no-
wotworów trzonu macicy (m.in. raka en-
dometrium, miCsaków macicy). Od wie-
lu lat skupia wiodące europejskie oWrodki, 
które tak w swojej działalnoWci klinicznej, 
jak i naukowej skupiają siC na problema-
tyce tych nowotworów.

Warto podkreWlić zasługi niecyjącej juc 
prof. Helgi Salvesen, która była inicjator-
ką stworzenia tej grupy. Jej postać wywar-
ła ogromny wpływ na rozwój ginekologii 
onkologicznej. PamiCć prof. Salvesen zo-
stała upamiCtniona przez wiele uniwersy-
tetów na Wwiecie, m.in. Uniwersytet Har-
varda, Uniwersytet w Bergen czy Żre-
iburgu. W tym roku została ufundowana 
nagroda jej imienia, która ma być przy-
znawana corocznie za wybitne osiągniC-
cia naukowe w ginekologii onkologicz-
nej. Jej pamiCć została uczczona równiec 
podczas lubelskiego spotkania. 

być uznane za przyczynC zrócnicowanej 
odpowiedzi na leczenie, jak równiec od-
powiadać za wystCpowanie wznów i prze-
rzutów. Nalecy wziąć pod uwagC równiec 
zdolnoWci metaboliczne pacjentki. Mamy 
nadziejC, ce rozwój badań molekularnych 
przełocy siC na wprowadzenie nowych 
terapii niejako szytych na miarC dla kac-
dej z pacjentek. Jak juc wczeWniej wspo-
mniałem, tego rodzaju podejWcie wyma-
ga współpracy wielodyscyplinarnej, która 
mocliwa jest jedynie w oWrodkach skupia-
jących klinicystów i specjalistów z zakre-
su nauk podstawowych, to pozwala mieć 
nadziejC na dalszy rozwój oWrodków on-
kologicznych w ramach uniwersytetów 
medycznych. 

� Podobno medycyna wciąż czeka na 
przełom w leczeniu nowotworów trzo-
nu macicy?...

– Jest to bardzo heterogenna grupa no-
wotworów i właWciwie nalecałoby omó-
wić kacdy nowotwór z osobna. Zastrze-
gając, ce jest to pewne uogólnienie na-
lecy stwierdzić, ce w wiCkszoWci przy-
padków wyniki dotychczasowych me-
tod leczenia pozostają dalekie od naszych 
oczekiwań.

Na zdjęciu: 
prof. Jan Kotarski z prof. Ericą Werner, która kieruje działalnością ENITEC i Marcin Bobiński

reklama
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Szkoda gadać

Na to nie ma zgody
Naczelna Izba Lekarska krytycznie 

odniosła siC do projektu Ministerstwa 
Zdrowia umocliwiającego autoryzowa-
nie badań diagnostycznych „na odle-
głoWć”. Zdaniem samorządu, takie regu-
lacje mogą mieć negatywne skutki dla 
bezpieczeństwa pacjentów.

Ministerstwo skierowało do konsulta-
cji społecznych projekt rozporządzenia, 
w którym umocliwiło autoryzacjC badań 
„na odległoWć”. Oznacza to, ce diagno-
sta laboratoryjny, ceby zatwierdzić wy-
niki badań, nie bCdzie juc musiał fi zycz-
nie przebywać w laboratorium.

Szczegółowe regulacje w tym zakre-
sie mają siC znaleać w „Wymaganiach 
dobrej praktyki przechowywania i wy-
dawania krwi i jej składników dla ban-
ków krwi oraz badań z zakresu immuno-
logii transfuzjologicznej wykonywanych 
w przedsiCbiorstwach podmiotów leczni-
czych innych nic regionalne centra, Woj-
skowe Centrum lub Centrum MSWiA”. 
Ale projekt rozporządzenia, który umoc-
liwia zdalną autoryzacjC badań, właWnie 
trafi ł do konsultacji społecznych. Zmia-
na ta – w ocenie MZ – wpłynie na popra-
wC dostCpnoWci do tych badań.

Przeciwko takiej zmianie od daw-
na protestuje Krajowa Izba Diagnostów 
Laboratoryjnych, wypowiadając siC 
przeciwko mocliwoWci autoryzacji wy-
niku badania laboratoryjnego „na od-
ległoWć”.

„Mając na uwadze rolC diagnosty la-
boratoryjnego, znaczenie wyniku badania 

laboratoryjnego w profi laktyce i terapii 
pacjenta oraz koniecznoWć posiadania 
wiedzy o właWciwoWciach materiału bio-
logicznego i przebiegu procesu diagno-
stycznego, autoryzacja moce być prze-
prowadzona wyłącznie w laboratorium, 
w którym było wykonane badanie la-
boratoryjne. W szczególnoWci obecnoWć 
diagnosty laboratoryjnego jest niezbCd-
na w przypadku, gdy badanie było wy-
konywane przez osoby uprawnione do 
ich przeprowadzenia – niebCdące dia-
gnostami laboratoryjnymi, a które po-
winny być nadzorowane przez diagno-
stC laboratoryjnego” – mocemy przeczy-
tać na stronie KIDL.

Krajowa Izba Diagnostów Laborato-
ryjnych (KIDL) sprzeciwia siC propo-
nowanym przepisom o zdalnej autory-
zacji ze wzglCdu na dobro i bezpieczeń-
stwo pacjentów, a takce mając na uwa-
dze prawidłowoWć wykonywania zawo-
du diagnosty laboratoryjnego. Zdalna au-
toryzacja wiące siC bezpoWrednio z licz-
nymi niebezpieczeństwami dla diagno-
stów, które na skutek braku faktycznego 
nadzoru nad badaniami bCdą skutkować 
znaczącym zwiCkszeniem liczby prowa-
dzonych postCpowań w przedmiocie od-
powiedzialnoWci karnej, cywilnej i zawo-
dowej – podkreWla KIDL.

W opinii KIDL, jedynym dopuszczal-
nym rozwiązaniem jest zdalna konsul-
tacja z doWwiadczonym diagnostą dy-
curującym w regionalnym RCKiK, któ-
ra bCdzie zgodna z prawem i zapewni 

bezpieczeństwo pa-
cjenta i diagnosty la-
boratoryjnego. Zdalna 
autoryzacja jest zaprze-
czeniem sensu autory-
zacji. JeWli stosowanie 
zdalnej autoryzacji jest 
warunkowane stoso-
waniem technik auto-
matycznych i teleinfor-
matycznych, które ma-
ją gwarantować poprawnoWć przeprowa-
dzonego badania, to idąc tym tokiem ro-
zumowania, pod znakiem zapytania po-
zostaje sens samej autoryzacji przez dia-
gnostC takiego badania automatycznego. 
Co właWciwie ma zdalnie zautoryzować 
diagnosta? – pyta KIDL.

„Prawne zmuszanie diagnosty do 
czynnoWci niezgodnych z jego etyką za-
wodową doprowadzi w konsekwencji do 
ogromnych patologii i naducyć w syste-
mie, które, niestety, juc siC pojawiają. Sa-
morząd zawodowy diagnostów nie zga-
dza siC na przerzucanie odpowiedzial-
noWci na nieuczestniczącego w procesie 
diagnostycznym diagnostC laboratoryj-
nego w imiC oszczCdnoWci jednostki” – 
czytamy w stanowisku Izby.

Krajowa Izba Diagnostów Laborato-
ryjnych apeluje do Ministerstwa Zdrowia 
o natychmiastowe wykreWlenie z projek-
tu rozporządzenia zapisów dotyczących 
zdalnej autoryzacji badań.

Marek Stankiewicz
stankiewicz@hipokrates.org

• 07.10.2017 r. – Mediacja – sztuka dialogu 
i porozumienia.

• 21.10.2017 r. – Papierowa i elektroniczna dokumentacja 
medyczna – podstawowe zasady prowadzenia, 
przechowywania i udostępniania. Tajemnica lekarska 
2016.

• 18.11.2017 r. – Lekarz w gąszczu instytucji kontrolnych. 
Nadzór i kontrola praktyk lekarskich przez GIODO, NFZ, 
organy rejestrowe i podatkowe.

• 25.11.2017 r. – Jak się bronić? Lekarz przed sądem 
lekarskim oraz Rzecznikiem Praw Pacjenta.

• 02.12.2017 r. – Mediacja – sztuka dialogu 
i porozumienia.

Terminy kursów medycznych 
organizowanych przez 

Lubelską Izbę Lekarską

Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe 
znajdują się na stronie: 

www.oil.lublin.pl/kursy

Brawo! Tak wygrywają mistrzowie!
Studenci Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zajCli III miejsce 

w ogólnoWwiatowych zawodach w symulacji medycznej, które odby-
ły siC w czerwcu br. w Parycu!

Lublinianie od kilku lat cieszą siC sławą najlepiej przygotowanych 
drucyn do zawodów w symulacji medycznej w Polsce. Juc trzy razy 
właWnie studenci lubelskiej uczelni zdobywali w ogólnopolskich za-
wodach tytuł mistrza Polski. 

Takce w tegorocznej edycji zawodów w symulacji medycznej Sim-
challenge 2017 w Katowicach zajCli I miejsce i dlatego reprezento-
wali nasz kraj w zawodach w Parycu na 4 miCdzynarodowych zawo-
dach w symulacji medycznej „SimChallenge”, które odbyły siC pod-
czas konferencji Sesam. 

Naszą uczelniC reprezentowaliŚ Łukasz Vwierszcz, Mirosław Sła-
wiński, Małgorzata Drwal, Katarzyna żałaszkiewicz, Bartłomiej Cie-
Wlik. Zespół przygotowany został przez mgr. żrzegorza Witkowskie-
go i zespół CSM. W zawodach udział brały m.in. reprezentacje USA, 
Żrancji, Holandii, Portugalii i Chin. ZwyciCzcą turnieju zostali repre-
zentanci Stanów Zjednoczonych, a drugie miejsce przypadło drucy-
nie gospodarzy – Żrancji.

aa

Wybory

Po zapoznaniu się z listą kandydatów (i ewentualnie z dodatkowymi o nich informacjami umiesz-
czonymi na stronie internetowej izby: www.oil.lublin.pl – zakładka Komisja Wyborcza), należy do-
konać wyboru przez wstawienie w polu przy nazwisku znaku „x” lub „+”. 

Liczba wskazań nie może być większa niż liczba mandatów określona dla danego rejonu wybor-
czego. Informacja o liczbie mandatów znajduje się na karcie do głosowania.

Instrukcja głosowania
W związku ze zbliżającymi się wyborami na adresy korespondencyjne członków Lubelskiej Izby Lekarskiej zostaną 
wysłane przesyłki w postaci dużej koperty (C4). W kopercie znajdą Państwo instrukcję głosowania, kartę do głoso-
wania, małą białą kopertę oraz kopertę biało-żółtą.

Kartę do głosowania należy umieścić w najmniejszej (białej) z na-
desłanych kopert. Kopertę należy zakleić. Aby zachować tajność 
głosowania, koperty nie należy podpisywać, stemplować ani 
w żaden inny sposób znakować. Zaklejoną kopertę z kartą pro-
szę włożyć do większej (żółtej) koperty zaadresowanej do Okrę-
gowej Komisji Wyborczej LIL. 

Jeśli z jakiejkolwiek przyczyny nie mogą Państwo oddać głosu korespondencyjnie, informujemy, że będzie możli-
wość oddania głosu osobiście w miejscu i terminie określonym odrębnie dla każdego rejonu wyborczego. Szcze-
gółowe informacje znajdą się na przesłanej instrukcji głosowania oraz na stronach BIP Lubelskiej Izby Lekarskiej – 
www.oil.lublin.pl w zakładce Komisja Wyborcza. 

Po zaklejeniu tej koperty należy w zaznaczonym miejscu na jej 
odwrocie przystawić imienną pieczątkę lekarską 
oraz się podpisać . Na biało-żółtej kopercie nie trzeba na-
klejać znaczka. Przesyłka jest już opłacona. Przygotowaną w ten 
sposób przesyłkę należy wysłać pocztą lub dostarczyć do Okrę-
gowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej najpóźniej do 
16.10.2017 przed godziną 16.00. O zachowaniu terminu decydu-
je data wpływu koperty do Okręgowej Komisji Wyborczej.

Początek głosowania drogą korespondencyjną
Niebawem rozpocznie siC głosowanie korespondencyjne na 

delegatów na OkrCgowy Zjazd Lekarzy VIII Kadencji. Na adres 
domowy otrzymają Państwo koperty z kartami do głosowania, 
które nalecy odesłać lub dostarczyć do OkrCgowej Komisji Wy-
borczej Lubelskiej Izby Lekarskiej w terminie do 16 paadzier-
nika 2017 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu).

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonej do ko-
respondencji instrukcji, którą udostCpniamy równiec na stronie 
OIL w zakładce Komisja Wyborcza.

ZachCcamy do udziału w wyborach. Od naszych głosów za-
lecy kształt samorządu.

Przewodnicząca OKW
Maria Dura

Brak pieczątki lekarskiej lub podpisu lekarza w ramce na kopercie 
uznaje się za nieuczestniczenie w głosowaniu w rejonie wyborczym
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W Polsce kacdego roku wzrasta liczba 
nowych implantacji urządzeń takich jakŚ 
stymulatory serca (IPż), kardiowertery-
defi brylatory (ICD) oraz stymulatory re-
synchronizujące (CRT) – ponad 30 tysiC-
cy rocznie. Implantacja takiego urządze-
nia to nie tylko ratunek dla chorego. Nie-
stety, to takce ryzyko wystąpienia działań 
niepocądanych. 

Zabieg – ryzyko

O problemach powikłań u pacjentów 
z wszczepionym urządzeniem stymulu-
jącym pracC serca w dniach 29 czerw-
ca – 1 lipca 2017 r. dyskutowano w Za-
moWciu, gdzie odbyła siC kardiologicz-
na konferencja szkoleniowa pt. „Powi-
kłania stymulacji”. Jak mówił współ-
organizator konferencji prof. Andrzej 
Kutarski, liczba powikłań roWnie lawino-
wo, szybciej nic bezwzglCdna liczba za-
biegów elektrokardiologii. Stąd koniecz-
noWć stałego dokształcania siC i zdobywa-
nia nowej wiedzy. Takce m.in. przez le-
karzy rodzinnych.

ZamoWć to idealne ku temu miejsce, bo 
właWnie tu wykonuje siC ostatnio najwiC-
cej w Polsce – 270 rocznie – zabiegów 
przezcylnego usuwania elektrod.

W interdyscyplinarnym spotka-
niu, poWwiCconym leczeniu powi-
kłań zabiegów stymulacji serca, wziCli 
udziałŚ kardiolodzy, echokardiografi Wci, 

Zamość

Coraz skuteczniej leczyć powikłania

kardiochirurdzy, anestezjolodzy oraz le-
karze rodzinni i lekarze innych specjal-
noWci a takce pielCgniarki z całej Polski 
– ponad 200 osób.

Heart Team

Najtrudniejsze do leczenia są kompli-
kacje pojawiające siC w okresie odległym 
po wszczepieniu, czCsto np. po wymianie 
urządzenia. Do najwacniejszych z nich 
nalecą m.in.Ś infekcje związane z ukła-
dami, dysfunkcje zastawki trójdzielnej, 
niedrocnoWć cylna oraz mechaniczne 
uszkodzenia elektrod. Są to sytuacje wy-
magające ducego doWwiadczenia i trudne 

w leczeniu – czCsto wymagają konsulta-
cji i współpracy tzw. Heart TeamŚ specja-
listów rócnych dziedzin medycyny, któ-
rzy są w stanie wspólnie ustalić najlepszą 
dla danego pacjenta WcieckC diagnostycz-
ną i terapeutyczną. 

WiCkszoWć póanych powikłań elek-
troterapii przy pomocy urządzeń, wy-
maga przeznaczyniowej ekstrakcji elek-
trod. – Jest to procedura nieporównywal-
nie trudniejsza od zabiegu wszczepienia 
i z racji ducego ryzyka musi być przepro-
wadzana przez referencyjne, najbardziej 
doWwiadczone oWrodki, w Wcisłej współ-
pracy z kardiochirurgami – podkreWlano 
w czasie konferencji.

Zamość wzorem

Łukasz Tułecki, ordynator zamojskie-
go oddziału kardiochirurgii zaznacza, ce 
to współpraca z prof. Andrzejem Kutar-
skim w zakresie przezcylnego usuwa-
nia elektrod pozwoliła kardiochirurgom 
wkroczyć w całkiem nowy obszar działal-
noWci, łączący Wwiaty elektrokardiologii, 
kardiologii inwazyjnej i kardiochirurgii. 
HybrydowoWć w podejWciu do zagadnie-
nia to takce efekt współpracy z oddziałem 
kardiologii, kierowanym przez Andrze-
ja Kleinroka, bo to umocliwiło zorgani-
zowanie wielodyscyplinarnego zespołu, 
który jest konieczny w pracy przy lecze-
niu powikłań stymulacji serca.

– Podczas wspólnych przygotowań 
do pierwszych zabiegów staraliWmy siC 
stworzyć taki schemat organizacyjny, któ-
ry pozwalałby na zapewnienie mocliwie 
jak najwiCkszego stopnia bezpieczeństwa 
pacjenta. Bazuje on na aktualnych zale-
ceniach amerykańskich i europejskich 
towarzystw naukowych (Heart Rhythm 
Society-HRS, American Heart Associa-
tion-AHA, źuropean Heart Rhytm Asso-
ciation-źHRA) oraz dostCpnym piWmien-
nictwie naukowym, które nie pozostawia-
ją wątpliwoWci – tylko Wcisła współpraca 
kardiologa, kardiochirurga i anestezjolo-
ga oraz personelu pomocniczego pozwoli 
na maksymalizacjC poziomu bezpieczeń-
stwa – wyjaWniał Łukasz Tułecki

Europejski Ośrodek Szkoleniowy Chirurgii Oka (ESASO) w Lublinie

Schemat organizacyjny zabiegów prze-
zcylnego usuwania elektrod (zabiegi TLź 
– ang. transvenous lead extraction) składa 
siC z kilku elementów. Pierwszym z nich 
jest miejsce wykonywania tych zabiegów 
– wiCkszoWć odbywa siC w nowoczesnej 
sali hybrydowej (zabiegi skomplikowane, 
o ducym potencjalnie stopniu ryzyka), po-
zostałe na sali operacyjnej kardiochirur-
gicznej wyposaconej w radiologiczne ra-
miC C. Obie te sale są w pełni przystoso-
wane do wszelkich czynnoWci chirurgicz-
nych, zapewniając maksymalny poziom 
sterylnoWci i bezpieczeństwa.

Warto podkreWlić, ce budowa sali hybry-
dowej w ZamoWciu współfi nansowana była 
z ogólnopolskiego programu POLKARD 
(Wrodki fi nansowe na tworzenie tego typu 
sal w Polsce były wywalczone przez Wro-
dowisko kardiochirurgiczne). 

Drugim wacnym elementem zabiegów 
TLź jest zespół operacyjny. W ZamoWciu 
procedurC wykonuje kardiochirurg z kar-
diologiem, pracujący ramiC w ramiC przy 
stole operacyjnym, nad znieczuleniem 
ogólnym czuwa wyspecjalizowany kar-
dioanestezjolog, doWwiadczony w prowa-
dzeniu pacjentów o ducym ryzyku serco-
wo-naczyniowym. Przebieg kacdego za-
biegu monitorowany jest przez kardiolo-
ga echokardiografi stC przy pomocy echo-
kardiografi i przezprzełykowej. Do tego 
dochodzi grupa ludzi, którzy albo bez-
poWrednio wspierają zespół operujący 

albo stanowią zabezpieczenie na wypa-
dek powikłań, wymagających nagłej in-
terwencji kardiochirurgicznej. W sumie 
do kacdego zabiegu TLź zaangacowa-
ny jest zespół 11-12 osób, co jest ducym 
wysiłkiem organizacyjnym, jednak ko-
niecznym do poniesienia w trosce o bez-
pieczeństwo pacjentów.

Taka organizacja pracy to takce za-
bezpieczenie nagłych zdarzeń, kiedy pil-
nie potrzebna jest interwencja chirurgicz-
na np. w przypadku perforacji Wcian jam 
serca lub ducych naczyń zespół ma jedy-
nie 5-10 minut na skuteczną interwencjC 
i przywrócenie stabilnoWci hemodyna-
micznej. Dlatego w zamojskim schema-
cie postCpowania kacdy zabieg jest za-
bezpieczany dodatkowym kardiochirur-
giem – jego umiejCtnoWci pozwalają na 
natychmiastowe otwarcie klatki piersio-
wej, ocenC sytuacji i odpowiednie zaopa-
trzenie krwawienia.  aa

źuropejska Szkoła Zaawansowanych 
Studiów w Dziedzinie Okulistyki w Lu-
gano w Szwajcarii (źSASO) przybli-
cać bCdzie najnowsze standardy doty-
czące chirurgii oka w lubelskiej klini-
ce. Pierwsze szkolenia zaplanowano juc 
na jesień biecącego roku – poinformo-
wał prof. Robert Rejdak, wykładow-
ca źSASO i kierownik Kliniki Oku-
listyki Ogólnej z Pododdziałem Oku-
listyki DzieciCcej Katedry Okulistyki 
UM w Lublinie. 

– źuropejskie standardy szkolenia 
w dziedzinie okulistyki nie są jednorod-
ne. Szczególnie w Polsce brakuje wy-
równania poziomu w szkoleniu prak-
tycznym. Dotyczy to zarówno procedur, 
które wykonujemy w trybie planowym, 
takich jak zaćma, lub leczenie schorzeń 
siatkówki, a takce procedur wykonywa-
nych w trybie pilnym czy na dycurze, 
szczególnie w przypadkach urazów oka. 

Model, który obowiązuje w wielu krajach 
europejskich, jeszcze do Polski nie trafi ł 
i powinien być uzupełniony. Korzystając 
z tego, ce od siedmiu lat jestem wykładow-
cą źuropejskiej Szkoły Zaawansowanych 
Studiów w Dziedzinie Okulistyki w Luga-
no, pewne wzorce staram siC przenieWć na 
warunki polskie i krzewić tego typu mo-
del szkolenia młodych lekarzy – mówi 
prof. Rejdak, który jako jedyny powołany 
wykładowca z Polski zajmuje siC tam chi-
rurgią witreoretinalną, jest szefem szkole-
nia praktycznego w tej dziedzinie, jak rów-
niec instruktorem i wykładowcą. 

Standardem w szkoleniu chirurgów 
oka jest przede wszystkim zastosowanie 
nowoczesnych symulatorów komputero-
wych. żłównym liderem w produkcji te-
go typu symulatorów są Niemcy. Symu-
lator został stworzony przy udziale wielu 
niemieckich profesorów. Prof. R. Rejdak 
współpracował z kliniką we Żrankfurcie, 

która współtworzyła ten symulator. Urzą-
dzenie to pozwala na to, aby wprowa-
dzić młodego adepta chirurgii w wielo-
godzinny trening rócnych aspektów ope-
racji manewrów chirurgicznych, na które 
składają siC operacje zaćmy czy witrek-
tomie (zabieg mikrochirurgiczny polega-
jący na usuniCciu ciała szklistego z wnC-
trza gałki ocznej). Prowadzone są rów-
niec szkolenia pod mikroskopem na gałce 
ocznej zwierząt – przede wszystkim cho-
dzi o gałki Wwińskie. Taki trening pozwa-
la na opanowanie techniki operowania za-
ćmy czy witrektomii ale równiec właWci-
wego zaopatrzenia chirurgicznego ran ro-
gówki, twardówki czy usuniCcia ciała ob-
cego wewnątrzgałkowego. Pozwala tak-
ce na naukC elementów chirurgii jaskry, 
jak i przeszczepów rogówki. 

DostCpne są równiec oczy plastikowe, 
które wyprodukowane zostały w taki spo-
sób, aby całkowicie imitować warunki, 

z jakimi spotykają siC chirurdzy podczas 
operacji. żałki oczne zbudowane z siliko-
nu i plastiku pozwalają na wypracowanie 
do perfekcji umiejCtnoWci szycia rogów-
ki, twardówki, jak i elementów operacji 
wewnątrzgałkowych. 

– Zarząd szkoły źSASO jest otwarty na 
szkolenie polskich lekarzy. Wielu z nich 
odwiedziło juc w celach szkoleniowych 
Lugano. Teraz szkoła idzie jeszcze da-
lej – przyjedzie do Polski. Juc w tym ro-
ku, w listopadzie, zorganizowany zosta-
nie tzw. źSASO Day. Do Lublina przy-
jadą czołowi profesorowie i wykładowcy 
z całego Wwiata. W ramach kongresu bC-
dziemy prowadzić szkolenia w dziedzinie 
schorzeń siatkówki i jaskry. Spotkanie bC-
dzie odbywało siC pod patronatem Uni-
wersytetu Medycznego w Lublinie. Ocze-
kujemy 150 lekarzy, którzy bCdą mieli 
szansC wziąć udział w tym szkoleniu. Na-
tomiast w paadzierniku 2018 r. do Lublina 

bCdzie przeniesiony tygodniowy kurs 
źSASO dotyczący chirurgii witreoreti-
nalnej – mówi prof. Robert Rejdak. 

źSASO zorganizuje w Lublinie oWro-
dek satelitarny, który bCdzie słucył nie tyl-
ko lekarzom z Polski, ale równiec z kra-
jów źuropy. Ponadto zarząd źSASO wraz 
z dyrektorem szkoły żiuseppe żuarnac-
cią postanowili stworzyć specjalny fun-
dusz dla rezydentów, takce z Polski, który 
zakłada wyjazdy do rócnych czołowych 
klinik okulistycznych na Wwiecie. Cho-
dzi o współudział źSASO, pozwalający 
na spCdzenie nawet roku w wybranych 
oWrodkach na Wwiecie. – W Lublinie zo-
staliWmy wybrani jako oWrodek szkolenia 
dla lekarzy, którzy mogą przyjechać na 
miesiCczne szkolenie. Słucy to obserwacji 
procedur chirurgicznych, przeprowadza-
nych na bloku operacyjnym oraz szerokiej 
gamy diagnostyki. żoWciliWmy juc leka-
rzy z Turcji, Włoch, Hiszpanii i żrecji – 

wyjaWnia prof. R. Rej-
dak, wykładowca źSA-
SO. OWrodek lubelski 
bCdzie drugą po Sin-
gapurze filią szko-
ły w Lugano. Klini-
ka Okulistyki Ogólnej 
SPSK 1, jako jedyna 
z polskich szpitali okulistycznych zna-
lazła siC w źuropejskiej Sieci Szpita-
li. Od siedmiu lat działa tutaj Ponadre-
gionalne Centrum Terapii Urazów Oka, 
gdzie operowane są najtrudniejsze przy-
padki ciCckich uszkodzeń narządów oka, 
a takce rzadkie choroby oczu u dzieci 
i dorosłych.

Szkoła w Lugano pracuje pod egidą 
wszystkich europejskich towarzystw 
okulistycznych, czyli źURźTINY, 
źSCRS, źuropejskiego Towarzystwa 
Jaskry i źuCornea. 

Jerzy Jakubowicz

W zamojskim oddziale od czerwca 2015 r. 
do dziś wykonano wspólnie z prof. Andrze-
jem Kutarskim przeszło 400 procedur TLE. Kli-
niczny sukces osiągnięto w przeszło 98 proc. 
zabiegów, a średni wiek usuwanych elek-
trod wyniósł 93 miesiące. Zamojski schemat 
organizacyjny pozwolił na zminimalizowa-
nie częstości dużych powikłań do 1,8 proc. 
(7 pacjentów), a dzięki natychmiastowej sko-
ordynowanej reakcji zespołu wszyscy powi-
kłani pacjenci zostali skutecznie zaopatrze-
ni  i opuścili szpital w dobrym stanie, o wła-
snych siłach (0 proc. śmiertelności związanej 
z zabiegiem). Liczba wykonanych procedur, 
średni wiek usuwanych elektrod (najważniej-
szy czynnik ryzyka zabiegów TLE) oraz wyni-
ki leczenia plasują zamojski ośrodek w czo-
łówce światowej.
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� Program lekowy dla chorych na 
łuszczycę plackowatą, który jako jedyna 
w województwie prowadzi Klinika Der-
matologii, to nowoczesne i co ważne sku-
teczne leczenie choroby, która wyjątko-
wo stygmatyzuje chorych. Niestety, te-
rapia nie jest dostępna dla wszystkich 
– dlaczego?

– Dobre pytanie, rzeczywiWcie tera-
pia nowoczesnymi lekami biologiczny-
mi, prowadzona w ramach programu le-
kowego NŻZ, ma pewne ograniczenia. 
Dedykowana jest przede wszystkim 
dorosłym pacjentom i dzieciom od 
6 r.c. z umiarkowaną i ciCcką posta-
cią łuszczycy plackowatej i/lub sta-
wowej, u których wczeWniej sto-
sowano w odpowiednich dawkach 
i odpowiednim okresie klasyczne 
ogólne metody leczenia. Do progra-
mu lekowego łuszczycy plackowa-
tej mogą być kwalifi kowani chorzy, 
u których nie uzyskano zadowala-
jącej poprawy po leczeniu przynaj-
mniej dwoma metodami klasycznej 
terapii ogólnej (fotochemoterapia – 
PUVA, metotreksat, retinoidy oraz 
cyklosporyna A) albo stwierdzono 
przeciwwskazania do ich stosowa-
nia lub wystąpiły działania niepo-
cądane. Podobnie do programu le-
czenia łuszczycowego zapalenia 
stawów o przebiegu agresywnym 
kwalifi kowani są chorzy z ustalo-
nym rozpoznaniem na podstawie kry-
teriów CASPAR lub PsARC z aktyw-
ną i ciCcką postacią choroby. I podobnie 
jak w łuszczycy plackowatej stosowano 
u nich wczeWniej w odpowiednich daw-
kach i odpowiednim okresie terapie ogól-
ne lekami modyfi kującymi przebieg cho-
roby (metotreksat, sulfasalazyna, lefl uno-
mid, cyclosporyna, NLPZ), które okazały 
siC niewystarczająco skuteczne lub wyka-
zano działania niepocądane. Dodatkowo 
kacdy pacjent wymaga odpowiedniego 
przygotowania do terapii lekami biolo-
gicznymi. Kacdy chory musi mieć wyko-
nany pełny panel badań laboratoryjnych, 
wykluczenia istniejących czynnych zaka-
ceń (grualica, HCV, HBV, HIV, VDRL, 
Borelii burgdorferii), wykluczenia chorób 
autoimmunologicznych, ciCckiej niewy-
dolnoWci krącenia i czynnej choroby no-
wotworowej w ostatnich 5 latach oraz 
ciący. Wymagane są takce konsultacje 

specjalistyczneŚ stomatologiczna, laryn-
gologiczna,  ginekologiczna. 

� Na co mogą liczyć chorzy, którzy 
przejdą przez sito i trafi ą do programu?

– Chorzy, którzy przejdą pozytyw-
ną kwalifi kacjC przez Zespół Koordyna-
cyjny do spraw Leczenia Biologicznego 
w Łuszczycy Plackowatej mogą liczyć na 
nowoczesne, skuteczne i bezpieczne le-
czenie, które uwolni ich od objawów cho-
roby, zapewni odpowiednią jakoWć cycia, 

ce łuszczyca stygmatyzuje, wyklucza lu-
dzi ze zwykłego cycia. JeWli zmiany na 
skórze są zlokalizowane w widocznych 
miejscach np. na dłoniach, we włosach 
czy nawet na twarzy, mimo ce całkowi-
cie niezakaane, to jednak u osób niezo-
rientowanych wywołują co najmniej nie-
chCć i poczucie zagrocenia. Pacjenci nie 
mogą korzystać z basenu, mają problem 
z pójWciem do fryzjera itd. CzCsto popa-
dają bąda w depresjC, która wymaga bez-
wzglCdnego leczenia lub w uzalecnienia. 
Choroba stanowi dla nich ogromne obcią-
cenie psychiczne, czCsto utrudnia znale-
zienie pracy, przyjaciół, załocenie rodziny. 
A współczesna medycyna dysponuje juc 
doskonałymi, skutecznymi lekami. 

� Jednak nie są dostępne powszech-
nie, no a sam program ma też ograni-

czenia czasowe?
– Dla chorych z ciCcką łuszczycą 

plackowatą leczenie w zalecnoWci od 
zastosowanego leku trwa 24, 48 lub 
96 tygodni, a w uzasadnionych przy-
padkach potwierdzonych decyzją Ze-
społu Koordynacyjnego do spraw Le-
czenia Biologicznego w Łuszczycy 
Plackowatej moce być przedłucone. 
Przez taki okres chory dostaje lek, 
który odmienia mu cycie. Po zakoń-
czeniu kuracji poprawa utrzymuje siC 
rócnie długoŚ kilkanaWcie tygodni lub 
kilka miesiCcy i, niestety, po pewnym 
czasie choroba powraca. 

� A co później? Tylko raz w życiu 
można skorzystać z programu? 

– W przypadkach nawrotów i od-
powiednio nasilonej choroby pacjent 
moce mieć powtórnie włączaną tera-
piC dedykowaną dla łuszczycy plac-

kowatej. W przypadku pierwszorazowe-
go leczenia łuszczycowego zapalenia sta-
wów o przebiegu agresywnym okres sto-
sowania terapii biologicznej nie moce 
być dłucszy nic 18 miesiCcy, przy czym, 
jeceli w trakcie badania kontrolnego le-
karz stwierdza nawrót aktywnej choroby 
to w zgodzie z kryteriami włączenia do 
programu moce pacjenta dalej leczyć te-
rapią biologiczną.

� Kto może zakwalifi kować pacjenta 
z łuszczycą do programu lekowego? Tyl-
ko dermatolog?

– Chorych do programu lekowego 
kwalifi kują lekarze specjaliWci derma-
tolodzy i/lub reumatolodzy w przypad-
kach agresywnego łuszczycowego zapa-
lenia stawów. Poniewac procedura kwa-
lifi kacyjna wymaga wykonania wielu ba-
dań i konsultacji taki chory po skierowa-
niu przez dermatologa lub lekarza POZ 

trafi a do poradni przyklinicznej i nastCp-
nie jest kierowany na oddział. Po wyko-
naniu odpowiedniej diagnostyki jest kwa-
lifi kowany do programu lekowego i jeWli 
przejdzie akceptacjC Zespołu Koordyna-
cyjnego do spraw Leczenia Biologiczne-
go w Łuszczycy Plackowatej otrzymuje 
leczenie biologiczne w warunkach am-
bulatoryjnych 

Nie ukrywam, ce warunki kwalifi kacji 
do programu są doWć restrykcyjne i pro-
gram terapeutyczny nie jest w pełni wy-
korzystany. WczeWniejsze prognozy prze-
widywały, ce w całej Polsce zakwalifi ku-
je siC około 2 tysiCcy chorych – tymcza-
sem leczeniem objCtych jest około poło-
wa. Nasza klinika ma pod opieką ponad 
20 osób dorosłych z łuszczycą plackowa-
tą i podobnie z łuszczycowym zapaleniem 
stawów oraz dwoje dzieci. Dlatego liczy-
my na wiCksze zainteresowanie i zachCca-
my lekarzy dermatologów, pediatrów i ro-
dzinnych, aby kierowali do nas takich pa-
cjentów. Tym bardziej ce jest juc zareje-
strowany, ale jeszcze nieobjCty refundacją 
NŻZ – bardzo na nią liczymy – nowocze-
sny i bardzo skuteczny lek sekukinumab, 
który jeszcze skuteczniej działa na łusz-
czycC. Liczymy na pozytywną akceptacjC 
leku do programu lekowego.

Iniekcja, która odmienia życie
z prof. Dorotą Krasowską, 

kierownikiem Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii 
i Dermatologii Dziecięcej UM w Lublinie, 

rozmawia Anna Augustowska

a przede wszystkim pozwoli powrócić do 
pracy i normalnego cycia. W przypadku 
łuszczycy plackowatej mamy do dyspo-
zycji cztery leki biologiczneŚ trzy inhibi-
tory TNŻ adalimumab, infl iksimab, en-
tanercept i inhibitor p40 IL23/12 uste-
kinumab. 

Leczenie biologiczne w ostatnich la-
tach zrewolucjonizowało terapiC przewle-
kłych zapalnych, mediowanych immuno-
logicznie chorób w wielu dziedzinach me-
dycyny m.in. reumatologii, gastroentero-
logii i oczywiWcie dermatologii. Dodatko-
wym atutem terapii jest wygodna forma 
podawania – podskórna iniekcja, co wacne 
cykle podawania są raz w tygodniu, dwa 
razy w miesiącu, raz w miesiącu albo raz 
na 3 miesiące. Poprawa stanu kliniczne-
go w przewacającej wiCkszoWci jest szyb-
ka i spektakularna. Chory wraca do nor-
malnej aktywnoWci. JakoWć cycia zmie-
nia siC diametralnie. Nalecy podkreWlić, 

� A co z chorymi, którzy też cierpią ale 
nie mają szans na objęcie programem?

– W takich przypadkach oferujemy 
rócne formy terapii ogólnej i skojarzo-
nej. Nalecy podkreWlić, ce łuszczyca ma 
ogromny wpływ na psychikC pacjenta. 
Choruje nie tylko ciało, ale takce i du-
sza, co moce prowadzić, jak wczeWniej 
wspomniałam, do depresji i/lub uzalec-
nień. Poza tym w ostatnich latach zmie-
niło siC rozumienie łuszczycy, szczegól-
nie ciCckiej łuszczycy plackowatej jako 
choroby łuszczycowej, w której obecny 
uogólniony stan zapalny predysponuje 
do wystąpienia zespołu metaboliczne-
go (cukrzycy, otyłoWci nadciWnienia,  za-
burzeń lipidowych ) i w dalszej kolejno-
Wci do chorób sercowo-naczyniowych, 
w tym zawału i udaru, które dotykają 
szczególnie ludzi młodych i są przyczy-
ną zwiCkszonej WmiertelnoWci tych cho-
rych. Na Lubelszczyanie mamy ok. 80 
nawet 100 tys. chorych z rócnymi po-
staciami łuszczycy, w tej grupie są takce 
dzieci. W Polsce to grupa ok. 800 tysiCcy 
osób. Dlatego wacna jest nie tylko opty-
malizacja i personalizacja terapii u cho-
rych na łuszczycC ale takce podejmowa-
nie szeroko zakrojonych działań profi -
laktycznych i edukacyjnych.

Terminy spotkań 
naukowo-szkoleniowych 

Oddziału Lubelskiego 
Polskiego Towarzystwa 

Stomatologicznego

Spotkania organizowane są 
w hotelu EUROPA, 

Krakowskie Przedmieście 29, Lublin,
o godzinie 10.30 

Program spotkań dostępny jest na stronach 
internetowych: 

http://pts-lublin.c0.pl/
https://pl-pl.facebook.com/PTSLublin/

4.09.2017 – dr n. med. Agnieszka Pacyk 
– „Kontrola bólu w gabinecie stomatolo-
gicznym. Sposoby bezpiecznej i bezbole-
snej iniekcji”.

9.10.2017 – lek. stom. Michał Snoch – „Na-
tychmiastowa odbudowa korony po lecze-
niu endodontycznym – czynniki krytyczne 
warunkujące sukces leczenia”.

6.11.2017 – dr n. med. Marcin Aluchna – 
Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny 
w Warszawie-„Obrazowanie przestrzen-
ne jako metoda unikania błędów diagno-
stycznych”.

4.12.2017 – mgr zdrowia publicznego Be-
ata Zalewska – „Obowiązujące procedury 
w gabinecie stomatologicznym dotyczą-
ce mycia, dezynfekcji oraz sterylizacji na-
rzędzi i sprzętu”.

reklama
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Z obrad ORL – czerwiec 2017 r.

Obrady OkrCgowej Rady Lekarskiej w dniu 7 czerwca 
prowadził prezes LIL Janusz Spustek.

Delegatura Biała Podlaska – przeprowadzono kurs szko-
leniowy „żdy pacjent zacąda odszkodowania. Odpowiedzial-
noWć za błąd w sztuce lekarskiej”. W dniach 20-25.06.2017 r. 
odbyła siC wycieczka do Kurlandii i Tallina. Na lato zaplano-
wano tec wycieczki na BiałoruW i do Białowiecy.

Delegatura Lublin – Prezydium ORL spotkało siC z le-
karzami Uniwersyteckiego Szpitala DzieciCcego oraz Jolan-
tą Niewiedzioł, dyrektorem ds. medycznych, w celu zapo-
znania siC z problemami spornymi, przedstawionymi przez 
pracowników. Andrzej ChroWcicki i prof. Andrzej Dąbrowski 
wytypowani zostali do komisji ds. orzekania o zdarzeniach 
medycznych. Otrzymano 50 egzemplarzy ksiącki prof. Maria-
na Markiewicza „Lekarze”, wydanie której sfi nansowała LIL. 
20 wrzeWnia 2017 r. odbCdzie siC uroczyste wrCczenie Praw Wy-
konywania Zawodu lekarzom stacystom.

Sprawozdania z działalnoWci komisji problemowych ORL 
przedstawili ich przewodniczący.

Komisja Lekarzy Seniorów – zorganizowano wyciecz-
kC w Lasy Janowskie. Składano okolicznoWciowe, gratulacyj-
ne wizyty u lekarzy seniorów 90-latków. Prof. ź. Zderkiewicz 
wygłosił wykład o schorzeniach krCgosłupa i zademonstrował 
zestaw ćwiczeń rehabilitacyjnych.

Komisja Kultury – w czasie wakacji w Klubie Lekarza bC-
dą eksponowane obrazy Małgorzaty Bochenko „Z łąki, z la-
su i z ogrodu”.

Komisja Sportu i Rekreacji – Lekarski Piknik Rodzinny 
w KrCcnicy Jarej w dniu 4 czerwca 2017 r., podobnie jak po-
przednie, cieszył siC olbrzymim powodzeniem – uczestniczyło 
600 osób. W XIV Kolarskich Mistrzostwach Szosowych Leka-
rzy wziCło udział ponad 70 zawodników z całej Polski. W Mi-
łocinie odbył siC Żestiwal Sportów DzieciCcych im. dr. Lucja-
na Czajki.

Komisja ds. Konkursów – desygnowano przedstawicieli sa-
morządu lekarskiego do komisji konkursowych naŚ 1) naczel-
ną pielCgniarkC Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. 
Stefana Kardynała Wyszyńskiegoś 2) pielCgniarkC oddziałową 
SOR w ZOZ w Radzyniu Podlaskimś 3) pielCgniarkC oddziało-
wą Oddziału WewnCtrznego SPZOZ w Bychawie.

Komisja Stomatologiczna – na posiedzeniu Komisji Sto-
matologicznej NRL 20 maja 2017 r. skierowano do ministra 
zdrowia wacne stanowiska. Rozporządzenie ministra zdrowia 
w sprawie Wwiadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia sto-
matologicznego powinno ulec zmianomŚ 1) w zakresie ujCcia 
w rozporządzeniu kontraktów specjalistycznychś 2) poszerzenia 
wykazu Wwiadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodziecy do 

ukończenia 18 r.c. W koszyku brakuje wielu procedur specja-
listycznych, co znacząco utrudnia realizacjC programu specja-
lizacji. Komisja Stomatologiczna NRL stoi na stanowisku, ce 
w Ministerstwie Zdrowia powinien zostać powołany oddziel-
ny zespół do spraw opracowania zmian w systemie kształce-
nia lekarzy dentystów. Komisja Stomatologiczna NRL poparła 
apel Komisji Stomatologicznej ORL w Katowicach, w sprawie 
standaryzacji, w skali kraju, wymagań sanitarnych stawianych 
praktykom stomatologicznym przez Państwowe Stacje Sanitar-
no- źpidemiologiczne.

Komisja ds. Kształcenia Medycznego – złocono wnioski 
o dofi nansowanie kursów medycznych w II połowie 2017 r. na 
łączną sumC 6800 zł. Podana została tematyka i terminy kur-
sów szkoleniowych na II półrocze 2017 – szczegóły są na stro-
nie internetowej komisji. Rozpatrywane są wnioski o zwrot do-
fi nansowania udziału w doskonaleniu zawodowym prowadzo-
nym przez towarzystwa naukowe.

Komisja ds. Wykonywania Zawodu – zarządzeniem preze-
sa ORL skreWlono 9 lekarzy z listy członków LIL (m.in. z powo-
du przeniesienia do innej okrCgowej izby lekarskiej). Komisja 
przygotowała 4 zaWwiadczenia związane z procedurą uznania 
kwalifi kacji zawodowych w krajach Unii źuropejskiej.

Komisja Socjalno-Bytowa – pracuje na biecąco, rozpatru-
jąc wszystkie składane wnioski o zapomogi. Pilne wnioski bC-
dą rozpatrywane równiec w okresie urlopowym. (jj)
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Artykuł został przygotowany w ramach działań informacyjnych nt. zakażenia HCV 
prowadzonych przez Gilead Sciences Poland. 
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Zakacenie wirusem zapalenia wątroby 
typu C (HCV) stanowi duce zagrocenie 
dla zdrowia publicznego. Dysponujemy 
dziW udoskonalonymi metodami diagno-
stycznymi oraz nowymi lekami przeciw-
wirusowymi, których skutecznoWć oraz 
profi l bezpieczeństwa pozwoliły na za-
stąpienie terapii opartej na interferonie 
pegylowanym i rybawirynie. Pozwala 
to myWleć o zlikwidowaniu tego proble-
mu w obecnej skali, co jednak przy bra-
ku szczepionki moce być trudne.

W Polsce rozpowszechnienie aktyw-
nych zakaceń HCV szacuje siC na 0,6% 
populacji, czyli ok. 200-230 tys. osób. 
Za czynniki ryzyka uznaje siC płeć mC-
ską, wiCcej nic trzy hospitalizacje w cyciu, 
transfuzjC krwi przed 1992 r. oraz docylne 
przyjmowanie narkotyków. Wielokrotne 
hospitalizacje powinny skłaniać pacjen-
ta i jego lekarza do wykonania badań se-
rologicznych na obecnoWć anty-HCV. Po-
niewac zakacenie przez 
wiele lat moce przebie-
gać bezobjawowo, wy-
wiad powinien obejmo-
wać zabiegi medycz-
ne z przeszłoWci, choć 
aktualnie zwraca siC 
tec uwagC na niedaw-
ne drobne zabiegi am-
bulatoryjne, stomato-
logiczne i czCWciej mó-
wi siC tec o transmisji 
HCV w zakładach ko-
smetycznych, fryzjer-
skich, tatuacu.

Zlekcewacenie ry-
zyka zakacenia HCV 
u pacjenta skutkuje 
wieloletnim brakiem 
rozpoznania i mocli-
wym postCpem cho-
roby.

Przebieg kliniczny 
zakacenia HCV jest 
zrócnicowany. Pierwsza faza – ostre za-
palenie wątroby – najczCWciej przebiega 
bezobjawowo. U 20-40% zakaconych 
dochodzi do samoistnej eliminacji wiru-
sa, po której obecne są przeciwciała anty
-HCV, a brak jest RNA-HCV.

U pozostałych rozwija siC infekcja 
przewlekła, która najczCWciej skutku-
je przewlekłym wirusowym zapaleniem 
wątroby typu C (pWZW C). Dynamika 
pWZW C jest zrócnicowana i zalecy od 
wielu czynników. PostCp do marskoWci 

wątroby najczCWciej trwa kilkanaWcie lub 
nawet kilkadziesiąt lat. 

Niestety, u niektórych chorych do-
piero na etapie marskoWci lub raka pier-
wotnego wątroby diagnozowane jest za-
kacenie i podejmowane leczenie. Obja-
wy mogą być związane z rozwijającym 
siC w wyniku postCpującego włóknienia 
nadciWnieniem wrotnym, lub niewydolno-
Wcią narządu. Oddzielny problem stano-
wi pierwotny rak wątrobowokomórkowy, 
który w przypadku zakacenia HCV pra-
wie zawsze rozwija siC na podłocu mar-
skoWci wątroby. 

Na kacdym etapie zakacenia moce do-
chodzić tec do manifestacji pozawątrobo-
wychŚ zapalenia naczyń, chłoniaka B-ko-
mórkowego, zespołu Sjogrena, cukrzycy 
typu II, zapalenia kłCbków nerkowych, 
zaburzeń depresyjnych i in.

Tym wiCksze znaczenie ma właWci-
wy proces diagnostyczny. Identyfi kacja 

stopień zaawansowania włóknienia wą-
troby (biopsja lub coraz czCWciej elasto-
grafi a) i ewentualną obecnoWć patologii 
pozawątrobowej. Aktualnie znamy 6 ge-
notypów. W Polsce ponad 85% przypad-
ków stanowi genotyp 1b. Stwierdzenie 
marskoWci powinno skłaniać do decyzji 
o formie terapii, oceny wskazań do ewen-
tualnego przeszczepu wątroby, a takce do 
monitorowania pod kątem raka wątrobo-
wokomórkowego.

WspółczeWnie rekomenduje siC lecze-
nie praktycznie wszystkich osób RNA-
HCV+. DostCpnych jest wiele schematów 
terapeutycznych złoconych z preparatów 
o bezpoWrednim działaniu na HCV (DAA) 
o bardzo wysokiej skutecznoWci i toleran-
cji. Wybór i czas terapii warunkują geno-
typ, zaawansowanie włóknienia i czynni-
ki indywidualne, jak mocliwe interakcje, 
wydolnoWć nerek i in. Aktualnie najkrót-
szy czas terapii to 8 tyg. Dłucsze lecze-

nie oraz ew. dodanie ry-
bawiryny jest konieczne 
u osób z marskoWcią wą-
troby, w tym oczekują-
cych na przeszczep lub 
po nim. DostCpne w Pol-
sce preparaty zapewnia-
ją wysoką skutecznoWć, 
choć obecnoWć zdekom-
pensowanej marskoWci 
wątroby stanowi prze-
ciwwskazanie do lecze-
nia niektórymi z nich. 
Pełna kwalifi kacja do le-
czenia i sama terapia pro-
wadzone są w oWrodkach 
chorób zakaanych i he-
patologii.

Rewolucja, jaka do-
konała siC w leczeniu za-
kaceń HCV daje nadziejC 
na kontrolC nad proble-
mem, ale potrzebne jest 
skoordynowane działa-

nie na rzecz identyfi kacji zakaconych. 
O zakaceniu wie ok. 15% tej grupy. Tylko 
dziCki wysiłkowi lekarzy rodzinnych i le-
karzy rócnych specjalnoWci mamy szanse 
na zmianC sytuacji.

Dr hab. med. 
Krzysztof Tomasiewicz, 

Kierownik Katedry i Kliniki 
Chorób Zakaanych 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

HCV/PL/17-05/NPM/1794

Rewolucja w leczeniu 
przewlekłego zapalenia wątroby C

zakacenia rozpoczyna siC od wykonania 
testu przesiewowego na obecnoWć anty-
HCV. Pacjent moce wykonać test na pod-
stawie skierowania od specjalisty lub za-
płacić za niego samemu (35-45 zł). Po-
wtarzalnie reaktywny wynik jest podsta-
wą do weryfi kacji infekcji za pomocą te-
stu genetycznego wykrywającego RNA-
HCV. Jedynie pacjenci wiremiczni wy-
magają dalszego postCpowania diagno-
stycznego i leczenia. W ich przypad-
ku oznacza siC genotyp wirusa, ocenia 
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Nowy konsultant 
Małgorzata Mitura-Lesiuk pod koniec czerwca otrzyma-

ła z rąk wojewody lubelskiego akt powołania na stanowisko 
konsultanta w dziedzinie onkologii i hematologii dzieciCcej. 
Kadencja konsultanta trwa piCć lat.

Kleszcz groźny 
O praktycznych aspektach związanych z diagnostyką i pro-fi laktyką boreliozy i innych chorób odkleszczowych mówiono na specjalnej konferencji, która odbyła siC w UrzCdzie Woje-wódzkim 28 czerwca w Lublinie.

Sport medyków za 52 mln zł
Nowoczesną halC sportowo-widowiskową chce wybudować 

Uniwersytet Medyczny w miejsce obecnej, która mieWci siC przy 

ul. Chodaki. Budowa powinna ruszyć w przyszłym roku i za-

kończyć siC w 2020 r.

Rekrutacja – są listy przyjętych
Uniwersytet Medyczny ogłosił pierwsze wyniki tegorocz-nej rekrutacji na rok akademicki 2017/2018. Przyszli studen-ci, którzy zdecydowali siC na lubelską uczelniC uzupełniali ko-niecznie formalnoWci.

Drzewo pamięci
W czasie lubelskiej konferencji źuropean Network for Indi-

vidualized Treatment in źndometrial Cancer (źNITźC) – pisze-
my o tym na str. 4-5, postanowiono upamiCtnić zasługi niecy-
jącej juc prof. Helgi Salvesen, która wywarła ogromny wpływ 
na rozwój ginekologii onkologicznej. Prof. Salvesen została 
upamiCtniona m.in. przez Uniwersytet Harvarda, Uniwersytet 
w Bergen czy Żreiburgu. Równiec podczas lubelskiego spotka-
nia, kiedy obok pamiątkowej tablicy posadzono drzewo.

Młodzi, ale chorowici

Blisko 1,9 tys. gimnazjalistów klas pierwszych z Lublina zo-

stało przebadanych w III edycji Ogólnopolskiego Programu Pro-

fi laktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych „PoZdro!”. Wy-

niki, które przedstawiono w czerwcu, nie są optymistyczne. Ac 

u 77 proc. zbadanych stwierdzono słabą lub wrCcz bardzo słabą 

wydolnoWć fi zyczną. WiCkszoWć dzieci ma nieprawidłową po-

stawC ciała, a 23 proc. ma nadwagC i otyłoWć. I ac 13 proc. na-

stolatków ma podwycszone ciWnienie tCtnicze.

Endoskopia w Janie Bożym
Uroczyste otwarcie Pracowni źndoskopowej odbyło siC w SPSzW im. Jana Bocego przy ul. Kruczkowskiego w Lublinie. UroczystoWć odbyła siC 23 czerwca br. Pracownia – po rozbudo-wie i modernizacji – jest wyposacona w nowoczesny gastroskop i kolonoskop. Koszt inwestycji wyniósł ponad 1 mln zł. 

Lista w sieci
ListC szpitali z Lubelszczyzny, które znalazły siC w tzw. Sie-ci, ogłosił na specjalnej konferencji prasowej szef lubelskiego oddziału NŻZ Karol Tarkowski. W dniu ogłaszania listy – ko-niec czerwca – widniało na niej 37 placówek (17 było poza nią). Projekt sieci zakłada, ce placówki, które siC w niej znajdą, bC-dą miały zagwarantowane fi nansowanie.

Tańczyli dla pacjentów
Zespoły taneczne, które uczestniczyły w XXXII MiCdzyna-

rodowych Spotkaniach Żolklorystycznych im. Ignacego Wacho-
wiaka, mogli podziwiać równiec pacjenci DzieciCcego Szpitala 
Uniwersyteckiego w Lublinie. Zaprezentowały siC m.in. grupy 
z Hawajów, Izraela, Mecedonii, Meksyku i Hiszpanii.
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Nasz region moce pochwalić siC ko-
lejnym sukcesem w rozwoju turysty-
ki medycznej. 29 czerwca w Trybuna-
le Koronnym miało miejsce uroczyste 
podpisanie umowy powołującej Lubel-
skie Konsorcjum Turystyki Medycz-
nej. Projekt ma na celu zachCcenie pa-
cjentów i turystów z innych regionów 
Polski oraz z zagranicy do odwiedzenia 
naszego miasta i województwa w celu 
skorzystania z usług zdrowotnych i me-
dycznych, a przy okazji z oferty tury-
stycznej Lublina i jego okolic.

Lubelskie konsorcjum jest jednym 
z pierwszych sformalizowanych projek-
tów tego typu w naszym kraju. Pierw-
szym, który powstał dziCki bezpoWred-
niemu zaangacowaniu podmiotów pry-
watnych i podmiotu publicznego, o róc-
nych profi lach działalnoWci, które są za-
interesowane dalszym rozwojem Wwiad-
czonych przez nie usług komercyjnych 
poprzez wspólne, profesjonalne zarzą-
dzanie projektem. 

Żundamentem powstania konsorcjum 
jest Klaster Lubelska Medycyna, który 
od przeszło 3 lat z sukcesami działa na 
rzecz zaistnienia lubelskiej medycyny 
na arenie miCdzynarodowej. Lublin ze 
wzglCdu na bogate zaplecze medyczne, 
znanych i szanowanych w brancy spe-
cjalistów ma ogromny potencjał do roz-
woju usług w tym obszarze. 

UmowC konsorcjum podpisaliŚ
Arthos Sp. z o.o., Atom Sp. z o.o. 

Beauty Dental Clinic Agnieszka Kraw-
czyk, Centrum Medyczne „Luxmed” Sp. 
z o.o., Centrum Medyczne Medicos SA, 
Centrum Medyczne VITA Paweł SkrCto-
wicz, CRH bagiel Med Sp. z o.o. Spół-
ka Jawna, Klinika PiCknego UWmiechu 
M. Pucek, Stomatologiczne Centrum 

Kliniczne Uniwersytetu Medycznego 
i Top-Medical Sp. z o.o.

Liderem konsorcjum została lubel-
ska fi rma marketingowa INB Marke-
ting, która w najblicszym czasie stwo-
rzy stronC internetową i przygotuje kam-
paniC promocyjną projektu.

– Ten projekt to wielkie wyzwanie 
dla najodwacniejszych podmiotów bran-
cy medycznej w województwie lubel-
skim, które zdecydowały siC pójWć razem 
w nieznane i stworzyć tak innowacyj-
ne przedsiCwziCcie – mówi Michał Ja-
niszek, prezes Zarządu INB Marketing 
sp. z o.o. – Usługi dla zdrowia i usłu-
gi medyczne w połączeniu z atrakcyj-
ną ofertą turystyczną to jeden z obsza-
rów, który moce przyczynić siC do roz-
woju potencjału gospodarczego mia-
sta i regionu. 

– Cieszymy siC, ce dziCki współpracy 
w ramach Klastra Lubelska Medycyna 
podmioty z brancy medycznej postano-
wiły razem realizować ten ambitny pro-
jekt – podkreWliła Marzena Strok-Sadło 
– członek Zarządu Klastra Lubelska Me-
dycyna, główny specjalista w Wydziale 
Strategii i Obsługi Inwestorów UrzCdu 
Miasta Lublin. 

Pacjent, który odwiedzi stronC inter-
netową konsorcjum bCdzie mógł wy-
brać specjalizacjC, którą jest zaintere-
sowany. Po przejWciu do wybranej za-
kładki, zobaczy listC podmiotów, które 
Wwiadczą wybrane przez niego usługi 
medyczne. Kacdy z podmiotów bCdzie 
miał swój profi l oraz bezpoWrednie od-
niesienie na indywidualną stronC, dziC-
ki temu pacjent bCdzie mógł skontakto-
wać siC z wybranym podmiotem w celu 
ustalenia szczegółów. 

aa

Lublin. Turystyka medyczna 

Siła to współpraca

systematycznoWć. Ja pływam 3-4 razy 
w tygodniu, a w okresach przed zawoda-
mi w zasadzie codziennie. Przepływam 
od 1,5 do 2,0 km w czasie treningu i co tu 
kryć, po takim wysiłku czujC siC znakomi-
cie. Po prostu jak nowo narodzony! 

� A medycyna? Też jest pasją?
– OczywiWcie – przeciec stale ją upra-

wiam, mam pacjentów, prowadzC tec za-
jCcia ze studentami, aktywnie działam ja-
ko biegły sądowy. Nie mogłoby tak być, 
gdybym medycyną siC nie fascynował! 
ZaczCło siC, kiedy jeszcze jako uczeń li-
ceum opiekowałem siC moim bardzo cho-
rym tatą. To wtedy patrząc na pracC leka-
rzy postanowiłem, ce bCdC studiował na 
wydziale lekarskim. Tak siC stało i dzisiaj 
wiem, ce to był właWciwy wybór. I cieszC 
siC, ce zdrowie pozwala mi nadal być bli-
sko chorych – z całą pewnoWcią to takce 
zasługa pływania. I tego, ce zawsze sta-
ram siC być w ruchuŚ duco chodzC, jec-
dcC na nartach, gram w tenisa… Uwacam, 
ce aktywnoWć, zwłaszcza sportowa, jest 
najlepszym sposobem na odreagowanie 
stresów, które lekarzom z racji wykony-
wanego zawodu zawsze towarzyszą, ale 
wentylem na ich odreagowanie i obroną 
przed ich destrukcyjną siłą powinna być 
pasja. Wiem, co mówiC, poniewac mnie 
pozwala być ciągle aktywnym zawodo-
wo, jak równiec pozwoliła wyjWć obron-
ną rCką z bardzo powacnych problemów 
zdrowotnych, jakie miałem!

� Mógłby Pan zamienić pływanie na 
inną pasję?

– To byłoby trudne, bo w zasadzie pły-
wam od zawsze – czyli długo, bo w lu-
tym skończyłem 77 lat – i nie mogC so-
bie wyobrazić nawet kilku dni bez tre-
ningu w basenie, ale… gdybym z jakichW 
powodów musiał jednak zrezygnować 
z pływania to zdecydowanie oddałbym 
siC ogrodnictwu. To moja druga, pozaza-
wodowa pasja, którą zresztą od lat pielC-
gnujC. Z najwiCkszą radoWcią sadzC drze-
wa zarówno wokół domu – tu mam uko-
chane morele, które są piCknymi drze-
wami, wczeWnie kwitnącymi, nie mó-
wiąc juc o smaku ich owocówś a takce 
na działce, gdzie mamy letni dom. Tam 
w ciągu lat posadziłem drzewa iglasteŚ 

� Pływanie jednak zawsze będzie 
pierwsze?

– Wychowałem siC nad rzeką i wWród 
licznych stawów, których w czasach 
mojego dzieciństwa było bardzo duco 
w Ostrowcu VwiCtokrzyskim, skąd po-
chodzC. Mój dziadek, a potem tata zaj-
mowali siC hodowlą i odławianiem ryb. 
W naturalny wiCc sposób od najmłod-
szych lat miałem kontakt z wodą, to-
warzyszyłem im w połowach, robieniu 
sieci, pływałem łodziami itd. I oczywi-
Wcie byłem z wodą za pan brat. Poza tym 
w Ostrowcu była jedna z pierwszych, ja-
kie po wojnie powstały, krytych pływalni, 
gdzie nie tylko trenowali mistrzowie pły-
waccy, ale odbywały siC tec, juc na szcze-
blu krajowym, zawody z piłki wodnej. 

– Moim trenerem 
– bo chyba mogC tak 
to nazwać – wiele lat 
temu został kolega 
ze szpitala, w którym 
obaj pracujemy i sąsiad 
z jednej ulicy na lubel-
skim Konstantynowie, 
obecnie profesor gine-
kologii Tomasz Rech-
berger, który jeszcze 
w szkole Wredniej zo-
stał wicemistrzem Pol-
ski juniorów. To wła-
Wnie jego uwagi i rady 
sprawiły, ce wreszcie 
mam lepszą technikC, 
a co za tym idzie, osią-
gniCcia. 

� Ale zawodnikiem 
jest Pan stosunkowo 
od niedawna?

– To prawda. Pły-
wam od dziecka, ale 
startujC w zawodach od mniej wiCcej 
13 lat. MuszC siC pochwalić, ce to dziC-
ki mojemu uczestnictwu po raz pierwszy 
w tym roku utworzono nową grupC wieko-
wą na mistrzostwach Polski lekarzy, które 
odbywają siC w DCbicyŚ to grupa zawodni-
ków od 75 roku cycia. W kwietniu na tych 
zawodach zdobyłem 2 złote i 7 srebrnych 
medali. żdybym policzył wszystkie zdo-
byte medale to mam ich 72, w tym wiCk-
szoWć złotych i srebrnych! Startowałem tec 
w mistrzostwach Wwiata lekarzy (w Chor-
wacji zajmowałem czwarte, niemedalowe 
miejsca, ale w Turcji na 400 metrów zdo-
byłem srebro i cztery razy brąz w innych 
konkurencjach). Paradoksalnie, w pew-
nym sensie te sukcesy zawdziCczam… 
powacnemu urazowi krCgosłupa, które-
mu uległem fatalnie upadając. Mimo reha-
bilitacji i leczenia (uszkodzenia były nie-
operacyjne) czułem siC coraz gorzej i gro-
ził mi całkiem realnie wózek inwalidzki. 
Wtedy zaproponowano mi pływanie. I to 
był strzał w dziesiątkC, chociac początko-
wo mogłem tylko unosić siC na wodzie. 
O poruszaniu rCkami itd. nie było mowy. 
Jednak nie poddawałem siC i z czasem mo-
ja sprawnoWć zaczCła siC poprawiać ac do 
obecnej formy. 

� Jakiś ulubiony styl pływacki?
– Pływam wszystkimi stylami, ale naj-

bardziej lubiC styl grzbietowyś najmniej 
– delfi na. To jednak nie ma takiego zna-
czenia, po prostu wacne są treningi i ich 

Lekarz z pasją

Moja pasja daje mi zdrowie i energię 
z Januszem Schabowskim, 

gastroenterologiem, wielokrotnym medalistą 
i mistrzem pływackim, 

rozmawia Anna Augustowska

Wwierki, sosny, modrzewie, które razem 
z brzozami samosiejkami tworzą nasz 
własny las. Miałem tec – ale doWć dawno 
temu – przydomowy ogródek warzyw-
ny. PrzyznajC, ce miałem dobrą rCkC do 
sałaty – ta rosła nadzwyczaj bujnie – jej 
smak docenił nawet rodowity Żrancuz, 
znany gastrolog, który był goWciem lu-
belskiej konferencji i kiedy przyszedł do 
nas na kolacjC z zachwytem przygotował 
sałatC, którą wczeWniej zerwał z mojej 
grządki. Twierdził, ce nigdy wczeWniej 
nie jadł lepszej. 

Nasza drucyna była mistrzem Polski i jej 
zmagania – najczCWciej z drucyną war-
szawskiej Legii – Wledziło całe miasto. 
To było najwacniejsze lokalne wydarze-
nie! W takiej atmosferze kacdy chciał być 
pływakiem i ja tec z zapałem pływałem, 
ale muszC to podkreWlić – wtedy nie mia-
łem trenera, nikt nie uczył mnie techniki 
pływania. Byłem samoukiem.

� Nieźle, jak na wielokrotnego za-
wodnika lekarskich mistrzostw, czy na-
wet olimpiad.
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(oprac. JKG)
Lato, więc w plener! 

Pod koniec czerwca seniorzy przenieWli siC z po-
mieszczeń LIL w plener na wiosenny piknik do Sta-
rego żaju, który zorganizowała Sadownia, organiza-
cja pozarządowa działająca na rzecz seniorów. Na-
sze spotkanie, w którym uczestniczyło ponad 200 
osób z Chełma, Vwidnika, Biłgoraja, KraWnika, ŁCcz-
nej oraz z Lublina połączone było z przyjCciem ku-
linarnym, z przewagą potraw regionalnych. Bawi-
liWmy siC w myWl hymnu seniorów, którego senten-
cją jestś „bawmy siC póki na to czas, bo potem zo-
staną tylko marzenia we Wnie”.

DziCkujemy pani Katarzynie Jócwik, która jest 
duszą a nawet sercem Sadowni w Lublinie, cyczy-
my duco siły do prowadzenia tego rodzaju dzia-
łalnoWci. 

Wilhelmina Rachwalska

Zapraszamy na Drugi Piknik Strzelecki dla członków Lubelskiej Izby Le-
karskiej i ich Rodzin. Zawody wspiera i nansowo Komisja Rekreacji i Sportu 
LIL, a organizacyjnie Centrum Szkoleń Strzeleckich „SHOOTER” i Wąwolnickie 
Stowarzyszenie Strzeleckie STEN.

Termin: sobota, 16 września 2017, godz. 9-19.
Miejsce: strzelnica WSS Sten, Wąwolnica, ul. Kębelska. 

Spotkanie otwarte dla wszystkich lekarzy, regularnie płacących skład-
ki na LIL oraz członków Waszych Rodzin. Nie wymagamy żadnych upraw-
nień strzeleckich. Liczy się ochota na dobrą zabawę. Zapewnimy instrukto-
rów, broń i amunicję.

Planujemy zorganizowanie 4 punktowanych konkurencji strzeleckich – 
trzy klasyczne (pistolet, karabin, strzelba i jednej dynamicznej niespodzian-
ki). Konkurować będziemy w klasach zawodniczej (posiadacze licencji i po-
zwoleń na broń ), powszechnej i juniorskiej ( do 16 lat).

Osoby towarzyszące mile widziane. Przewidziany kącik strzelań z broni hi-
storycznej oraz osobny tor strzelań dla „młodszej” młodzieży. Wsparcie kalo-
ryczne – jak przed rokiem dostarczy restauracja „Rozanna”. 

Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników spotkanie jest bezalkoholowe. 
Dla zwycięzców przewidziane są medale i dyplomy. 

Opłata startowa – wstępnie 70 złotych od osoby za cztery konkurencje. 
Zgłoszenia mailowe od 1 czerwca 2017 na adres: strzelamy@interia.pl

Organizatorzy
Komisja Rekreacji i Sportu LIL – Grzegorz Pietras 

Marek Czajkowski – Klinika Kardiochirurgii SPSK-4
Leszek Czajkowski – W&L Dent

Kontakt: strzelamy@interia.pl

Na początku czerwca na kortach Miej-
skiego OWrodka Sportu i Rekreacji w Pu-
ławach zorganizowany został I Regional-
ny Turniej Tenisowy Lekarzy „Puławy 
Med-Cup 2017”. Do rozgrywek przystą-
piło 20 lekarzy tenisistów z naszego re-
gionu, w tym 4 kobiety. Turniej zorgani-
zowali entuzjaWci tenisa ziemnegoŚ Ire-
neusz Ostrowski, urolog z Puław oraz 
prof. Andrzej Semczuk, ginekolog z Lu-
blina, a współorganizatorem tej sportowej 

I Regionalny Turniej Tenisowy Lekarzy „Puławy Med-Cup 2017”
imprezy była Lubelska Izba Lekarska, któ-
rą reprezentował przewodniczący Komisji 
Rekreacji i Sportu żrzegorz Pietras. Żor-
muła turnieju obejmowała gry pojedyn-
cze kobiet i mCcczyzn w kategoriach wie-
kowych i Open oraz gry podwójne kobiet 
i mCcczyzn. Odbyły siC równiec towarzy-
skie gry mieszane poza turniejem. Zawo-
dy sCdziował mgr Marcin Kowal. Wszy-
scy tenisiWci zadeklarowali chCć powrotu 
do Puław w nastCpnych latach.

Ponicej przedstawiamy wyniki turniejuŚ

Kategoria Open kobietŚ
1. Joanna Szafranek
2. Maria żołda 
3. Jadwiga Ładziak-TCcza 

Kategoria Open mCcczyznŚ
1. Ireneusz Ostrowski 
2. Jacek Jaworski 
3. Tomasz Ostrowski 

Kategoria 45+ mCcczyznŚ
1. Andrzej Maliszewski 
2. Andrzej Semczuk 
3. Mariusz Cios 

Kategoria 65+ mCcczyznŚ
1. Krzysztof Michałowski 
2. Jan Jedziniak 
3. Józef Szafranek 

Debel kobietŚ
1. Joanna Szafranek/ Maria żołda 
2. Halina Marmurowska-Michałowska/ 
Jadwiga Ładziak-TCcza 

Debel mCcczyznŚ
1. Andrzej Semczuk/Krzysztof Stadnik 
2. Jacek Jaworski/Remigiusz Żicek 

Ireneusz Ostrowski

Piknik strzelecki po raz drugi

Komisje LIL

Nadbałtycka wycieczka

Lekkoatleci na start!

W dniach 20-25 czerwca 2017 r. od-
była siC turystyczna wycieczka na tra-
sieŚ Litwa – Łotwa – źstonia, zorgani-
zowana przez JoannC Masalską z biu-
ra Bialsko-Podlaskiej Delegatury Lu-
belskiej Izby Lekarskiej. Uczestniczy-
ło w niej 66 osób – pracowników słuc-
by zdrowia, lekarzy, emerytów, z połu-
dniowo-wschodniego Podlasia. 

PrzebyliWmy trasC 2 tys. 800 km. Pierw-
szym przystankiem było Wilno, gdzie 
zwiedziliWmy Ostrą BramC oraz cmentarz 
na Rossie. ZatrzymywaliWmy siC przed na-
grobkami spoczywających tu polskich pa-
triotów, które w wiCkszoWci uległy znisz-
czeniu przez czas, jednak mogiła matki 
Józefa Piłsudskiego z sercem Marszałka 
pokryta była Wwiecymi kwiatami. 

1-2 lipca 2017 r. odbyły siC w Krakowie 6 Mistrzostwa Polski 
Lekarzy w Lekkiej Atletyce w ramach 27 Mistrzostw Polski Wete-
ranów. Tegoroczne mistrzostwa okazały siC rekordowe pod wzglC-
dem frekwencji. WWród 415 weteranów udział w zawodach wziC-
ło 35 lekarzy. Dla wielu medyków była to próba generalna przed 
wrzeWniowymi Igrzyskami Lekarskimi w Zakopanem.

Lubelską IzbC Lekarską reprezentowało 3 lekarzy, którzy ry-
walizowali w biegach sprinterskich i Wrednich. W sprintach Piotr 
żawda zajął najlepsze 4 miejsce w biegu na 400 m, zaW Janusz 
Sorbian 7 miejsce na 200 i 400 m. Ryszard Siwek zajął 3 miej-
sce w biegu na 400 m, natomiast na 800 m był pierwszy, co da-
ło mu brązowy medal wWród wszystkich uczestników mistrzostw 
na tym dystansie.

Zawody odbywały siC w miłej atmosferze, którą zapewniła 
obecnoWć Anny Dymnej. Aktorka mimo choroby wspierała bar-
dzo cywo uczestników zawodów, a szczególnie najstarszych lek-
koatletów Wwiata lekarskiego. 

NastCpne mistrzostwa zaplanowano za rok. Do organizacji 
tej imprezy swoją gotowoWć zgłosiło miasto Bielsko-Biała.

Ryszard Siwek

W nastCpnych dniach zwiedziliWmy 
stolicC Łotwy RygC oraz źstonii Tal-
lin. PodziwialiWmy piCkne zabytki obu 
Starówek. 

Mimo doWć ducej grupy, stanowili-
Wmy sympatyczną, towarzyską rodzinC 
słucby zdrowia i mile spCdziliWmy czas 
podczas tej turystycznej przygody. 

Z. Pasik
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Malarsko

Picasso na Zamku
Na 29 września w Muzeum Lubelskim zaplanowa-

no otwarcie wystawy 300 prac słynnego Pabla Picassa. 
Muzealnicy zapowiadają prezentację jego grai k i sztu-
ki użytkowej. Większość z nich nigdy nie była w Polsce 
pokazana. Na wystawie zobaczymy na przykład tale-
rze, które Picasso podarował Muzeum Narodowemu 
w Warszawie po Kongresie Intelektualistów w 1948 ro-
ku, oraz prace polskich artystów, którzy dziełami hisz-
pańskiego kubisty się inspirowali.

Zapowiedzi

Afryka zawita
23 września 2017 odbędzie się wystawa fotograi i Piotra Trojanowskiego. Autor 

pokaże zdjęcia pt. „Tanzania i Serengeti” w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U Leka-
rzy”, w LIL, ul. Chmielna 4, o godz. 12.00.

Pójść do Camino de Santiago
Na spotkanie w Klubie Globtrotera zaprasza  Marzena Buda, która opowie o Cami-

no de Santiago w Klubie Lekarza przy ul. Chmielnej 4. Spotkanie odbędzie się 20 paź-
dziernika o godz. 18.00.

Wernisaż 
21 października odbędzie się wernisaż wystawy fotograi cznej pt. „Dzieci świa-

ta”.  Autorem fotograi i jest Piotr Szczepański. Zaprasza Galeria Sztuki Nieprofesjonal-
nej „U Lekarzy” przy ul. Chmielnej 4. Początek o godz. 12.00.

Wyostrz oko – konkurs nadchodzi!

Lubelska Izba Lekarska i Uniwersytet Medyczny w Lublinie we współpracy z Lu-
belskim Towarzystwem Fotograi cznym i Związkiem Polskich Artystów Fotograi ków 
Okręg Lubelski ogłasza

VII Ogólnopolski Konkurs Fotograi czny Lekarzy i Studentów Medycyny.
Nadsyłanie prac do 31 października 2017 r. 
Rozstrzygnięcie konkursu do 18 listopada 2017 r. 
Wernisaż z wręczeniem nagród 9 grudnia 2017 r.
Regulamin i informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie: 
www.kultura.oil.lublin.pl/konkurs2017

Lekarze piszą dzieciom
Komisja Kultury Okręgowej Rady Le-
karskiej w Lublinie ogłasza II Ogól-

nopolski Konkurs Poetycko-Li-
teracki „Lekarze dzieciom”. Pa-
tronat honorowy nad konkur-
sem objęli prezes Naczelnej Ra-

dy Lekarskiej Maciej Hamankie-
wicz oraz prezes Lubelskiej Izby Le-

karskiej Janusz Spustek. Gazeta Lekar-
ska, miesięcznik Lubelskiej Izby Lekarskiej 

„Medicus” i Polskie Radio Lublin objęły patronat medial-
ny nad konkursem. 

Nadsyłanie prac do 30.09.2017 r. Rozstrzygnięcie kon-
kursu 30.10.2017 r. Wręczenie nagród 9.12.2017 r. 
Dodatkowe informacje na stronie internetowej 
organizatora: www.kultura.oil.lublin.pl.

Konkurs, konkurs, konkurs!!!

Opera: Umarłe miasto
22 i 24 września o godz. 18 na scenie Centrum Spotkania Kultur 

(plac Teatralny 1) dwa pokazy „Umarłego miasta” Ericha Wolfganga 
Korngolda w reżyserii Mariusza Trelińskiego. Będzie to pierwsza peł-

nowymiarowa opera prezentowana w sali operowej. Za temat do „Umar-
łego miasta” posłużyła powieść belgijskiego symbolisty G. Rodenbacha, 

mówiąca o dramacie mężczyzny opłakującego martwą żonę w scenerii mgli-
stej Brugii. Historia pokazuje, do czego zdolny jest człowiek opętany miłosną ob-

sesją. Kierownictwo muzyczne obejmie Finnegan Downie Dear, błyskotliwy londyńczyk, 
dyrektor muzyczny Shadwell Opera. Za scenograi ę – mroczny dom-labirynt odpowiada 
Boris Kudlička. Spektakl powstaje w koprodukcji z brukselskim Théâtre de la Monna-
ie. Obsada: Paul – Jacek Laszczkowski; Marie/Marietta – Ewa Vesin; Frank/Pierrot 
–Szymon Mechliński; Fritz – Tomasz Rak; Brigitta – Bernadetta Grabias; Juliette 
– Maria Stasiak; Victorin/Gaston – Pavlo Tolstoy; Hrabia Albert – Paweł Wunder. 
Chór i orkiestra Teatru Wielkiego – Opery Narodowej.

Bilety są od 60 do 180 zł. Do nabycia poprzez spotkaniakultur.com oraz w ka-
sie Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Muzycznie

„Ilekroć człowiek sięga po jego powieści i opowiadania, nie może się ich wprost naczytać. Nie może się nimi nasycić” – tak o Ivo Andricu, 
nieżyjącym od 1975 roku, jugosłowiańskim pisarzu, laureacie literackiego Nobla z 1961 roku, powiedział w jednym z wywiadów inny wielki pi-
sarz, Chorwat Miljenko Jergović. Jego ostatnia powieść „Psy nad jeziorem” właśnie ukazała się w Polsce. 

I tak jak Jergović chwali twórczość swego rodaka, tak nie sposób nie zachwycić się jego pisarstwem. Szczególnie „Psami…”, które urzekają 
i wciągają swą pogmatwaną narracją, historią, która przenika między tym, co realne i tym, co niedomówione. Mamy więc dwóch bohaterów: 

znanego poetę i eseistę Nano Mazutha, który przebywając w jednym z belgradzkich hoteli niespodziewanie zapada w śpiącz-
kę. „(…) był w głębokiej śpiączce i czas płynął dla niego nurtem, który różnił się od naszego ziemskiego, był wolniejszy, bardziej 
nieprzewidywalny i mógł w każdej chwili zostać przerwany(…)” – a czytelnik zapada w nią razem z Nano, wchodząc w świat je-
go pogrążonej w śnie świadomości. Wędrówka po wspomnieniach Nano (rewelacyjna wprost historia kryształowych kieliszków 
i ich kolejnych właścicieli); spotykanie dawno nieżyjących przyjaciół; realizm i fantazja – to czysta frajda dla czytelnika, bo nic tu 
nie jest oczywiste i trzeba się skupić, aby wyłapać poszczególne wątki, tym bardziej że równolegle wkraczamy w historię Arifa Ne-
vzetiego recepcjonisty z hotelu, w którym zasłabł poeta. On też zaczyna snuć swoją opowieść, która staje się osobną i doprawdy 
oszałamiającą historią jego rzekomej kuzynki Besy Nevzeti, specjalistki od renesansowej literatury dubrownickiej…

Mamy więc dwóch narratorów, ale różne czasy i wielu różnych bohaterów – nie tylko ludzi. To także opowieść o jugosłowiań-
skiej wojnie, Chorwacji, Dubrowniku a także o emigracji i tożsamości. „Psy nad jeziorem” to także, jak pisze sam Jergović, ćwicze-
nie stylistyczne zainspirowane serialem „Zagubieni” i powieścią Roberta Bolano „Dzicy detektywi” – już samo to powinno skło-
nić do sięgnięcia po „Psy…” i oczywiście wszystkie inne książki chorwackiego pisarza, który często powtarza, jak bardzo ceni i lu-
bi polską literaturę, szczególnie Gombrowicza a także Olgę Tokarczuk i Andrzeja Stasiuka. A na dodatek fascynuje się naszą hi-

storią (dobrze ją zna), do tego stopnia, że napisał powieść o słynnym polsko-niemieckim piłkarzu Wilimowskim, za którą zresztą otrzymał Na-
grodę Literacką Europy Środkowej „Angelus”.

Nic tylko czytać! 
Anna Augustowska

„Psy nad jeziorem”, Miljenko Jergović, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2017 

Największe gwiazdy włoskiej piosenki wystąpią wspólnie 9 września o godz. 
18 w Arenie Lublin (ul. Stadionowa 1). „Fiesta Italiana” to, jak zapewniają organi-
zatorzy, wielkie święto muzyki, kultury i kuchni. Wystąpią prawdziwe legendy: 
Al Bano & Romina Power z orkiestrą symfoniczną, Drupi, Sabrina oraz Stefano 
Terrazzino (z zespołem tanecznym), który całą imprezę poprowadzi. Usłyszymy 
wszystkie największe włoskie hity, m.in. „Ci Sara”, „Felicita”, „Sempre Sempre”, „Pi-
cola e Fragile”, „Provincia”, „Boys Boys”. Koncert „Fiesta Italiana” za-
kończy tegoroczny Europejski Festiwal Smaku w Lublinie, któ-
rego motywem przewodnim będzie właśnie kuchnia włoska. 
Bilety w cenie 79-199 zł. Sprzedaż przez Eventim.

Atramentowa
1 października o godz. 17.00 zacznie się koncert Stanisławy Celińskiej. Artystka, która 

przyjedzie do Lublina z zespołem pod kierownictwem Macieja Muraszko, zaprezentu-
je materiał ze swojej ostatniej płyty „Atramentowa” a przede wszystkim „Atramentową 
rumbę”, którą Maciej Muraszko i Marcin Sosnowski napisali specjalnie z myślą o Stani-
sławie Celińskiej. Koncert odbędzie się w sali koncertowej Filharmonii Lubelskiej (ul. 
M. Curie-Skłodowskiej 5). Bilety od 60 do 100 złotych.

Muzycznie

Literacko

Szeherezada… po chorwacku

Fiesta Italiana

reklama
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Pamiętnik znaleziony w szpitalnej szafce (serial prawie codzienny)

i inni?! Jeceli juc zmieniać, i ma być to dobra zmiana, to 
bądacie konsekwentni szanowni zmiennicy! 

11 lipca

Sąsiad siC przyznał, ce cona jego szwagra miała jakąW 
rekonstrukcyjną operacjC plastyczną. ZapytaliWmy, czy siC 
udała. Powiedział, ce według szwagra, jeWli chodzi o Wci-
słoWć – to bardzo. Dalej tematu nie drącyliWmy. żrunt, to 
dyskrecja i elegancja. 

13 lipca

Wieczorami na ulicach polskich miast coraz wiCcej pło-
nących Wwiec. Ten fakt cieszy, bo to nie tylko Wwiatełka 
w tunelu, ale i znak, ce w coraz wiCkszej liczbie głów tec 
juc siC coW zapala. Biorąc pod uwagC tC iloWć Wwiec moce-
my Wmiało powiedzieć, ce nastaje nam nowa era OVWIź-
CźNIA! 

15 lipca

Telewizja zapodała, ic na polecenie MON wybito pa-
miątkową monetC ku czci pana Misiewicza za jego wkład 
w obronnoWć kraju. Podobno kilku innym wczeWniej tec 
juc takie wybito. A niech sobie wybijają. A najlepiej sobie 
z głowy. Bo jest co!... 

17 lipca

Usprawiedliwiając wzrost spocycia alkoholu w Polsce, 
mocna przyjąć proste i logiczne wytłumaczenie – rzeczywi-
stoWć nalecy oceniać trzeawo, ale jak na trzeawo oceniać to, 
co siC rzeczywiWcie dzieje? To czasami szok, który po spo-
cyciu wyraanie maleje i ocena rzeczywistoWci pozytywnie 
wzrasta. Po prostu takie płynne przejWcie do dobrej zmiany, 
której jak widać, wielu oczekuje, pomagając sobie w tym 
jak tylko moce. Niektórzy co prawda mówią nawet o ko-
niecznoWci wprowadzenia prohibicji, ale nie byłby to chyba 
humanitarny pomysł, bo juc starzy Rosjanie w starym dow-
cipie na ten temat stwierdzili – „Trudno, niech wprowadza-
ją, myWmy juc swoje wypili, ale dzieci szkoda! ”.

25 lipca

Oglądałem jakieW obrady. Okazało siC, ce to obrady Sej-
mu. No, muszC przyznać, ce jCzyk niektórych naszych par-
lamentarzystów (sąsiad mówi – parlamendarzystów) staje 
siC coraz bardziej nieparlamentarny, ale bardzo wyrazisty, 
jeWli chodzi o ucywane wyrazy. I dobrze, bo „ciemny lud” 
to łatwiej kupi i zrozumi i moce da jakiW konkretny wyraz 
w kolejnych głosowaniach wyborczych. 

1 sierpnia

Całą salą z podziwem patrzymy, jak rozrasta siC impe-
rium OJCA TADźUSZA. Telewizja, radio, uczelnia, po-
czątki gastronomii, oWrodek profi laktyki nowotworowej 
itd. Dotacje tec siC rozrastają – i te rządowe, te społecz-
ne, prywatne tec. No, ale OJCIźC TADźUSZ to wybitny 
redempturysta, który do kacdego konta... kąta by zajrzał 

Nasz szoł powszedni

szukając funduszy na nastCpne, tak potrzebne i ubogacające społe-
czeństwo przedsiCwziCcia, z przekonaniem licząc na polską, rodzin-
ną tradycjC, ce „OJCU SIB NIź ODMAWIA”! JeWli tak dalej pój-
dzie, to tylko patrzeć, jak obok KUJAWIAKA, KRAKOWIAKA, 
MAZURA i POLONźZA, czyli CHODZONźżO, bCdzie siC tań-
czyło PŁACONźżO – nowy, narodowy taniec w rytmie „OJDYR-
dyr”, „OJDYR-dyr”. O tantiemach nie wspomnC. MyWlC, ce tylko 
jedna z wielu inicjatyw, które nas jeszcze czekają nie bCdzie realizo-
wana a mianowicie – OWrodek Leczenia żrzybic i Produkcji Vrod-
ków Przeciwgrzybiczych. 

3 sierpnia

W kraju upały. Czyli zgodnie z prognozami, ce prCdzej czy póa-
niej zrobi siC gorąco. Ale jak przewidują nie tylko meteorolodzy po-
dobno niedługo moce siC dodatkowo zrobić burzliwie i ma wiać! 
No, jak siC zrobi burzliwie to na pewno wiać bCdzie. I to wielu. I nie 
podobno, tylko na pewno. 

5 sierpnia

Jutro mam kolejne USż prostaty. Jeceli siC znowu okace, ce da-
lej przerasta, to bCdzie znaczyło, ce powoli przerasta mnie wszyst-
ko. Tylko co dalej?... 

Irosław Szymański

zaprasza na kursy w Lublinie

Lekarze i lekarze dentyści otrzymają punkty edukacyjne 

(nr wpisu do LIL – 58-000063-003)

WKTiR – zyskaj nowe możliwości

Wojewódzki Klub Techniki 
i Racjonalizacji w Lublinie

Inspektor Ochrony Radiologicznej 
7, 8 i 14.10.2017, egzamin 15.10.2017

Ochrona radiologiczna pacjenta 
LST

7.10.2017, egzamin 15.10.2017

LR, LRZ, LRT, FT, PMN
8,14.10.2017, egzamin 15.10.2017

Szczegółowe informacje i zapisy: 20-086 Lublin, ul. Szewska 4

www.wktir.pl
e-mail: szkolenia@wktir.pl

tel./fax 81 532-13-39, 81 743-67-49

BEZPŁATNE SZKOLENIA OKRESOWE BHP
DLA BRANŻY MEDYCZNEJ !!!

reklam
a

Sałatka po lekarsku

Leczo z… cukinii
No cóc, lato ma siC ku końcowi. Ale dziCki temu obfi -

toWć warzyw nas wprost rozpieszcza. Dlatego dzisiaj pro-
ponujC coW warzywnego właWnie i bCdzie to danie z cuki-
nii. Jej właWciwoWci i wartoWci odcywcze jako pierwsi do-
cenili mieszkańcy Meksyku i Ameryki Południowej, skąd 
pochodzi. Do Polski cukinia przywCdrowała z Włoch, stąd 
tec jej nazwa. Po włosku „zucchina” to po prostu mała dy-
nia. Cukinia (w niektórych regionach nazywana jest kabacz-

kiem) nalecy do warzyw dyniowatych. W zalecnoWci od odmiany mo-
ce być ciemnozielona, cółta lub pasiasta. Warzywo moce dorastać do 
ok. 40 cm długoWci, ale kiedy ma ok. 20-30 cm jest najdelikatniej-
sza. I taka ok. 30-centymetrowa bCdzie nam potrzebna.. Jest cenio-
na za wysoką wartoWć dietetyczną. Zawiera potas, celazo i magnez 
oraz witaminC C, K, PP i B1, beta karoten. Zaletą cukinii jest to, ce 
nie odkładają siC w niej metale ciCckie. Ponadto warzywo odkwasza 
organizm i pozytywnie wpływa na proces trawienia, dlatego poleca-
na jest przy problemach z nadkwaWnoWcią. WiCc do rzeczy. 

SkładnikiŚ
• 1 ok. 30-cm cukinia 
• 1 podwójna pierW z kurczaka
• 2-3 ząbki czosnku
• 1 Wredniej wielkoWci cebula 
• 1 tuba pasty z papryki (taka oryginalna wCgierska jest juc do 

kupienia w marketach)
• 2-3 łycki oleju słonecznikowego 
• 2-3 łycki przecieru pomidorowego 
• ½ łyceczki czarnego tłuczonego pieprzu
• ½ do 1 łyceczki soli 
• ½ łyceczki ostrej mielonej papryki (najlepiej wCdzonej 

wCgierskiej)
• 1 łyceczka mielonej słodkiej papryki (najlepiej wCdzonej 

wCgierskiej)
• 1 łycka sosu sojowego jasnego 

WykonanieŚ
Żilet drobiowy pokroić w ducą kostkC (ok. 2 cm) i usmacyć na 

oleju na jasnozłoty kolor oprószywszy solą, dodać 2-3 ząbki posie-
kanego doWć drobno czosnku, cebulC Wredniej wielkoWci tec pokro-
joną w grubą kostkC oraz słodką paprykC w proszku. CukiniC obrać, 
wydrącyć miącsz, pokroić w kostkC (ok. 3 cm) dodać do pozostałych 
składników i dalej smacyć na wolnym ogniu. Doprawić do smaku pa-
pryką w proszku, solą, pieprzem. Dodać przecier pomidorowy, pastC 
paprykową i sos sojowy. Leczo bCdzie gotowe, kiedy nasza cukinia 
bCdzie jeszcze ciut twarda. Podawać ze Wwiecym chlebem.

Smacznego!
Dariusz Hankiewicz

LIL w internecie: www.oil.lublin.pl

1 lipca

Bałagan w tej naszej słucbie zdrowia chyba juc osią-
ga szczyty. Sąsiad, który miał być pojutrze operowany, 
dzisiaj dostał niespodziewanie wypis za szpitala z roz-
poznaniem – „II-ga ciąca 28 tygodni”! Po godzinie oka-
zało siC, ce to pomyłka, bo szpitalny system komputero-
wy nawalił. OczywiWcie wypis anulowano. Poradziłem 
sąsiadowi, ceby informacyjną kartC wypisową zachował, 
bo za dwanaWcie tygodni przy tym totalnym bałaganie 
moce bCdzie mógł ubiegać siC o 500 +! I nie jest wyklu-
czone, ce to mu siC uda. Sąsiad z boku z przekąsem do-
dał – „Tak! Albo oskarcą go o aborcjC! ”. No, to tec nie 
jest wykluczone! PrzyznajC, nie pomyWlałem. 

2 lipca

BCdzie zapowiedziana wizyta PRźZYDźNTA USA 
w Polsce. Podobno w związku z tym TVP ma wyemito-
wać okazjonalnie zmodyfi kowany na tC okazjC program 
„JAKA TO MźLODIA?” pod eleganckim tytułem – „JA-
KA TO MźLANIA?”. 

7 lipca

Była wizyta!!!... Był entuzjazm, były dowocące auto-
busy wszystkich, nie tylko chCtnych, były tłumy wielbi-
cieli, była euforia po przemówieniu dosładzającym na-
szą narodową megalomaniC, wieczną przyjaań polsko-
amerykańską, naszą historiC i martyrologiC. I obietni-
ce dostaw gazu i patriotycznych pocisków. Ciekawe, 
czy to dla nas bCdzie TRAMPolina, z której siC odbije-
my, czy lina, którą znowu parC lat dla sportu i kondy-
cji bCdziemy sobie przeciągali, czy tylko sznurek, który 
nam pozostanie. Wacne, ce wizyta była, wizytacja jak-
by tec, było o wizjach, ale o wizach znowu ani słowa. 
Moce przy nastCpnej o tym bCdzie, o ile nastCpna jesz-
cze kiedyW bCdzie. 

10 lipca

KiedyW juc w swoich zapiskach o tym wspominałem, 
a tu znowu powtórna, pompatyczna, odgórna decyzja de-
komunizacji nazw polskich ulic. beby juc nigdy dziCki 
temu nie kłuła nas w oczy nazwa „22 LIPCA”, „ARMII 
CZźRWONźJ”, „1 MAJA”, „WYZWOLźNIA”, „BO-
HATźRÓW ORMO” o innych nie wspomnC. I dobrze. 
Tylko zastanawiam siC, czym zasłucyli siC dla Polski ci, 
których nazwiskami nazwano tyle innych naszych ulic, 
a których siC nie przewiduje zmieniać?! W końcu kto to 
był Sasankow, Czeremchow, Lipow, Betonow, Okopow 
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Odeszli

Danuta Dylewska-Pawłowska (1932-2017)

Stanisław Litwin (1932-2017)

1 maja 2017 r. zmarła profesor Danuta Dylewska-Pawłow-
ska – specjalista neurolog, emerytowana profesor Akademii 
Medycznej w Lublinie, wieloletni zasłucony pracownik i na-
uczyciel akademicki Katedry i Kliniki Neurologii, ceniony le-
karz i pedagog. Pani Profesor urodziła siC w Wilnie. Dyplom 
lekarza uzyskała w Lubelskiej Akademii Medycznej w 1954 
roku. Po studiach rozpoczCła pracC w Klinice Neurologii, gdzie 
specjalizowała siC szczególnie w dziedzinie chorób nerwowo-
miCWniowych i utworzyła prCcnie działającą pracowniC elek-
tromiografi i. W zakresie elektromiografi i Pani Profesor szko-
liła siC w znanym oWrodku w Danii, który był pionierem tej 
metody diagnostycznej na Wwiecie. Była autorką i współau-
torką szeregu prac naukowych w tej dziedzinie, brała aktyw-
ny udział w szkoleniu i wychowywaniu nowych pokoleń neu-
rologów. Przez 26 lat była członkiem Zarządu Oddziału Lu-
belskiego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego pełniąc 

funkcje kolejno skarbnika, wiceprzewodniczą-
cego i w latach 1982-1985 przewodniczącego. 
Była członkiem zarządu Sekcji źlektromiografi i 
Klinicznej w Warszawie. W 1992 r. uzyskała ty-
tuł profesora nadzwyczajnego. W uznaniu zasług 
została uhonorowana wieloma medalami i odzna-
czeniami, w tym Krzycem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski oraz Złotym Krzycem Zasługi.

Panią Profesor cechowała  wielka kultura osobista, elegan-
cja i skromnoWć. Była dobrym, cyczliwym człowiekiem i ta-
ką ją zapamiCtamy.

SpoczCła na Starych Powązkach w Warszawie.

Współpracownicy z Kliniki Neurologii 
PSK4 w Lublinie

21 czerwca 2017 r. odszedł w wieku 85 lat Stanisław Li-
twin – specjalista chorób wewnCtrznych, wspaniały człowiek, 
oddany swojej pracy oraz pacjentom, wracliwy na cierpienie 
drugiego człowieka, niezwykle ceniony w gronie lekarskim, 
jak równiec wWród pacjentów.

Urodził siC w Czechówce w powiecie hrubieszowskim. 
Liceum Ogólnokształcące im. Czarnieckiego ukończył 
w Chełmie. Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lu-
blinie ukończył w 1957 r. i rozpoczął pracC w Szpitalu Po-
wiatowym w Chełmie. Systematycznie podwycszał swoje 

kwalifi kacje zawodowe uzyskując w 1962 pierw-
szy, a w 1968 r. drugi stopień specjalizacji w dzie-
dzinie chorób wewnCtrznych. 

Przez 45 lat swojej pracy zawodowej był asy-
stentem, starszym asystentem ale równiec pełnił stanowiska 
kierownicze jako zastCpca ordynatora a nastCpnie kierownik 
poradni internistyczno-konsultacyjnej. Był delegatem na Kra-
jowe Zjazdy Lekarskie I, II, III i V kadencji, członkiem OkrC-
gowej Rady Lekarskiej w Lublinie II, III i V kadencji, człon-
kiem Naczelnego Sądu Lekarskiego w Warszawie III, IV i V 
kadencji. Był współorganizatorem a nastCpnie przewodniczą-
cym Delegatury Chełmskiej Lubelskiej Izby Lekarskiej II i III 
kadencji. Jako doWwiadczony lekarz uczestniczył w komisjach 
konkursowych na stanowiska ordynatorów oraz egzaminów 
specjalizacyjnych lekarzy. Zawsze z wielką uwagą i dbałoWcią 
o prawdC dokonywał wyborów i ocen.

Był przykładem zaangacowanej pracy, słucył radą i pomo-
cą. W uznaniu zasług w 2002 roku został odznaczony Meda-
lem Lubelskiej Izby Lekarskiej. 

CeniliWmy jego mądroWć, postrzeganie rzeczywistoWci nie 
tylko od strony medycznej, ale tec ludzkiej.

BCdziemy o Tobie pamiCtać
Koleżanki i koledzy lekarze

Ze smutkiem zawiadamiamy, 
że dnia 9 czerwca 2017 r. w Kraśniku

zmarł

Wincenty Warda
lekarz stomatolog

Wyrazy głębokiego współczucia ślą 

żonie, córce i synowi
koleżanki i koledzy Zmarłego 

z Kraśnika i Lublina.

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

Okręgowy Sąd Lekarski w Rzeszowie w składzie:
Przewodniczący: 
dr n. med. Stanisław Dziurzyński
Członkowie:
lek. med. Marian Wójcik
lek. med. Helena Romańczuk
Protokolant: Stefania Kościółek
w obecności 
Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
dr. Grzegorza Wrony

po rozpoznaniu dnia 07 kwietnia 2017 r. sprawy sygn. akt. 
OSL/20/2016 sprawy przeciwko lekarzowi:

dr. n. med. 
Antoniemu Wojciechowi WYSOKIŃSKIEMU
nr Prawa Wykonywania Zawodu PWZ – 8366770
członek Lubelskiej Izby Lekarskiej

obwinionemu o to, że:
w okresie od listopada 2012 do lutego 2015 roku będąc or-

dynatorem Oddziału Gastroenterologii Wojewódzkiego Szpita-
la Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Sa-
modzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubli-
nie dopuszczał się w krótkich odstępach czasu w stosunku do 
kobiet lekarzy rezydentów w/w oddziału: lekarz xxxxx, lekarz 
xxxxx, lekarz xxxxx, lekarz xxxxx zachowań o charakterze sek-
sualnym (molestowania seksualnego), czym naruszył artykuł 1 
ust. 2 i 3 w związku z artykułem 53 ust. 2 oraz artykuł 78 Kodek-
su Etyki Lekarskiej.

Z powodu wniosku Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Za-
wodowej z dnia 17.07. 2015 r. 

Okręgowy Sąd Lekarski w Rzeszowie uznaje obwinionego 
lekarza:

Antoniego Wojciecha Wysokińskiego za winnego naruszenia 
artykułu 1 ust. 2 i 3 w związku z artykułem 53 ust. 2 oraz artyku-
łem 78 Kodeksu Etyki Lekarskiej i zgodnie z artykułem 83 usta-
wy o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r.

postanawia ukarać: 

I. Zakazem pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach or-
ganizacyjnych ochrony zdrowia na okres pięciu lat, na podstawie 
artykułu 83 ust. 1 pkt 4 w związku z artykułem 83 ust. 2 Ustawy 
o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r.

II. Ograniczeniem w wykonywaniu czynności zawodu lekarza 
na okres dwóch lat w zakresie wszelkich funkcji szkolenia przed- 
i podyplomowego studentów, lekarzy i innych zawodów medycz-
nych, a w szczególności funkcji wykładowcy, asystenta, kierowni-
ka specjalizacji, opiekuna staży cząstkowych, koordynatora sta-
ży, na podstawie artykułu 83 ust.1 pkt 5 w związku z artykułem 86 
Ustawy o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r.

III. Zarządzić publikację orzeczenia wraz z uzasadnieniem w biu-
letynie Lubelskiej Izby Lekarskiej, której wymieniony jest człon-
kiem, na podstawie artykułu 84 Ustawy o izbach lekarskich z dnia 
2 grudnia 2009 r.

IV. Zasądza na rzecz Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie 
od obwinionego kwotę w wysokości 2.213,10 zł (słownie: dwa ty-
siące dwieście trzynaście złotych dziesięć groszy) tytułem kosz-
tów sądowych.

Od niniejszego orzeczenia przysługuje prawo odwołania w ter-
minie 14 dni od daty doręczenia odwołania wraz z uzasadnieniem 
do Naczelnego Sądu Lekarskiego za pośrednictwem Okręgowego 
Sądu Lekarskiego.

Członkowie Sądu:
Lek. med. Marian Wójcik

lek. med. Helena Romańczuk

Przewodniczący Składu:
dr n. med. Stanisław Dziurzyński

Rzeszów, 07 kwietnia 2017 r. 

OIL/20/2016
O R Z E C Z E N I E

OKRĘGOWEGO SĄDU LEKARSKIEGO W RZESZOWIE
z dnia 7 kwietnia 2017 roku

Pełny tekst uzasadnienia orzeczenia jest dostępny na stronie internetowej "Medicusa" – www.medicus.lublin.pl

Nowelizacja listy leków refundowanych – lipiec 2017 r.
Jak podało MZ zmiany na wykazie 

lipcowym mają charakter tylko porząd-
kujący i redakcyjny, a nie jest to dobra 
wiadomoWć dla chorych i ich rodzin. In-
formacja ta dotyczy równiec leków dla 
seniorów 75 +.

Zmiany w liście aptecznej dotyczą 
miCdzy innymi produktu minirin melt 
(desmopressinum), stosowanego w przy-
padku izolowanego moczenia nocnego 
u pacjentów powycej 6. roku cycia, z pra-
widłową zdolnoWcią zagCszczania moczu, 
po udokumentowaniu nieskutecznoWci 1-
miesiCcznego postCpowania wspomaga-
jącego i motywującego. W przypadku 
produktu modulen IBD okres wspoma-
gająco-motywujący skróci siC z trzech 
miesiCcy do jednego. 

Nowa lista to takce zmiany w pro-
gramach lekowych.

Bosulif (bosutynib) stosowany w ra-
mach programu lekowego „Leczenie 
przewlekłej białaczki szpikowej” to no-
wa substancja czynna, dodana do do-
tychczas obowiązującego programu le-
kowego. Avastin (bevacizumabum) i er-
bitux (cetuximabum) dotyczą I linii lecze-
nia w ramach nowego, przygotowanego 
przez ekspertów, opisu programu lekowe-
go „Leczenie zaawansowanego raka jeli-
ta grubego”, a zaltrap (afl ibercept) w II li-
nii leczenia w ramach nowego, przygo-
towanego przez ekspertów, opisu progra-
mu lekowego „Leczenie zaawansowane-
go raka jelita grubego”.

Jak pisze „Rzeczpospolita”, mimo ape-
li rodziców dzieci po transplantacjach, re-
sort zdrowia nie przywrócił ryczałtowej 
opłaty (3,20 zł) za zawiesinC valgancy-
klowiru.

Zgodnie z nową listą refundacyjną 
pacjenci dopłacą do niej 666,79 zł – to 
o 107,84 zł wiCcej nic w przypadku li-
sty opublikowanej w maju br.

Resort zignorował takce opiniC eks-
pertów, którzy przekonywali, ce zawie-
siny nie mocna zastąpić tabletkami, po-
niewac tylko postać płynna pozwala na 
dobranie dawki dla maluchów i wygod-
ne zaordynowanie leku. UrzCdnicy MZ 
wyjaWniają, ce cena zmaleje, jeWli zawnio-
skuje o to producent leku.

Lipcowa lista oburzyła równiec pa-
cjentów onkologicznych. Członkowie 
sekcji prostaty stowarzyszenia UroCon-
ti alarmują, ce po raz kolejny nie docze-
kali siC refundacji stosowanych w lecze-
niu hormonalnym raka prostaty enzalu-
tamidu i dichlorku radu-223.

Jerzy Jakubowicz
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Komisja 
Wykonywania 
Zawodu ORL 

w Lublinie
informuje

Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. 
o izbach lekarskich (j.t. DzU z 2016 
poz. 522) nakłada na lekarzy i leka-
rzy dentystów zrzeszonych w okrCgo-
wej izbie lekarskiej obowiązek powia-
damiania izby w terminie 30-dniowym 
o zmianach dotyczącychŚ

• 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 umiejCtnoWci z zakresu wCc-
szych dziedzin medycyny lub udzie-
lania okreWlonych Wwiadczeń zdro-
wotnych• rodzaju i daty uzyskania stopnia 
i tytułu naukowego• nazwy i adresu miejsca pracy, da-
ty podjCcia i zakończenia zatrud-
nienia, stanowiska (u kacdego pra-
codawcy), dokumenty potwierdza-
jące wykonywanie zawodu – umo-
wa o pracC, Wwiadectwo pracy• informacji o prowadzeniu indywi-
dualnej/specjalistycznej/grupowej 
praktyki lekarskiej• informacji o zaprzestaniu prowa-
dzenia indywidualnej/specjalistycz-
nej/grupowej praktyki lekarskiej 
(wykreWlania wpisu z ewidencji 
działalnoWci gospodarczej)• informacji dotyczącej wykonywa-
nia zawodu lekarza w innym nic 
Rzeczpospolita Polska państwie 
członkowskim Unii źuropejskiej• informacji dotyczącej zaprzesta-
nia wykonywania zawodu lekarza 
na czas nieokreWlony na terytorium 
RP• informacji o ograniczeniach w wy-
konywaniu zawodu lekarza• informacji o zawieszeniu w wyko-
nywaniu zawodu lekarza• informacji o podjCciu wykonywania 
zawodu lekarza na terytorium RP• informacji o emeryturze, rencie, da-
cie przyznania, nazwy organu wy-
dającego decyzjC• adresu miejsca zamieszkania, nu-
meru telefonu, faksu i adresu pocz-
ty elektronicznej (o ile posiada)• adresu do korespondencji

Składki członkowskie w 2017 r.

Pożyczki

konto na pożyczki: 

16 1910 1019 2600 1690 3121 0001

Pożyczki socjalne będą realizowane – 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 i 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_i 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

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

• Lekarza stomatologa na staż podyplomowy lub 
po stażu na umowę o pracę zatrudnię w nowo-
cześnie wyposażonym Gabinecie Stomatolo-
gicznym w Tomaszowie Lubelskim na dogod-
nych warunkach. Tel. 607 566 615.

• Luxmed-Uzdrowisko Nałęczów nawiąże współ-
pracę z lekarzem stomatologiem świadczącym 
usługi prywatnie i w ramach umowy z NFZ. 
Oferta współpracy dotyczy naszej placówki 
w Poniatowej przy ul. Lubelskiej 3. Tel. 602 407 
672 lub mail: bok@luxmednaleczow.pl

• Zatrudnię na korzystnych warunkach specjali-
stę endodontę do pracy w gabinecie stomato-
logicznym 35 km od Lublina. Telefon kontakto-
wy: 727 598 995. Proszę o kontakt po godzinie 
18.

• Nowocześnie wyposażony gabinet stomatolo-
giczny w Tomaszowie Lubelskim przyjmie na 
dogodnych warunkach na umowę o pracę le-
karza stomatologa na staż podyplomowy lub 
po stażu. Warunki pracy do uzgodnienia. Tel. 
607 566 615.

• Przychodnia o ugruntowanej pozycji na rynku 
świętokrzyskim podejmie współpracę z leka-
rzem stomatologiem specjalistą w zakresie or-
todoncji. Tel. 600 968 158 lub biuro@motomed.
com.pl

• Specjalistyka Czechów Sp. z o.o. w Lublinie, ul. 
Kompozytorów Polskich 8 zatrudni lekarza den-
tystę. Tel. 81 718 72 07.

Drobne

• SP ZOZ w Adamowie, powiat Łuków, wynajmie 
pomieszczenie na gabinet praktyki prywatnej. 
Tel. 608 501 899.

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

• Wynajmę pomieszczenie w działającym NZOZ 
pod gabinet okulistyczny na terenie całego wo-
jewództwa. Możliwe różne formy współpracy. 
Tel. 533 778 897.

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

Praca

Lekarze
• Alergologa, dermatologa i endokrynologa za-

trudnimy, VIP medical, Chodźki 17 lok. 8, Lublin. 
Tel. 501 219 504.

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

• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim zatrud-
ni lekarza do pracy w POZ (specjalistę medycy-
ny rodzinnej, internistę, pediatrę, lub w trakcie 
specjalizacji). Korzystne warunki wynagrodze-
nia, dowolna forma zatrudnienia, nowocze-
sna przychodnia. Tel. 501 203 088, lub 501 063 
325.

• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim zatrudni 
lekarzy specjalistów. Nowoczesna przychodnia, 
wysokiej klasy sprzęt, USG, korzystne warunki 
wynagrodzenia, forma współpracy do uzgod-
nienia. 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 5 roku specjalizacji 
z chorób wewnętrznych. Doświadczenie w pra-
cy w Poradni Ogólnej i Lekarza Rodzinnego, du-
że doświadczenie w pracy w SOR z udokumen-
towaną liczbą godzin, doświadczenie w pracy 
na Oddziale Chorób Wewnętrznych ze szcze-
gólnym uwzględnieniem tematyki kardiolo-
gicznej. Dyspozycyjny, z umiejętnością pracy 
w zespole, łatwo przystosowujący się do obo-
wiązków, chętny do pogłębiania wiedzy. Od za-
raz. Tel. 534 971 771.

• Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych w Zamościu za-
trudni lekarza. Warunki pracy i płacy do uzgod-
nienia. Tel. 84 638 94 57, 84 638 94 58, 84 627 
38 95. 

• NZOZ w Lublinie działający w zakresie POZ za-
trudni lekarza rodzinnego na pełny etat, na 
atrakcyjnych warunkach. Zatrudnienie na umo-
wę o pracę lub kontrakt, do uzgodnienia. Tel. 
691 089 234.

• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowot-
nej w Gniewoszowie zatrudni lekarza o specjal-
ności internista/medycyna rodzinna. Tel. (48) 
621 50 16.

• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej nr 1 w Bełżycach zatrudni specjalistów 
w dziedzinie: chirurgii ogólnej, anestezjologii, 
neonatologii (praca w oddziałach szpitalnych), 
neurologii (konsultacje w oddziałach szpital-
nych), medycyny rodzinnej lub chorób we-
wnętrznych lub pediatrii (praca w Gminnym 
Ośrodku Zdrowia w Borzechowie). Atrakcyjne 
warunki wynagrodzenia. Forma współpracy do 
uzgodnienia. Tel. (81) 516 29 26; 605 358 585, 
sekretariat.zoz1@powiat.lublin.pl

• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej nr 1 w Bełżycach zatrudni specjali-
stów w dziedzinie: chirurgii ogólnej (kierowa-
nie Działem Ambulatoryjnych Świadczeń Spe-
cjalistycznych i Diagnostyki, łączone z pracą 
w poradni i oddziale), anestezjologii, neonato-
logii (praca w oddziałach szpitalnych), pedia-
trii (dyżury w oddziale), otolaryngologii (praca 
w poradni), neurologii (konsultacje w oddzia-
łach szpitalnych), medycyny rodzinnej lub cho-
rób wewnętrznych (praca w Gminnym Ośrod-
ku Zdrowia w Borzechowie). Atrakcyjne wa-
runki wynagrodzenia. Forma współpracy do 
uzgodnienia. Tel. (81) 516 29 26; 605 358 585, 
e-mail:sekretariat.zoz1@powiat.lublin.pl

• CENTRUM MEDYCZNE CHODŹKI w Lublinie na-
wiąże współpracę ze specjalistami z zakresu: en-
dokrynologii, dermatologii, hematologii, neu-
rologii dziecięcej i laryngologii, ul. Chodźki 17 
lok. 5, www.cmchodzki.pl, tel. 604 710 463.

• 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 50 21.

• NZOZ PMR „VITA” Sp. z o.o., 22-200 Włodawa, ul. 
1000-lecia P.P. 13 zatrudni na stałe lekarza ro-
dzinnego, internistę oraz nawiąże współpracę 
z lekarzami różnych specjalności. W NZOZ „VI-
TA” istnieje możliwość tworzenia list aktywnych 
POZ (deklaracje wyboru lekarza) dla lekarzy ro-
dzinnych. Dowolna forma zatrudnienia, miesz-
kanie służbowe. Tel. 82 572 23 00 lub kom. 513 
030 011, e-mail nzozvita@europoczta.pl.

• Dietetyk do prywatnej przychodni medycznej 
w Parczewie. Wymagana własna działalność 
oraz minimum 3 lata doświadczenia. Kontakt: 
+48 696 034 570.

• Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z o.o. za-
trudni lekarza specjalistę chorób wewnętrznych 
bądź hematologii do pracy w Oddziale Hema-
tologii lub lekarza chcącego się specjalizować 
w dziedzinie hematologii w dogodnej dla za-
interesowanych formie (umowa o pracę, umo-
wa cywilnoprawna). Tel. 84 677 50 21.

• 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 pracy 
w Oddziale Hematologii lub lekarza chcące-
go się specjalizować w dziedzinie hematolo-
gii w dogodnej dla zainteresowanych formie 
(umowa o pracę, umowa cywilnoprawna). Tel. 
84 677 50 21.

• ARION Szpitale sp. z o.o. zatrudni lekarzy inter-
nistę, pulmonologa, pediatrę, ortopedę (mo-
gą być w trakcie robienia specjalizacji) do pra-
cy w oddziałach i na dyżury. Miejsce pracy Bił-
goraj. Tel. 697 617 661. 

• Lekarz chirurg ogólny, z wieloletnim doświad-
czeniem, także w proktologii, poszukuje dodat-
kowej pracy w przychodni. Kontakt mrsa@ga-
zeta.pl

• NZOZ w Lublinie przy ul. Chodźki nawiąże 
współpracę z lekarzem wykonującym zabiegi 
skleroterapii. Tel. 604 485 601.

• Lublin, Centrum Medyczne Relaksowa zapra-
sza lekarzy do współpracy. 602 589 549, www.
ab-cm.pl

• Lekarz w trakcie specjalizacji z chorób we-
wnętrznych podejmie stałą pracę w POZ (po 
godz. 15.00 oraz NiŚPL (Lublin i okolice). Umie-
jętność wykonywania badań USG (brzuch/tar-
czyca) – mile widziany dostęp do aparatu. Tel. 
600 990 212.

• Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. zatrudni 
lekarza anestezjologa w dogodnej formie (umo-
wa o pracę, kontrakt).Tel. 84 677 50 21. 

• Psychiatrę (również lekarza w trakcie specjali-
zacji z psychiatrii) zatrudnimy do pracy w ZOL 
psychiatrycznym w Uniszowicach k.Lublina. Wa-
runki zatrudnienia i wynagrodzenia do uzgod-
nienia. Zgłoszenia proszę kierować na adres in-
fo@zielonaklinika.pl lub tel. 722 141 121.

• Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Puławach pilnie zatrud-
ni lekarzy chętnych do pracy w podstawowej 
opiece zdrowotnej. Mile widziane będą osoby 
posiadające specjalizacje z pediatrii lub medy-
cyny rodzinnej, ewentualnie z rozpoczętą spe-
cjalizacją. Tel. 531 735 072, 81 45 02 282, e-mail: 
mbroniek@szpitalpulawy.pl

• Specjalistyka Czechów Sp. z o.o. w Lublinie, ul. 
Kompozytorów Polskich 8 zatrudni w niepeł-
nym wymiarze lekarza neurologa. Tel. 81 718 
72 07.

• Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Opo-
lu Lubelskim podejmie współpracę z lekarzami 
o specjalności w dziedzinie chorób wewnętrz-
nych, kardiologii i chirurgii. Warunki pracy i pła-
cy do uzgodnienia. Tel. 533 326 122. 

• Dyrektor SPZOZ w Krasnymstawie zatrudni le-
karzy specjalistów w następujących dziedzi-
nach medycyny: anestezjologii i intensywnej 
terapii, medycyny ratunkowej, lekarz systemu 
– praca w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, 
chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej i po-
łożnictwa i ginekologii. Tel. 82 576 21 70, se-
kretariat@spzozkrasnystaw.pl.
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• Puławskie hospicjum zatrudni i wesprze 
w kształceniu lekarza. Możliwość zatrudnienia 
w ramach umowy o pracę lub umowy cywilno-
prawnej. Tel. 81/886 62 89 godz. 12.00-16.00. 

• Pilnie zatrudnię lekarza rodzinnego lub w trak-
cie specjalizacji, ew. lekarza internistę do pra-
cy w NZOZ Medyk w Świdniku na cały etat lub 
kontrakt lub godziny. Dobre warunki płacowe. 
Tel. 81 751 22 21. 

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.

• NZOZ w Puławach zatrudni lekarza stomatolo-
ga. Oferujemy korzystne warunki płacowe oraz 
bardzo dobre warunki pracy. Tel. 504 073 832.

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

• Przychodnia EMPATIA w Międzyrzecu Podla-
skim zatrudni lekarza stomatologa. Nowocze-
sna przychodnia, elastyczne godziny pracy – pa-
cjenci prywatni. Forma współpracy do uzgod-
nienia. Tel. 501 063 325.

• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim zatrudni 
pilnie stomatologa. Nowoczesna przychodnia, 
wysokiej klasy sprzęt, USG, korzystne warunki 
wynagrodzenia, forma współpracy do uzgod-
nienia. Tel. 501 203 088, lub 501 063 325.

• Zatrudnię lekarza stomatologa w gabinecie sto-
matologicznym w Lublinie. Praca w ramach NFZ 
i prywatnie. Tel. 512 234 727.

• Nawiążę współpracę ze specjalistą stomatolo-
gii ogólnej, protetyki stomatologicznej. Praca 
w ramach umowy z NFZ i komercyjnie. Tel.502 
033 909; e-mail kontakt@kardent.pl

• Nowoczesny gabinet stomatologiczny w Kra-
snymstawie zatrudni lekarza stomatologa do 
pracy na umowę z NFZ i prywatnie. Forma 
współpracy do uzgodnienia. Tel. 662 313 363.

• Nowoczesne Centrum Stomatologiczne w Kra-
snymstawie zatrudni stomatologa do leczenia 
endodontycznego. Nie wymagamy specjaliza-
cji. Tel. 662 313 363. 

• Stomatolog do prywatnego gabinetu stoma-
tologicznego w Parczewie. Wymagana własna 
działalność oraz minimum 3 lata doświadcze-
nia. Kontakt: +48 696 034 570.

• Zatrudnię lekarza stomatologa w gabinecie sto-
matologicznym w małej miejscowości (kontrakt 
NFZ), możliwość prowadzenia praktyki prywat-
nej na bardzo atrakcyjnych warunkach. Gwa-
rantowana duża liczba pacjentów. Tel. 500 050 
102.

• Poszukuję pracy na NFZ jako ortodonta w wo-
jewództwie lubelskim lub mazowieckim. Tel. 
698 288 368.

• Zatrudnię lekarza dentystę, najlepiej po stażu. 
Tel. 502 644 342.

• Zatrudnię lekarza stomatologa w niepełnym 
wymiarze pracy na NFZ i prywatnie. Puławy 
608 295 887.

• Zatrudnię stomatologa lub stażystę – Tarno-
gród. Tel. 502 942 444.

• NZOZ Idealmed przy ulicy Chodźki 13 nawiąże 
współpracę z doświadczonymi stomatologami 
celem wykonywania zabiegów z zakresu pro-
tetyki, chirurgii stomatologicznej i ortodoncji. 
Tel. 604 485 601.

• Nowocześnie wyposażony gabinet stomato-
logiczny w Lublinie (os. Nałkowskich) nawiąże 
współpracę z lekarzem stomatologiem specja-
listą w zakresie chirurgii, ortodoncji lub prote-
tyk – przyjęcia pacjentów prywatnych. Korzyst-
ne warunki współpracy. Tel. 665 981 234.

• Dobrze działająca Przychodnia Stomatologicz-
na w Chełmie zatrudni lekarza dentystę, chcą-
cego wykonywać zabiegi z chirurgii stomato-
logicznej lub stomatologii estetycznej. Atrak-
cyjne warunki pracy. Kontrakt chirurgiczny na 
NFZ oraz pacjenci prywatni. Możliwość nocle-
gu. Tel. 660 051 022 lub biuro.ekomed@wp.pl
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• biuro: tel. 81 536-04-50 (51), 
fax 81 536-04-70
20-079 Lublin, ul. Chmielna 4
biuro@oil.lublin.pl
poniedziałek, Wroda, czwartekŚ 8-16, 
wtorekŚ 8-17, piątekŚ 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 interesantówŚ 
poniedziałek, Wroda, czwartekŚ 8-16, 
wtorekŚ 8-17, piątekŚ 8-15

• rejestr praktyk prywatnych: 
81 536-04-53, rejestr.praktyk@oil.
lublin.pl, godziny przyjęć interesantówŚ 
poniedziałek, Wroda, czwartekŚ 8-16, 
wtorekŚ 8-17, piątekŚ 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, czwartekŚ 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 PodlaskaŚ 

tel./fax 83 344-28-87
Warszawska 14, 
21-500 Biała Podlaska
biala.podlaska@oil.lublin.pl
czynneŚ poniedziałekŚ 7.30-17.00, 
wtorek–czwartekŚ 7.30-15.30, 
piątekŚ 7.30-14.00

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

• delegatura Zamość: 
tel. 84 638-46-58
ul. Partyzantów 3, 22-400 ZamoWć
zamosc@oil.lublin.pl
czynneŚ 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 czynnaŚ poniedziałekŚ 10-15, 
wtorekŚ 9-16.45, Wroda, 
czwartekŚ 10-15.30, piątekŚ 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 (ZamoWć)
ubezpieczenia@oil.lublin.pl

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

PoniedziałekŚ
Maria Dura – godz. 15.00-17.00

WtorekŚ
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

VrodaŚ
Leszek Buk – godz. 12.00-12.30
Anna Zmysłowska – godz. 15.00-16.00
Maria Dura – godz. 15.00-16.00

CzwartekŚ
Janusz Spustek – godz. 14.00-16.00

PiątekŚ
Leszek Buk – godz. 13.30-14.30

Uwaga! 
Zmiana 

reklam
a






