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Rozstanie z wolnym rynkiem
Wielu lekarzy, którzy uwierzyli politycznym zapewnieniom, 

że rynek i konkurencja będą drogą do sukcesu, zaangażowało 
swoje oszczędności dziś za sprawą tzw. suwerena dopada nie-
spodzianka nie do pozazdroszczenia –

pisze Marek Stankiewicz
str. 2-3

Pierwsza tabletka na jaskrę
Po 20 latach prac, we współpracy z okulistami ośrodka lubel-

skiego i okulistami z Niemiec, a także z Kliniką Neurologii UM 
w Lublinie udało się opracować lek do leczenia jaskry w posta-
ci doustnej. 

Jerzy Jakubowicz
str. 6

Przez życie idę z Beatlesami
– Beatlesi towarzyszą mi od wczesnej podstawówki. Już wte-

dy, nie wiedząc nawet czyją śpiewam piosenkę, razem z kole-
gami z podwórka wyśpiewywaliśmy po rosyjsku „Żołtyj para-
chod, żołtyj parachod”–

mówi Krzysztof Jan Werner, lekarz dentysta, 
który założył w Lublinie Fan Club The Beatles, 

w rozmowie z Anną Augustowską
str. 16-17
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W służbie zdrowia da się zauważyć zbyt wie-
le wolnego rynku, co nie pomaga ani pacjentom, 
ani systemowi opieki – stwierdził podczas jednego 
z paneli Forum Ekonomicznego w Krynicy mini-
ster zdrowia Konstanty Radziwiłł.

Trzeba przyznać, że niemal od ćwierćwiecza, jak 
zaklęcia powtarza się mantry o potrzebie reformy służ-
by zdrowia, przez którą z jakiegoś powodu, na zasa-
dzie oczywistości rozumie się jej prywatyzację. Wie-
lu lekarzy, którzy uwierzyli politycznym zapewnie-
niom, że rynek i konkurencja będą drogą do zawo-
dowego i fi nansowego sukcesu, zaangażowało swoje 
oszczędności i spadki po rodzicach, nie mówiąc o ban-
kowych kredytach, aby wziąć sprawy w swoje ręce, 
dziś za sprawą tzw. suwerena dopada niespodzianka 
nie do pozazdroszczenia.

Mordobicie w białych rękawiczkach

Najgorzej, że nikt nikomu w codziennej gazecie, 
radiu i telewizji niczego nie wyjaśnia. Aż strach włą-
czyć radio w samochodzie dojeżdżając do pracy, lub 
telewizor po pracy. Tam liczy się tylko mordobicie 
w białych rękawiczkach. Bo „ciemny lud to kupi”! 
Tymczasem prości ludzie zwykle nie posiadają wie-
dzy niezbędnej do oszacowania ich potrzeb w kwe-
stii usług zdrowotnych. A gdy już zdarzy się tak, że 
potrzebują czegoś poważniejszego niż kontrolna wi-
zyta u lekarza, to zwykle koszty tych zabiegów są nie 
na ich kieszeń. 

Co więc robi teraz rząd, aby ostatnim niedowiar-
kom do reszty obrzydzić komercjalizację? Ocenia, 

Rozstanie z wolnym rynkiem
bada wskaźniki i porównuje je z innymi krajami. A opozycja się 
nad nim pastwi. Okazuje się, że wydajemy mniej niż inne kra-
je, jeśli chodzi o wydatki realne, ale też jeśli chodzi o PKB. Ale 
w tym ambitnym dziele gdzieś zapodział się drobny szczegół: 
pieniądze, które ma zastąpić sieć szpitali. „Chcemy, żeby opieka 
zdrowotna była nie tylko listą procedur, którą wykonują świad-
czeniodawcy” – wzniośle zakomunikował minister. Górnolotne 
deklaracje nie kosztują ani nie bolą, gorzej już z dotrzymaniem 
słowa. Tymczasem prości ludzie, którzy tej nowoczesnej i sko-
ordynowanej opieki najbardziej potrzebują, dostają kolejnego 
kuksańca, jeśli milczeniem pominąć dotkliwe kopniaki spod re-
jestracji w przychodniach specjalistycznych. Pod sejmo-
wy walec wpadną niebawem sądy, media i świątecz-
ny handel w hipermarketach, a ochrona zdrowia 
lub jak woli Radziwiłł służba, jak piąte koło 
u wozu, będzie nim nadal kołysać na wy-
boistej drodze. W ciągu ostatnich dwóch 
lat nie stało się nic, co by ulżyło pa-
cjentom i poprawiło warunki pracy 
lekarzy. Co najwyżej pożegnaliśmy 
kilku lekarzy, którzy nie wytrzymali 
przepracowania. 

Ustawa o sieci żadnej sieci 
nie wprowadza

Naczelny animator ustawy o sieci szpita-
li, wiceminister Piotr Gryza, przekonuje, że 
sieć to również rynek. Przecież to iście Or-
wellowska retoryka: nazywanie Ministerstwa 
Wojny Ministerstwem Pokoju nie zmienia fak-
tu, że ten resort zajmuje się zbrojeniem. Tylko patrzeć, jak ry-
nek, przynajmniej w lecznictwie szpitalnym, będzie, jeśli nie 
zlikwidowany, to bardzo istotnie ograniczony.

Ustawa o sieci żadnej sieci nie wprowadza. Bo przez sieć ro-
zumiemy stworzenie zespołu powiązań funkcjonalnych, orga-
nizacyjnych, formalnoprawnych pomiędzy szpitalami, a takich 
tutaj próżno szukać. Szpitale, którym sprzyjało szczęście i poli-
tyczne fl irty, są najwyżej oczkami w poszarpanej siatce. Podob-
nie fi nansowanie „ryczałtowe”, w rzeczywistości ryczałtem nie 
jest. Wartość ryczałtu zależy od wykonanych świadczeń. Mi-
nisterialne rozporządzenie jasno wskazuje, że ryczałt w przy-
szłym okresie jest funkcją jego wykonania w okresach poprzed-
nich. Tymczasem zgodnie z defi nicją, fi nansowanie ryczałtowe 
to takie, w którym opłata ma stałą wysokość i nie zależy od na-
kładu prac i środków, które trzeba było ponieść na jej wypraco-
wanie. Tylko w pierwszym okresie funkcjonowania sieci, czy-
li w czwartym kwartale tego roku, kwota ryczałtu, ustalana na 
podstawie świadczeń wykonanych i sprawozdanych w 2015 r. 
z cennika roku 2017, jest fi nansowaniem ryczałtowym. 

Czy warto się wysilać? 

Weźmy przykład z hipotetycznego terenowego szpitala. Je-
żeli w okresie bazowym jego dyrekcja otrzyma ryczałt w wyso-
kości 10 mln zł i wykona go co do grosza, to w kolejnym okre-
sie wartość ryczałtu pozostanie bez zmian. Jeśli jednak ryczał-
tu nie wykona lub go istotnie przekroczy, w kolejnym okresie 
kwota, niestety, się zmieni. Dlaczego niestety? Bo przy połowie 
wykonania, ryczałt na kolejny okres będzie stanowił 60 proc. 
wartości wykonania. Ale gdy szpital, w swoim twórczym zapa-
le, przekroczy go o połowę (150 proc. wykonania), to jego ry-
czałt zostanie zwiększony najwyżej o 22 proc. Najbardziej bę-
dzie opłacało się wykonać od 90 do 102 proc. ryczałtu. Czyli 

stare rosyjskie porzekadło „tisze budiesz, dalsze 
jedziesz” może stać się wkrótce mottem naszej 
rodzimej kadry menedżerskiej. Konia z rzędem 
temu, kto w tej zawiłej arytmetyce dostrzeże 
jeszcze wolny rynek i konkurencję.

Prywatny POZ jest cacy!

Gołym okiem widać, że suweren nie prze-
pada za prywatną własnością. Chociaż nie ma 

dowodów, że prywatne szpitale udzielają gorszej jako-
ści świadczeń niż publiczne. Nierzadko wygląda to 

wręcz odwrotnie. Istnieją, oczywiście, przykłady 
nieuczciwych zachowań podmiotów prywatnych, 
ale od takich samych aż się roi wśród podmio-
tów publicznych. Ale najbardziej zdumiewa 
niekonsekwencja w podejściu do podmiotów 
prywatnych. Zdaniem suwerena, prywatne 
szpitale są zachłanne i sprytnie odnajdują 
niezagospodarowane nisze. A więc nie za-
sługują na publiczne fi nansowanie. A już 
prywatny POZ jest jak najbardziej cacy! 
Co więcej, pomimo częstych deklaracji 
Radziwiłła, że w ochronie zdrowia nie po-

winno być zysku, zwiększa się ich fi nanso-
wanie i tworzy osobną ustawę o podstawowej 

opiece zdrowotnej, którą właśnie przyjął rząd. 
Gwarantuje ona lekarzowi rodzinnemu rolę koor-
dynatora procesu leczenia, sterującego specjali-
stami i nadzorującego leczenie szpitalne. Będę 

z uwagą śledzić, jak lekarze rodzinni poradzą so-
bie w Lekarskiej Lidze Mistrzów.

Czego możemy się spodziewać z nadejściem jesieni? Pa-
cjent będzie nadal czekał miesiącami na wizytę u specjalisty. 
Zamożniejsi pacjenci machną na to ręką, bo od lat żałują swo-
ich oszczędności na bezpieczeństwo zdrowotne. Dyrektorów pu-
blicznych szpitali czeka przyspieszony kurs zarządzania stroną 
przychodową, aby wyjść na swoje. A lekarzami uczestniczący-
mi w badaniach klinicznych, już ofi cjalnie interesuje się Biu-
ro Antykorupcyjne.

Marek Stankiewicz

• Czego lekarze i ich pacjenci mogą oczeki-
wać po 1 października w związku z wprowa-
dzeniem systemu sieci szpitali?

– Wprowadzenie ustawy o sieci szpitali bu-
dzi wiele emocji. Niewątpliwie wielką nadzie-
ję na poprawę sytuacji w ochronie zdrowia ma-
ją pacjenci, co z pewnością należy łączyć z za-
pewnieniem o polepszeniu dostępności do leka-
rzy specjalistów czy skróceniu kolejek oczekują-
cych na leczenie operacyjne. Podobne deklaracje 
mogliśmy już usłyszeć w czasie wprowadzania 
pakietu onkologicznego. Jednak dla większości 
chorych reforma i tym razem nie będzie stano-
wiła przełomu. Będzie miała natomiast znacze-
nie dla lekarzy pracujących na co dzień w jed-
nostkach ochrony zdrowia. Przyzwyczajeni do 
realizacji rocznych kontraktów z NFZ, często ze 
znacznym nadwykonaniem w stosunku do zawar-
tych umów, pozostaną zmuszeni do skrupulatne-
go gospodarowania powierzonym im budżetem. 
Mam nadzieję, że efektem tego nie będą próby 
realizacji jedynie opłacalnych procedur a dopa-
sowanie działalności do możliwości fi nansowych 
szpitala nie spowoduje obniżenia jakości świad-
czonych w nim usług medycznych. 

Radosław Starownik 
dyrektor PSK4

Wybory delegatów na OZL VIII kadencji
Zachęcamy do udziału w wyborach korespondencyj-

nych. Od naszych głosów zależy kształt samorządu.
Przypominamy, że termin dostarczania głosów upły-

wa 16 października 2017 r. o godz. 16.00. 

• 20.10.2017 r. – Zachowania asertywne i stawianie granic.

• 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

Prawo do zawodu
Blisko 200 młodych lekarzy, którzy 1 października rozpoczęli staż 

podyplomowy, odebrało prawo wykonywania zawodu. Uroczystość 
odbyła się 20 września w Collegium Maius. 

Janusz Spustek, prezes samorządu lekarskiego, przywitał nowych 
członków Lubelskiej Izby Lekarskiej. Uroczystość uświetnił występ 
Chóru Continuum. 

Wszyscy młodzi lekarze otrzymali okolicznościowe upominki, 
a także m.in. imienne pieczątki. aa

Dobry Doktor z Kazimierza
Uroczyste nadanie tytułu Ho-

norowego Obywatela Miasta Ka-
zimierza Dolnego doktorowi nauk 
medycznych Stanisławowi Fran-
ciszkowi Leszczyńskiemu, który 
w miasteczku nad Wisłą pracował 
z niezwykłym oddaniem i ofi arno-
ścią przez 21 lat (1941-1962), od-
była się 23 września. Z tej też oka-
zji na budynku kazimierskiej Przy-
chodni Zdrowia przy ul. Lubelskiej 
odsłonięto pamiątkową tablicę, któ-
rą ufundowała Lubelska Izba Lekar-
ska (o życiu doktora Leszczyńskie-
go jego zaangażowaniu i dokona-
niach napiszemy w kolejnym wy-
daniu Medicusa). aa



MEDICUS 10/20174 MEDICUS 10/2017 5

• Nie jest dobrze?
– Jest wręcz bardzo źle – rośnie nam 

pokolenie dzieciaków, które, o ile szybko 
nie zmienimy tej sytuacji, za 20 lat będzie 
pokoleniem ludzi starających się o renty. 
Ludzi, którzy będą wymagali stałej opie-
ki lekarskiej, zaopatrzenia w sprzęt re-
habilitacyjny i pomocy innych. Nie są-
dzę, aby było nas na to stać. Dane są wy-
mowne: ¾ dzieci w Polsce ma problemy 
z kręgosłupem. U 80 proc. spośród nich 
to jeszcze niewielka dysfunkcja, ale już 
u pozostałych 20 proc. to wada postawy. 
Od dwóch lat z niepokojem obserwu-
ję też lawinowo wręcz narastającą licz-
bę dzieci ze stopami płasko-koślawymi, 
asymetrycznymi łopatkami, skrzywienia-
mi kręgosłupa.

• Co dominuje?
– U dzieci i młodzieży w wieku 3-18 

lat wady postawy ciała stanowią obecnie 
jeden z najbardziej niedocenionych pro-
blemów zdrowotnych tej populacji. Po-
stęp cywilizacyjny wyłonił wiele chorób, 
wśród nich, oprócz otyłości i nadwagi, 
ważnym problemem są choroby narządu 
ruchu. Większość z nich zaczyna się już 
w okresie dziecięcym i młodzieńczym, 
a przecież wczesne wykrycie nieprawi-
dłowości w postawie ciała pozwala „za-
trzymać proces chorobowy” lub też cał-
kowicie go wyeliminować. Niestety, nie 
ma już medycyny szkolnej, nie ma czę-
stych badań dzieci i stąd narastający pro-
blem, który w ogromnym stopniu odbije 
się na kondycji młodych ludzi.

• Co to znaczy konkretnie?
– Wady postawy powodują zmniejsze-

nie wydolności krążeniowo-oddechowej, 
zmniejszenie pojemności życiowej płuc, 
zmiany zwyrodnieniowe kośćca, bóle 
krzyża, przesunięcie narządów wewnętrz-
nych, astmę oskrzelową itd. To tylko 

A przecież ocena postawy ciała dzie-
ci i młodzieży jest jednym z elementów 
podstawowej profi laktyki pediatrycznej 
z zakresu diagnozowania występowania 
wad postawy, nadwagi i otyłości, a oce-
na budowy ciała powinna być wykona-
na za pomocą najprostszych, szczegóło-
wych metod i ogólnodostępnych środków. 
Mogą to robić fi zjoterapeuci, szczególnie 
teraz, kiedy mamy wreszcie ustawę o na-
szym zawodzie.

• Czyli fi zjoterapeuci do szkół?
– Oczywiście! Mam tu na myśli fi -

zjoterapię pediatryczną, w ramach której 

Rośnie pokolenie rencistów
z Jarosławem Napiórkowskim, 

kierownikiem Zakładu Fizjoterapii w Uniwersyteckim Szpitalu 
Dziecięcym i członkiem Krajowej Rady Fizjoterapeutów, 

rozmawia Anna Augustowska

Jubileuszowi 70-lecia działalności lubelskiego szpitala MSWiA przy 
ul. Grenadierów – 6 września br. – towarzyszyło otwarcie nowocze-
snego budynku, w którym znalazł siedzibę dział diagnostyki laborato-
ryjnej i obrazowej, apteka szpitalna i co najważniejsze blok operacyj-
ny z centralną sterylizatornią. Powstała też nowa Izba Przyjęć. Gmach 
jest połączony ze starszą częścią szpitala łącznikami. Nowy budynek 
szpitala ma cztery kondygnacje, ok. 400 mkw. powierzchni każda. 

Jak wyjaśniał Jarosław Ostrowski, dyrektor lecznicy, rozbudowa 
szpitala kosztowała 23 mln złotych, z czego ponad 17 milionów po-
chodziło z dotacji celowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji. – Mam nadzieję, że ta placówka w nowej odsłonie bę-
dzie służyć jak najlepiej mieszkańcom Lublina i województwa – mó-
wił w czasie uroczystego otwarcia Sebastian Chwałek, wiceminister 
MSWiA. 

Rocznie przy ul. Grenadierów leczy się ok. 9 tys. pacjentów. Opie-
kuje się nimi ok. 500 pracowników. Szpital jest jednym z trzech w Lu-
blinie, które posiadają szpitalne oddziały ratunkowe. W 2016 roku 
w SOR MSWiA udzielono około 19 tys. porad. 

W bliskiej przyszłości – jeszcze tej jesieni – planowane są dalsze 
inwestycje, m.in. rozbudowa oddziału kardiologii, intensywnej opie-
ki medycznej oraz pracowni endoskopowej. aa

70 lat szpitala MSWiA 

Przy Grenadierów nowocześnie!wybrane skutki nieleczenia wad posta-
wy. Należy brać także pod uwagę aspekt 
psychologiczny i społeczny (kompleksy, 
obniżona sprawność fi zyczna, niedosto-
sowanie, nerwice…). 

moglibyśmy prowadzić przeglądy posta-
wy ciała itd. u dzieci nawet już w przed-
szkolu, a potem w szkołach. W Polsce ma-
my tylko około 3 tysięcy lekarzy rehabi-
litantów i aż 40 tysięcy fi zjoterapeutów 
i jak obliczyliśmy ok. 29 tysięcy spośród 
nich wystarczyłoby, aby objąć profi lak-
tyczną obserwacją i badaniami wszyst-
kich uczniów w kraju. Z takim projek-
tem wystąpiliśmy do Ministerstwa Zdro-
wia. Chodzi o to, aby jak najszybciej za-
panować nad sytuacją, aby szkolić też na-
uczycieli, nie mówiąc już o rodzicach. Je-
śli wszyscy uwrażliwimy się i zaczniemy 
inwestować nie tylko w rozwój intelektu-
alny dzieci, ale także fi zyczny to do leka-
rzy będą kierowane tylko osoby wyma-
gające pomocy medycznej. 

Poza tym wcześnie wykryte wady 
można z powodzeniem korygować pro-
stymi ćwiczeniami, ale te wady, czy złe 
prowadzące do nich zachowania, trze-
ba wcześniej umieć rozpoznać (np. nie 
pozwalać dzieciom siadać ze stopami 

na zewnątrz, tylko po turecku), zadbać 
o dobrą postawę przy biurku i w ławce 
szkolnej, zmuszać do ruchu, ale dosto-
sowanego do możliwości dziecka (oso-
ba ze stopami płasko-koślawymi nie bę-
dzie dobrym biegaczem czy piłkarzem). 
W przypadku wady postawy pochodzą-
cej z dysfunkcji zarówno układu kost-
nego mięśniowego lub urazowego od-
powiednio wcześnie wdrożona fi zjote-
rapia umożliwia korekcję wady.

W przypadku otyłości działalność fi -
zjoterapeuty w celu przywrócenia wła-
ściwej wagi ciała zmniejsza prawdopo-
dobieństwo urazów na skutek nadmier-
nego obciążenia. Podobnie przy niedo-
wadze, wiotkości, budowa właściwego 
gorsetu mięśniowego zmniejszy praw-
dopodobieństwo urazu, podobnie jak li-
kwidacja przykurczów lub zmniejszanie 
nadmiernego napięcia mięśniowego.

• Lubelskie statystyki są wymow-
ne…

– W zasadzie niepotrzebny jest ko-
mentarz: rocznie Zakład Fizjoterapii 
w naszym szpitalu ma pod opieką po-
nad 3300 dzieci i rocznie wykonujemy 
145 tysięcy zabiegów, a oceniam, że po-
trzeby są na 200 tysięcy. Zaledwie sie-
dem lat temu wykonywaliśmy 70 tysię-
cy zabiegów. To pokazuje, w jakim tem-
pie rośnie liczba dzieci już wymagają-
cych pomocy. Naprawdę nie możemy 
dłużej czekać.

Fizjoterapeuta to obecnie medyczny zawód zaufania publicznego, taki sam jak lekarz, 
pielęgniarka czy diagnosta laboratoryjny. Potwierdzeniem uprawnień jest dokument 
„Prawo wykonywania zawodu fi zjoterapeuty”. Wszystkie osoby posiadające uprawnie-
nia wpisywane są do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów prowadzonego przez samo-
rząd zawodowy, czyli Krajową Izbę Fizjoterapeutów. Wersja elektroniczna jest dostępna 
na stronie www.kif.info.pl 
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Szkoda gadać

Aptekarz zamiast farmaceuty
W PRL farmaceuci należeli do naj-

podlej wynagradzanych pracowników 
służby zdrowia. Wydziały farmaceu-
tyczne uczelni medycznych przyjmo-
wały wszystkich, którym nie powiodło 
się w egzaminach na medycynę. Apteki 
przypominały czasem ponure muzealne 
magazyny podrzędnych i przestarzałych 
leków, a nie jak dziś wytworne drogerie, 
gdzie leki czasem są dodatkiem do in-
tratnego biznesu. Prędzej tam cukrzyk 
zaopatrzy się w cudowny szampon niż 
w potrzebną mu od zaraz insulinę. Naj-
gorzej, że są tacy, którzy uważają, że to 
w niczym nie przeszkadza.

Gdzie się podziały 
tamte apteki?

Ze współczesnych aptek zniknęły sto-
ły i stanowiska, gdzie przyrządzano sy-
ropy, zawiesiny, czopki, maści, żele, kre-
my, aerozole, płukanki, proszki dzielone, 
kapsułki, globulki itd. Dziś młode dziew-
częta pewnie nie aspirują do zawodu fa-
sowaczki, bo pracy szukałyby ze świecz-
ką. A to właśnie były pracownice apteki 
bez wykształcenia, zajmujące się odwa-
żaniem, odliczaniem i pakowaniem od-
powiednich porcji leków, zgodnie z or-
dynacją lekarską. 

Kiedy komuna już dokonała żywota, 
prywatne apteki wyrastały jak grzyby po 
deszczu, a ubodzy farmaceuci zamieni-
li się w dostojnych aptekarzy, sama ap-
teka była postrzegana dwuznacznie, za-
równo przez nich samych, jak i pacjen-
tów. Kiedy poczciwego zjadacza chleba 
zaboli głowa, to po ulgę pobiegnie do 
sklepu z tabletkami, należącego do lokal-
nego krezusa czy do Apteki Pana Magi-
stra? No bo dokąd ze swoimi dolegliwo-
ściami zazwyczaj w pierwszej kolejno-
ści przychodzi pacjent? Do lekarza? Nic 
bardziej mylnego – pacjent idzie do ap-
teki! Co więcej, tam szuka pomocy, po-
rady i zrozumienia. Dziś do rzadkości 
można zaliczyć pełne egzaltacji i obu-
rzenia reakcje zazdrosnych o pacjenta 
lekarzy. Tym bardziej że dziś na wizytę 
u specjalisty czeka się miesiącami. Me-
dycyna to dziś dyscyplina zespołowa, 
a nie arena walki o rząd dusz.

Wszechobecna konkurencja, eks-
pansja rynkowa, coraz większa świa-
domość pacjentów, ale również ograni-
czenia promocji i reklamy w aptekach, 
sprawiają, że satysfakcja pacjentów 

i prawidłowe funkcjonowanie apteki, 
wciąż zależy od farmaceuty, a nie wła-
ściciela czy udziałowca apteki. Chyba 
nie zależy nam, aby tak jak w Kanadzie 
w aptekach sprzedawano papierosy lub 
ustawiano lottomaty. 

Sprzedawca czy doradca?

Kim więc ma być farmaceuta? Sprze-
dawcą? A może jednak doradcą? Warto 
uświadomić sobie, w czym tkwi różni-
ca. W transakcjach fi nansowych nie ma 
miejsca na refl eksję i głębszą analizę 
powodu zakupu. Liczy się tylko obsłu-
ga klienta, która tak naprawdę ogranicza 
się do podania towaru i rozliczenia za-
kupu. Sprzedaż leków to nie jest zestaw 
sztampowych sztuczek, które mają wy-
ciągnąć od chorego człowieka parę zło-
tych, zaś sprzedaż komplementarna, czy-
li polecenie produktów uzupełniających 
w stosunku do głównego, podstawowe-
go leku jest okazją dla pacjenta i apteki. 
Pacjent dostaje dodatkowe informacje, 
że może uzupełnić leczenie i spojrzeć 
na swoją sytuację całościowo. 

Nie chodzi o to, żeby z farmaceutów 
zrobić felczerów ani lekarzy bis. Profesjo-
nalny farmaceuta ma uniwersytecką wie-
dzę nie tylko o lekach, ale potrafi  porozu-
mieć się z chorym człowiekiem oraz re-
agować w trudnych sytuacjach. Sprzedaż 
leku nie może być celem samym w sobie 
dla aptekarza. Mam tu na myśli sytuację, 
kiedy pacjent kupił w aptece odpowiedni 
dla niego preparat, stosował go zgodnie 
ze wskazaniami i nie przerwał leczenia. 
Dopiero wtedy farmaceuta może cieszyć 
się zawodowym spełnieniem.

Opieka farmaceutyczna, fi nansowa-
na ze środków publicznych, funkcjo-
nuje z powodzeniem w wielu krajach. 
Dla francuskiego farmaceuty, który stoi 
za pierwszym stołem aptecznym, natu-
ralne jest zebranie krótkiego wywiadu, 
określenie zagrożeń i możliwych inter-
akcji z lekami, które pacjent już stoso-
wał. Poza tym Pan(i) Magister może po-
móc pacjentowi uniknąć problemów po-
lekowych w sytuacji, gdy ten namiętnie 
leczy się u wielu lekarzy.

Potrzebne nowe regulacje

Ale nie wszystko zależy od dobrych 
chęci aptekarzy. Niejedna polska apte-
ka wpadła na dobre w sidła reklamy, 

promocji i specjalnych 
przecen. Chociaż apte-
ki nadal mogą legalnie 
informować o swojej 
działalności, dozwo-
loną informację od za-
kazanej reklamy dzieli 
cieniutka granica, spo-
wita mgłą podejrzeń, 
domysłów i insynuacji. 
Wywieszenie plakatu, 
reklamującego lek w witrynie apteki wi-
docznej dla przechodniów z ulicy, może 
być już przykładem jednoczesnej rekla-
my leku i samej apteki, zwłaszcza jeśli 
plakat zawiera hasło typu „tylko u nas 
w nowej, niższej cenie!”.

Doświadczenia światowe pokazują, 
że jeśli aptekarz wchodzi na drogę re-
klamy, to diabli biorą autorytet jego ap-
teki jako placówki ochrony zdrowia. Co 
gorsza, farmaceutów w niej pracujących 
pozostawia się nie tylko z poczuciem za-
wodowej krzywdy, ale również obcia-
chu. Opieka farmaceutyczna w naszym 
kraju dopiero raczkuje. Tak naprawdę 
nie doczekała się jeszcze ustawowej de-
fi nicji. Aby mogła zaistnieć, musiałaby 
być szczelnie zabezpieczona pod kątem 
tajemnicy wywiadu przeprowadzonego 
z pacjentem. Organizowanie opieki far-
maceutycznej na własną rękę ociera się 
o te właśnie niebezpieczeństwa. 

Światełko w tunelu 

Marcin Czech, od niedawna wicemi-
nister zdrowia, zapowiedział powrót do 
prac nad opieką farmaceutyczną i usta-
wą o zawodzie farmaceuty. Resort zdro-
wia ponoć zamierza przyjrzeć się też re-
ceptom farmaceutycznym. Wicemini-
ster przyznał, że czeka nas nowelizacja 
prawa farmaceutycznego. Nie tylko je-
go zdaniem, opieka farmaceutyczna mo-
głaby skrócić drogę pacjenta do uzyska-
nia pomocy i jednocześnie odciążałaby 
resztę systemu ochrony zdrowia. 

Można oczywiście zżymać się na 
tych, dla których opieka farmaceutyczna 
to magiczna pułapka zastawiona na pa-
cjenta. Ale tylko farmaceuci mogą spra-
wić, że będzie wykorzystywana w od-
powiedni sposób. Jak? W prosty spo-
sób, bez czekania na narzędzia, zasady, 
wytyczne lub przepisy. Podziękują im 
za to pacjenci.

Marek Stankiewicz

Pierwsza tabletka na świecie na jaskrę 
powstała w Lublinie

Pod koniec sierpnia 2017 r. prof. Ro-
bert Rejdak, kierownik Kliniki Okulisty-
ki Ogólnej, na konferencji prasowej poin-
formował z uzasadnioną dumą, że po 20 
latach prac, we współpracy z okulistami 
ośrodka lubelskiego i okulistami z Nie-
miec, a także z Kliniką Neurologii UM 
w Lublinie udało się opracować lek do le-
czenia jaskry w postaci doustnej. 

Tabletką tą zainteresował się ame-
rykański rynek farmaceutyczny i bę-
dzie w najbliższym czasie w sprze-
daży w USA (w Polsce od wrześnie 
2017 r.). Lek w sprzedaży będzie bez 
recepty, bo nie posiada żadnych dzia-
łań ubocznych, ale może być stoso-
wany tylko u dorosłych. Cytykolina 
bezpośrednio ochrania komórki siat-
kówki i struktury nerwu wzrokowe-
go, dzięki temu działa nie tylko w ta-
kich schorzeniach jak jaskra, ale rów-
nież w neuropatiach nerwu wzroko-
wego, czy w schorzeniach zwyrodnie-
niowych siatkówki. Profesor przypo-
mina, że cytykolina w postaci doust-
nej wspomaga dotychczasowe lecze-
nie (farmakoterapię kroplami, lasero-
terapię i techniki chirurgiczne), ale go 
nie zastępuje.

Prof. Robert Rejdak w nowej książ-
ce pod tytułem „Podstawy neuropro-
tekcji w jaskrze i chorobach zwyrod-
nieniowych siatkówki” szóstego to-
mu serii opracowań „Biblioteka oku-
listy praktyka”, przedstawił wyniki badań 
nad zastosowaniem cytykoliny u chorych 
na jaskrę, która jest drugą co do często-
ści chorobą oczu na świecie oraz główną 
przy czyną nieodwracalnej ślepoty. Jaskrę 
obecnie określa się jako wieloczyn nikową 
chorobę neurodegeneracyjną, w której do-
chodzi do postępującego zaniku komórek 
zwojowych siatkówki. 

Najogólniej jaskrę można podzielić na: 
jaskrę pierwotną otwartego kąta, w której 
kąt tęczówkowo-rogówkowy jest otwar-
ty (postać łagodna – ¾ przypadków ja-
skry) oraz jaskrę zamkniętego kąta (prze-
bieg ciężki). Choroba nie jest ograniczo-
na tylko do warstwy komórek zwojo-
wych siatkówki i nerwu wzrokowego, ale 
także rozciąga się na całą siat kówkowo-
kolankowo-korową drogę wzrokową do 
kory wzrokowej. 

podawanie cytykoliny doustnie. Później 
wyniki podawania cytykoliny w domię-
śniowych iniekcjach lub doustnie porów-
nano i okazało się, że te dwa typy tera-
pii są sobie równe. Autorzy podsumowu-
ją, że leczenie cytykoliną wydaje się za-
trzymywać progresję jaskry, ale nie jest to 
zjawisko trwałe i musi być okresowo po-
wtarzane, by utrzymać pozytywny efekt. 
W oparciu o przedstawione wyniki moż-
na przypuszczać, że suplementa cja doust-

na cytykoliny w dawce jedynie 500 
mg CDP-choliny może istotnie zwol-
nić progresję degeneracji jaskrowej. 
Doustna cytykolina jest wolna od ja-
kichkolwiek działań niepożądanych 
i dobrze tolerowana.

Warto nadmienić, że cytykoli-
na przejawia nootropowe właści-
wości, a jej przyjmowanie jest ko-
rzystne u pacjentów z subiektywny-
mi za burzeniami pamięci oraz śred-
nimi lub znamiennymi naczyniopo-
chodnymi zaburzeniami kognityw-
nymi (zaburzenia procesów prze-
twarzania informacji, jakie zacho-
dzą w układzie nerwowym). Przyj-
mowanie cytykoliny może przynieść 
ko rzystne efekty w terapii jaskry oraz 
pozytywnie wpłynąć na stan neurolo-
giczny pacjentów dotkniętych neuro-
patią jaskrową. 

Według informacji od prof. Rejda-
ka, nazwa handlowa cytykoliny, któ-

ra będzie dostępna w Polsce to axobrex, 
a cena ma wynosić ok. 36 zł za opakowa-
nie. Czy lek będzie refundowany to zależy 
od Ministerstwa Zdrowia. Lek powinien 
być podawany na stałe, bo tylko wtedy 
mamy pewność, że uzyskamy pożądany, 
trwały efekt. Chory powinien przyjmo-
wać 2x dziennie po jednej tabletce.

Jerzy Jakubowicz

Pierwsze doniesienia o leczeniu pacjen-
tów z jaskrą pierwotną otwartego kąta do-
mięśniowymi iniek cjami cytykoliny opu-
blikowano w 2002 roku. Wieloletnie ob-
serwacje pokazały obiecujące wyniki te-
rapii cytykoliną. W związku z tym, że in-
iekcje nie są preferowaną metodą leczenia 
u okulistycznych pacjentów cierpiących 
na przewlekłe choroby, przetestowano 

O szczepieniach prawie wszystko

Medicus w internecie: www.medicus.lublin.pl

Od początku września działa nowa, 
odświeżona i uaktualniona odsłona por-
talu informacyjnego: www.szczepienia.
info. Wszystkie treści portalu przygo-
towują eksperci Narodowego Instytu-
tu Zdrowia Publicznego-Państwowe-
go Zakładu Higieny (NIZP-PZH) oraz 
współpracujący lekarze wakcynolo-
dzy, w oparciu o aktualną wiedzę me-
dyczną.

Portal powstał w 2007 r. z inicjaty-
wy NIZP-PZH oraz Polskiego Towa-
rzystwa Wakcynologii, przekształcając 

się od tego czasu w obszerną bazę wie-
dzy na temat szczepień, prezentowaną 
w nowoczesny, przystępny i przejrzy-
sty sposób.

Wszystkie zamieszczane informacje są 
bezstronne i obiektywne, poparte rzetel-
ną wiedzą, gruntownymi badaniami na-
ukowymi, doświadczeniem i kompeten-
cjami ekspertów.

Strona Szczepienia.info należy do sie-
ci stron rekomendowanych przez Świa-
tową Organizację Zdrowia (WHO) o na-
zwie Vaccine Safety Net (VSN). Jest 

jedyną polską stroną internetową, po-
siadającą akredytację WHO dla stron 
poświęconych tematyce szczepień.

Nowej odsłonie portalu towarzyszy 
również popularyzujący szczepienia 
profi l na Facebooku: www.facebook.
com/szczepienia.info. NIZP-PZH ser-
decznie zaprasza wszystkich zaintere-
sowanych tematyką szczepień do za-
glądania na portal Szczepienia.info, do 
polubienia profi lu na Facebooku oraz 
udziału w dyskusjach.

aa
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• Jak to jest mieć najwyższą średnią 
spośród 303 absolwentów, którzy w tym 
roku ukończyli studia lekarskie na lu-
belskim Uniwersytecie Medycznym?

– Przede wszystkim jestem ogromnie 
zaskoczona! Nie mogę w to uwierzyć! 
W czasie studiów miałam bardzo wie-
le koleżanek i kolegów, którzy osiągali 
doskonałe wyniki w nauce i kiedy do-
wiedziałam się od pani, że nikt nie ma 
wyższej średniej od mojej, byłam prze-
konana, że to pomyłka. 

Oczywiście, to wspaniała wiadomość 
i bardzo się cieszę!

• Pani zaskoczenie jest dla mnie… 
zaskoczeniem. Zawsze była Pani pry-
muską?

• To jakie kierunki były konkurencją 
dla właśnie upieczonej lekarki?

– Ponieważ kończyłam liceum w kla-
sie o profi lu biologiczno-chemicznym (I 
LO im. Jana Zamoyskiego w Zamościu) 
nie brałam pod uwagę kierunków huma-
nistycznych np. dziennikarstwa, które 

też mi się bardzo po-
doba. Wybrałam ana-
litykę medyczną i far-
macje (oba kierunki 
na Uniwersytecie Ja-
giellońskim) a także 
medycynę na Uniwer-
sytecie Medycznym 
w Białymstoku. 

Kiedy okazało się, 
że dostałam się i na 
farmację, i na medycy-
nę, miałam prawdziwy 
dylemat… ostatecz-
nie, trochę pod wpły-
wem przyjaciół, poje-
chałam do Białegosto-
ku a po roku przenio-
słam się do Lublina. 

Wciąż się waham
z Małgorzatą Kozilewicz, 

tegoroczną absolwentką Wydziału Lekarskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 

rozmawia Anna Augustowska

• Oddział Urazowo-Ortopedyczny li-
czy sobie już 25 lat.

– W pierwszym roku działaliśmy jako 
pododdział Urazowy-Ortopedyczny, zaj-
mując się głównie leczeniem urazów. Po 
tym okresie, od 1993 r., staliśmy się peł-
noprawnym oddziałem, którego pierw-
szym ordynatorem i organizatorem był 
Zygmunt Szymczyk. W latach 2002-2015 
ordynatorem był Andrzej Bednarek, który 
w znacznym stopniu wpłynął na rozwój 
protezoplastyki stawu biodrowego i ko-
lanowego. Obecnie, od 2015 r., staramy 
się kontynuować uzyskane doświadcze-
nia w zakresie protezoplastyki stawów, 
ale także sukcesywnie rozwijamy zakres 
naszej działalności ortopedycznej o nowe 
techniki operacyjne i terapeutyczne.

• Jak obecnie wygląda praca na Od-
dziale Urazowo-Ortopedycznym?

Kraśnicka wprowadza nowe zabiegi 
z dr. n. med. Andrzejem Atrasem, 

kierownikiem Oddziału Urazowo-Ortopedycznego 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 

im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie, 
rozmawia Jerzy Jakubowicz

– Dysponujemy 47 łóżkami, w tym 6 
z nich są to łóżka intensywnej opieki po-
operacyjnej. Posiadamy dwie sale opera-
cyjne. Personel naszego oddziału składa 
się z 9 lekarzy specjalistów, 6 rezyden-
tów, 25 pielęgniarek i 2 rehabilitantów, 
którzy zajmują się wczesnym uspraw-
nianiem pacjentów po przebytych zabie-
gach operacyjnych. W 2016 r. na oddzia-
le przebywało 1373 pacjentów, a u 1260 
z nich trzeba było wykonać zabiegi ope-
racyjne. Najczęściej były to: zabiegi pro-
tezoplastyki stawu biodrowego – 246, sta-
wu kolanowego – 70. Dysponujemy wy-
sokiej klasy personelem medycznym, no-
woczesnym sprzętem i bardzo dobrej kla-
sy implantami protezowymi, co łącznie 
umożliwia nam uzyskanie znacznej po-
prawy komfortu życia pacjentów i szyb-
kiego powrotu sprawności w zakresie na-
rządu ruchu.

• Kiedy trzeba wymieniać, nawet do-
brze zaimplantowane, protezy stawowe?

– Endoprotezoplastyka stawu biodro-
wego ma już swoją 100-letnią historię, 
a wykonujemy ją u coraz młodszych osób, 
czego następstwem jest, niestety, wzrost 
liczby pacjentów do zabiegów rewizyj-
nych. Zabiegi takie, które wykonuje się 
po 10-15 latach od pierwotnej protezo-
plastyki są bardziej skomplikowane, bo 
u pacjenta są duże ubytki kostne. W takiej 
sytuacji trzeba je uzupełniać preparatami 
kości mrożonej lub augmentami i dobie-
rać odpowiednie, bardziej rozbudowane 
implanty dla danego pacjenta. Oddziel-
nym problemem zmuszającym nas czę-
sto do podejmowania leczenia wieloeta-
powego, trwającego wiele miesięcy, są 
zakażenia okołoprotezowe.

• Czy można zastąpić operacje prote-
zoplastyki stawu biodrowego innymi spo-
sobami leczenia?

– U pacjentów, u których wystąpiła 
martwica głowy kości udowej lub kon-
fl ikt udowo-panewkowy staramy się wy-
korzystywać metody leczenia zachowu-
jące staw biodrowy. Jałowa martwica 
głowy kości udowej jest coraz częściej 
rozpoznawana jako choroba zawodowa 

Dyplomy z wynikiem celującym 
otrzymają: 
3 osoby z I Wydziału Lekarskiego 
z Oddziałem Stomatologicznym:
- Małgorzata Kozilewicz – 4,81
- Marta Siudowska – 4,77
- Adrianna Grabarczyk – 4,76
A także 2 osoby z II Wydziału 
Lekarskiego z Oddziałem 
Anglojęzycznym:
- Aleksandra Mazurek – 4,76
- Łukasz Wawrzyszko – 4,76

np. u osób mających kontakt z czynni-
kami chemicznymi np. w zawodzie la-
kiernika, czy po urazach w obrębie sta-
wu biodrowego. Dzięki wczesnej dia-
gnostyce udaje się rozpoznać tę chorobę 

i ją skutecznie leczyć przez usu-
nięcie strefy martwicy i wypełnie-
nie ubytku preparatem kościoza-
stępczym lub własną tkanką kost-
ną. Dzięki badaniom profi laktycz-
nym USG u noworodków, udało się 
w znacznym stopniu wyeliminować 
zmorę lat poprzednich, powodują-
cą kalectwo z powodu braku wcze-
snego leczenia rozwojowej dyspla-
zji stawu biodrowego. 

Jesteśmy też jednym z niewielu 
ośrodków ortopedycznych w kraju, 
w którym wykonywane są zabiegi 
z zastosowaniem endoprotez stawu 
ramiennego. Ogólna zasada zabiegu 
jest podobna, jak przy protezowaniu 
stawu biodrowego czy kolanowego. 
Do wykonywania tych zabiegów 
przygotowywaliśmy się przez 2 lata. 
Uczestniczyliśmy w kursach szkole-
niowych i operacjach pokazowych 
w kraju i za granicą. Zabieg ten ma 
o wiele krótszą historię niż operacje 
protezoplastyki stawu biodrowego 

i kolanowego, i jest to dziedzina dopie-
ro rozwijająca się. Pacjent po tym zabie-
gu wymaga bardziej intensywnej i dłuż-
szej rehabilitacji, a to powoduje większe 
koszty, zaś sam efekt leczenia widoczny 

jest dopiero po pewnym czasie. Prawdo-
podobnie dlatego nie wszystkie oddzia-
ły ortopedyczne decydują się na wyko-
nywanie tych zabiegów. Po przeprowa-
dzonym zabiegu operacyjnym i rehabili-
tacji jakość życia ulega poprawie i ratu-
je pacjenta przed nieuniknionym kalec-
twem. W 2016 r. wykonaliśmy 7 opera-
cji wszczepienia endoprotezy stawu ra-
mieniowego.

• Inną nowością w zakresie przepro-
wadzanych zabiegów jest…

– Często wykonujemy korekcje róż-
nych deformacji w obrębie stóp u osób, 
u których występuje dysfunkcja chodu, 
spowodowana dolegliwościami bólowy-
mi. Najczęściej wykonujemy operacje 
korekcyjne w przypadku paluchów ko-
ślawych i sztywnych. Jeżeli korekcje nie 
pomagają w poprawie funkcji stopy lub 
mamy do czynienia z pierwotnie zaawan-
sowanymi zmianami w stawie śródstop-
no-paliczkowym I, to po bardzo wnikli-
wej analizie i planowaniu przedoperacyj-
nym, kwalifi kujemy pacjentów do prote-
zoplastyki tego stawu. Wskazania do za-
biegu ustalane są bardzo rygorystycznie, 
w celu uniknięcia wystąpienia niepotrzeb-
nych powikłań.

– W szkole nie mia-
łam problemów z nauką, 
ale nie czułam się w ni-
czym na tyle dobra, żeby 
wiązać z daną dziedziną 
przyszłość. Interesowała 
mnie zarówno matematy-
ka czy chemia, ale także 
język polski i biologia, 
co paradoksalnie stało się 
problemem, kiedy sta-
nęłam przed decyzją, ja-
kie wybrać studia? Wie-
le kierunków wydawało 
mi się godnych uwagi. 
W zasadzie o medycy-
nie zaczęłam myśleć do-
piero po maturze.

Studia mnie pochłonęły, ale nie żałuję, bo 
poznałam tutaj wspaniałych ludzi, którzy 
stali mi się bliscy.

• Po sześciu latach trudnych studiów 
przed Panią kolejne wybory. Jakieś ma-
rzenia związane ze specjalizacją?

– Wciąż się waham. I chyba zwlekam. 
Podobnie jak w szkole, ciężko jest mi zde-
cydować się na jeden kierunek, zabiego-
we specjalizacje wydają mi się fascynu-
jące, ale… mam też dodatkowe prioryte-
ty. To moje pozazawodowe pasje i pla-
ny, na które chciałabym znaleźć miejsce 

w życiu. Uwielbiam się ruszać (tenis, 
bieganie); pasjonuje mnie kosmetologia 
– tworzę też własne kosmetyki, no i je-
śli założę rodzinę, to bardzo chcę mieć 
dla niej czas. Miotanie się między dyżu-
rami w szpitalu, przychodnią, dodatko-
wą pracą a domem… Nie umiem sobie 
wyobrazić, żebym całkowicie poświęci-
ła się pracy. Bardzo więc liczę, że staż, 
który przede mną, wiele mi wyjaśni i po-
zwoli wybrać najtrafniej.

• To może spróbujmy określić, jaka 
specjalizacja z całą pewnością Pani nie 
interesuje?

– Na pewno nie chcę być anestezjolo-
giem. To chyba jedna z najtrudniejszych 
specjalizacji, wymagająca wyjątkowej 
odporności psychicznej. Na oddziałach 
intensywnej terapii toczy się nieustan-
na walka o życie pacjenta. Z całą pew-
nością nie widzę się tam. I teraz, kiedy 
rozmawiamy – ale nie wiem, czy już ju-
tro to mi się nie zmieni! – myślę o medy-
cynie rodzinnej. Jednak na ostateczną de-
cyzję daję sobie jeszcze czas. Zaczynam 

trzynastomiesięczny staż w szpitalu 
im. Jana Pawła II w Zamościu, przede 
mną jeszcze Lekarski Egzamin Końco-
wy, którego wynik też będzie decydują-
cy przy podejmowaniu wyborów o dal-
szej drodze zawodowej. Dlatego dzisiaj 
nie chcę się jeszcze deklarować.

• A co by Pani poradziła dzisiejszym 
maturzystom, którzy planują studiowa-
nie medycyny?

– Powinni przygotować się na nie-
zwykle ciekawą przygodę, na zgłębia-
nie wiedzy, która jest nie tylko pasjonu-
jąca, ale też zaborcza. To studia, w cza-
sie których trzeba umieć rezygnować 
z wielu rzeczy lub odkładać je na póź-
niej. Dobrze mieć świadomość, że bę-
dą stawiały nam wymagania od począt-
ku, a w późniejszej pracy będzie ich za-
pewne jeszcze więcej. Uczymy się dla 
dobra naszych przyszłych pacjentów, to 
spora odpowiedzialność, dlatego warto 
jest znaleźć swoją odskocznię, która po-
zwoli nam naładować baterie i spojrzeć 
na wszystko z dystansem. 
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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/

9.10.2017 – lek. stom. Michał Snoch – 
„Natychmiastowa odbudowa korony po 
leczeniu endodontycznym – czynniki kry-
tyczne warunkujące sukces leczenia”.

6.11.2017 – dr n. med. Marcin Aluch-

na – Specjalistyczny Gabinet Stomato-
logiczny w Warszawie – „Obrazowanie 
przestrzenne jako metoda unikania błę-
dów diagnostycznych”.

4.12.2017 – mgr zdrowia publicznego 
Beata Zalewska – „Obowiązujące proce-
dury w gabinecie stomatologicznym do-
tyczące mycia, dezynfekcji oraz steryliza-
cji narzędzi i sprzętu”.

Zamieszanie wokół LEK i LDEK
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Ma-

ciej Hamankiewicz zwrócił się do dyrek-
tora Centrum Egzaminów Medycznych 
Mariusza Klenckiego z prośbą o dokona-
nie pilnej weryfi kacji zasad, według któ-
rych Centrum Egzaminów Medycznych 
ustala miejsce zdawania przez poszcze-
gólnych lekarzy Lekarskiego Egzaminu 
Końcowego oraz miejsce zdawania przez 
lekarzy dentystów Lekarsko-Dentystycz-
nego Egzaminu Końcowego

Prezes NRL prosi o wyjaśnienie, z ja-
kiego powodu w obecnej sesji egzamina-
cyjnej skierowano lekarzy do zdawania 
egzaminu w miejscowościach odległych 
od ich miejsca zamieszkania. Jego zda-
niem, celowa byłaby także ponowna we-
ryfi kacja decyzji o wyznaczeniu miejsca 
egzaminu, jeśli zainteresowani złożą ta-
ki wniosek. Apeluje także o to, aby w ko-
lejnych sesjach egzaminacyjnych Cen-
trum Egzaminów Medycznych w pełni 
uwzględniało wnioski lekarzy i lekarzy 
dentystów, co do preferowanego miejsca 
zdawania egzaminu.

„Do samorządu lekarskiego dotar-
ła informacja, z której wynika, że Cen-
trum Egzaminów Medycznych na miej-
sce, w którym lekarz ma składać eg-
zamin LEK, wyznaczyło miejscowość 

oddaloną o około 200 kilometrów od jego 
miejsca zamieszkania, podczas gdy egza-
min ten odbywa się także w miejscowo-
ści położonej znacznie bliżej miejsca za-
mieszkania tego lekarza. Uważam, że na-
leży zapewnić lekarzom i lekarzom den-
tystom możliwość zdawania egzaminu 
w miejscowości, która jest dla tego leka-
rza najdogodniejsza, w tym celu art. 14a 
ust. 7 pkt 11 ustawy o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty wprowadził zasadę, 
że lekarz dokonując zgłoszenia na LEK 
i LDEK wskazuje jednocześnie prefero-
wane miejsce składania tych egzaminów, 
spośród miejsc wskazanych przez CEM. 
Dokonany przez lekarza wybór miejsca 
zdawania egzaminu należy uszanować – 
uważa prezes NRL.

Jego zdaniem, mając na uwadze, że 
już sam fakt przystępowania do egzami-
nu wiąże się z dużym stresem, ponieważ 
egzamin ten dla wielu jest przepustką do 
otrzymania prawa wykonywania zawodu, 
nie należy więc dokładać zdającym utrud-
nień związanych z przystępowaniem do 
egzaminu w odległych miejscowościach 
oraz narażać ich na dodatkowe koszty, 
związane z dojazdem do tych miejscowo-
ści, a czasem także z noclegiem.

Opr. (ms)

W porównaniu z poprzednim wy-
kazem, obwieszczenie refundacyjne 
obejmuje 89 nowych produktów lecz-
niczych, z czego 68 to preparaty z listy 
aptecznej, 11 –  produkty lecznicze w ra-
mach katalogu chemioterapii, a 10 pro-
dukty lecznicze w ramach programów 
lekowych. Dla 191 produktów zostanie 
dodane wskazanie off-label, czyli po-
zarejestracyjne stosowanie leku w in-
nych w wskazaniach niż wymienione 
w charakterystyce produktu lecznicze-
go. W najnowszym obwieszczeniu nie 
znajdą się 23 produkty lecznicze. Powo-
dem jest wpłynięcie wniosków o skró-
cenie terminu obowiązywania decyzji 
refundacyjnych. 

Do istotnych zmian na liście aptecz-
nej należy ta dotycząca preparatu mini-
rin melt (desmopressinum). Stosuje się 
go w terapii pierwotnego, izolowanego 
moczenia nocnego u pacjentów pomię-
dzy 5-6 rokiem życia. Zmiana polega na 
skróceniu okresu wspomagająco-moty-
wującego z trzech miesięcy do jednego 
miesiąca. Dla części diabetyków infor-
macją istotną jest przedłużenie refunda-
cji leku lantus. 

W programach lekowych MZ propo-
nuje następujące zmiany: 

– lek imbruvica (ibrutinibum) został 
objęty refundacją w ramach nowego 
programu lekowego Ibrutynib w le-
czeniu chorych na przewlekłą bia-
łaczkę limfocytową;

– pixuvri (pixantroni dimaleas) zo-
stał objęty refundacją w ramach no-
wego programu lekowego Piksan-
tron w leczeniu chłoniaków złośli-
wych;

– r ixubis (nonacogum gamma 
(rDNA)) został objęty refundacją 
w ramach obowiązującego pro-
gramu lekowego „Zapobieganie 
krwawieniom u dzieci z hemofi lią 
A i B”.

Zmienił się opis programu lekowe-
go 32 „Leczenie choroby Leśniowskie-
go-Crohna”. Ministerstwo Zdrowia wpro-
wadziło kryteria ponownego włączenia 
dla populacji pediatrycznej, które umoż-
liwiają ponowne włączenie do leczenia 
adalimumabem lub infl iksymabem pa-
cjenta pediatrycznego, u którego wystą-
piło zaostrzenie choroby już po zakoń-
czeniu leczenia. 

W nowym obwieszczeniu wprowa-
dzono zmianę opisu dawkowania ada-
limumabu i infl iksymabu, które będzie 
prowadzone zgodnie z opisem zawar-
tym w charakterystyce produktu lecz-
niczego.

Kolejna zmiana to nowy opis pro-
gramu lekowego 29 „Leczenie stward-
nienia rozsianego”. Od 1 września moż-
liwe będzie w tym programie leczenie 
fumaranem dimetylu, peginterferonem 
beta 1a oraz teryfl unomidem od 12. roku 
życia (w ramach wskazania off-label). 
Ponadto z przeciwwskazań do stosowa-
nia octanu glatirameru usunięto ciążę. 

Lista dla seniorów 75 + ma cha-
rakter prawie wyłącznie porządkujący. 
Znalazły się na niej nieliczne prepara-
ty, które poprzednio były płatne jako ry-
czałt. Głównym powodem braku istot-
nych zmian jest to, że wydatki przezna-
czone na ten cel zostały zapisane w dro-
dze ustawy, i nie można ich przekroczyć. 
W związku z tym można przypuszczać, 
że z listą na listopad 2017 r. mogą być 
jeszcze większe kłopoty.

Jerzy Jakubowicz

Nowelizacja listy leków refundowanych – wrzesień 2017 r. 

Dlaczego lekarze wyjechali z Polski?
Według portalu polityka.pl w ostat-

nich latach z Polski wyemigrowało nie-
mal 10 tys. lekarzy i niespełna 1 tys. den-
tystów. 

Czy myślenie, że lekarze wyjeżdżają 
tylko za lepszą pensją jest jedyne i słusz-
ne? Najpierw 6 lat intensywnej nauki, 
ciężko wypracowany dyplom i trwający 
13 miesięcy staż, który w praktyce polega 
głównie na wypełnianiu papierów. 

„Na podstawie tego, co przeżyłem, 
stwierdzam, że stażu mogłoby nie być. 
Rok pseudopracy bez żadnej odpowie-
dzialności, nie leczy się pacjenta, nie uczy 
się niczego nowego”*.

Lekarz i lekarz dentysta, którzy od-
bywają staż podyplomowy, otrzymują 
zasadnicze wynagrodzenie miesięczne 
w wysokości 2.007 zł. Opcja dorobie-
nia do pensji jest, ale już poza zawodem 
– i to się dzieje: ,,Dorabiam jako bram-
karz w klubie muzycznym. No kurczę, 
6 lat medycyny!”*. Staż kończy się le-
karskim egzaminem końcowym. Skoń-
czony staż, zdany egzamin końcowy, 
czas wybrać specjalizację. I znowu nie-
pewność, czy dostanę się na wymarzoną 
specjalizację, czy przyjdzie czekać dłuż-
szy czas na „okienko”. „Kiedy szukałam 
miejsca na rezydenturze, to z interesują-
cych mnie specjalności było: okulistyka 
zero miejsc, chirurgia dziecięca jedno. 

Musiałam czekać pół roku do następne-
go „okienka”, kiedy są rozdzielane rezy-
dentury, albo szukać specjalizacji, która 
mi nie odpowiada”*.

Młodzi lekarze chcą się uczyć, chcą 
zdobywać wiedzę, uczestniczyć w za-
biegach. 

„Czasem siadasz co prawda wy koń-
czony, ale jest ci przyjemnie; był fajny 
zabieg, coś fajnego się udało. Wiesz, że 
zrobiłeś coś dobrze. To jest właśnie to. 
Sens tej pracy!”*.

Niestety, w większości przypadków 
stają się specjalistami od papierów i ich 
głównym zadaniem są przyjęcia i wy-
pisy.

,,W moim szpitalu obowiązkiem leka-
rzy jest na przykład numerowanie stron 
w historii choroby. Jesteśmy na jałowym 
biegu, można by nas dużo lepiej spożyt-
kować”. (Rezydent chirurg)*.

Czy to zachęca do bycia lekarzem 
w Polsce? Może prawda leży gdzie in-
dziej? Może, jak każdy, chcą normalno-
ści i spokoju. 

Anna Baranowska
www.portal-medica.pl

Publikacja ukazała się w serwisie 
gazetapraca.pl

* Cytaty pochodzą z książki 
Pawła Reszki „Mali bogowie”

Czwarty kwartał 
na bogato

Prezes NFZ dokonał zmiany planu fi -
nansowego na 2017 r. poprzez zwięk-
szenie planowanych na 2017 rok kosz-
tów świadczeń opieki zdrowotnej w 
oddziałach wojewódzkich Narodowe-
go Funduszu Zdrowia o łączną kwotę 
764.185 tys. zł ze środków pochodzą-
cych z funduszu zapasowego NFZ.

Z tego tytułu województwo lubelskie 
otrzyma 43.209 tys. zł.

Rozdysponowania dodatkowych 
środków pomiędzy poszczególne ro-
dzaje świadczeń opieki zdrowotnej do-
konali dyrektorzy oddziałów wojewódz-
kich NFZ uwzględniając konieczność 
zwiększenia w IV kw. 2017 r. dostępu do 
świadczeń: diagnostyki obrazowej w za-
kresie tomografi i komputerowej i rezo-
nansu magnetycznego, leczenia zaćmy, 
endoprotezoplastyki stawu kolanowego 
lub biodrowego, leczenia przewlekłego 
wirusowego zapalenia wątroby typu C. 
Dodatkowe środki posłużą również do 
zwiększenia w III kw. 2017 r. fi nanso-
wania świadczeń udzielanych w spe-
cjalistycznych oddziałach dziecięcych, 
w oddziałach anestezjologii i intensyw-
nej terapii (OAiT) oraz „nielimitowanych” 
świadczeń diagnostyki onkologicznej 
lub leczenia onkologicznego udziela-
nych na podstawie karty diagnostyki 
i leczenia onkologicznego.

re
kl

am
a



Lekarski kalejdoskop

Tekst: Anna Augustowska

W psychiatrii się dzieje
,,Koncepcje zintegrowanego i zindywidualizowanego 

modelu w psychiatrii” to temat wiodący konferencji, która 
w połowie września, przez dwa dni odbywała się w Lubli-
nie. Wydarzenie odbyło się w ramach Lubelskich Spotkań 
Naukowych i było współorganizowane przez SP Szpital Kli-
niczny nr 1. LSN to od 25 lat jedno z najważniejszych spo-
tkań lekarzy zajmujących się szeroko pojętą problematyką 
zdrowia psychicznego. Konferencja odbyła się w Lubelskim 
Centrum Konferencyjnym przy ul. Grottgera.

Marsz, marsz wstążki w dłoń
Nie bać się, a badać się – takie przesłanie towarzyszyło uczestnikom 

XX Marszu Różowej Wstążki, który 15 września przeszedł przez centrum 
Lublina. Jak zawsze celem akcji była pomoc kobietom w walce z rakiem 
piersi i zachęcanie ich do badań profi laktycznych.

Nocą pomogą tylko szpitale
Od października nocną i świąteczną pomoc lekarską 

świadczą w Lublinie trzy szpitale: WSzS im. Wyszyń-

skiego; SPSz im. Jana Bożego i Szpital Nieuropsychia-

tryczny. Na terenie całego województwa pomoc tego ty-

pu świadczy 27 szpitali ale nie na SOR-ach. 

Nowy konsultant
Prof. Hanna Karakuła-Juchnowicz, szefowa I Kliniki Psy-

chiatrii UM została wojewódzkim konsultantem w dziedzinie 
psychiatrii. Funkcję tę będzie sprawować przez 5 lat.

Szczepienie to ochrona
We wrześniu ruszyła akcja darmowych szczepień: dla 

seniorów – osoby powyżej 65 roku życia przeciwko gry-
pie i dla dzieci w wieku 3 lat przeciwko pneumokokom. 
Przeciwko grypie ale już odpłatnie – za ok. 35 zł – mogą 
też szczepić się wszyscy mieszkańcy województwa. 

Edukacja rezydentów rodzinnych
Kurs dla Lekarzy Rezydentów Medycyny Rodzinnej (w 

ramach  specjalizacji), odbył się w połowie września w In-

stytucie Medycyny Wsi. Zajęcia w ramach bloku wykładów 

o wybranych problemach klinicznych (29 dni ) poprowadzi-

ła lekarz rodzinna Elżbieta Pawlak-Ganczarska.

Trwa konflikt w COZL
Pracownicy lubelskiego centrum onkologii nie zga-dzają się na obniżkę wynagrodzeń. I chcą iść do sądu. Sytuacja się zaostrza bo ośrodek ma już prawie 17 mln zł długu. Związkowcy szpitala są od sierpnia w sporze zbio-rowym z dyrekcją. 

Akcja profilaktyka po lubelsku 
W trosce o pacjentów 22 września w Międzynarodowy Dzień Świadomości Przewlekłej Białaczki Szpikowej Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców zorganizował ko-lejną edycję akcji profi laktyka po lubelsku. Tego dnia w prak-tykach zrzeszonych w LZLR-P na terenie całego wojewódz-twa pacjenci mogli zgłosić się na bezpłatne profi laktyczne ba-danie morfologii krwi. Poza tym chętni pacjenci mogli zareje-strować się w bazie dawców Fundacji DKMS Polska. 

Skłony i wymachy pod kontrolą
W ramach obchodów Światowego Dnia Fizjoterapii w szpitalu dzie-

cięcym w Lublinie odbyły się bezpłatne konsultacje fi zjoterapeutyczne 

dla dzieci. Podobnie jak ubiegłoroczna akcja badań fi zjoterapeutycznych, 

ta także pokazała, że niemal 80 proc. dzieci ma wady postawy, bądź jest 

nimi zagrożona. 

Dla dzieci z autyzmem
W Lublinie ruszył ośrodek dla dzieci z autyzmem i ze-społem Aspergera. Ośrodek to fi lia specjalnej Szkoły Pod-stawowej nr 26, mieści się przy ul. Kurantowej. Będą się tu uczyć dzieci z klas 1-III. 
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• Spotykamy się ponownie po pół ro-
ku. Czy w KO-MED w tym czasie wyda-
rzyło się coś ciekawego?

– Choć wydawałoby się, że pół roku to 
niedługi czas, to jednak KO-MED wyko-
rzystał go doskonale. 

• Jak?
– Podpisaliśmy dwa bardzo ważne 

kontrakty na współpracę w zakresie ba-
dań klinicznych z dużymi i prestiżowi lu-
belskimi szpitalami, takimi jak Wojskowy 
Szpital Kliniczny nr 1 oraz Samodzielny 
Publiczny Szpital Kliniczny nr 4.

• To placówki z bogatym doświad-
czeniem w badaniach klinicznych i na-
ukowych.

– Rzeczywiście. Szpitalom zależało na 
znalezieniu partnera, który usprawni pro-
ces administrowania i zarządzania bada-
niem, zdejmując z lekarzy skompliko-
waną biurokrację. Dla dyrektorów waż-
ne było, aby poszukiwany partner miał 
wieloletnie doświadczenie we współpra-
cy ze szpitalem publicznym. Specyfi ka tej 
współpracy wymaga dobrego podziału za-
dań i uwzględnienia uwarunkowań orga-
nizacyjno-prawnych, w których działają 
partnerzy. KO-MED zainwestował w wy-
pracowanie takiego modelu współpracy 
i jako jedyny podmiot na rynku posiada 
wieloletnie, zweryfi kowane pozytywnie 
doświadczenie. Dyrektorzy szpitali, dba-
jąc o rozwój swoich jednostek, dobrze od-
czytują sygnały rynkowe.

• O jakich sygnałach mówimy?
– Podstawowym kierunkiem rozwoju 

sektora ochrony zdrowia jest wzrost ro-
li szpitali w zapewnianiu dostępu do le-
czenia podstawowego i specjalistycznego 
pacjentom, w tym dostęp do najnowocze-
śniejszych terapii. Dużą rolę odgrywają 
terapie prowadzone w ramach badań kli-
nicznych. Z jednej strony postępuje dy-
namiczna konsolidacja sektora badań kli-
nicznych w szpitalach, z presją na profe-
sjonalizację części zarządczej. Z drugiej 
strony sygnały płynące z Ministerstwa 
Zdrowia czy Ministerstwa Rozwoju przy-
chylne współpracy szpitali z zewnętrzny-
mi ekspertami w zakresie kompetencji 
uzupełniających potrzeby szpitali. Niko-
go już dziś nie dziwi, że badania CT czy 
MR wykonuje się korzystając ze spraw-
dzonych dostawców, np. GE, Siemens czy 
Philips. Podobnie jest w dziedzinie zarzą-
dzania badaniami klinicznymi. Tutaj to 

Badania kliniczne w szpitalach publicznych
z dr. n. med. Markiem Koniecznym,

kardiologiem, Prezesem Zarządu KO-MED Centra Kliniczne, 
rozmawia dr Przemysław Stach

te
k

st sp
o

n
so

ro
w

a
n

y

– Przewagą naszego modelu organi-
zacji badań klinicznych jest kontrola nad 
procesem badawczym oraz przepływem 
informacji w ramach projektu, zgodnie 
z wymaganiami protokołu badawczego. 
Nasze doświadczenia wskazują, że piętą 
achillesową realizatorów badań w Pol-
sce są prawidłowo prowadzone rozlicze-
nia projektów badawczych, z uwzględ-
nieniem wszystkich zaangażowanych 
podmiotów. Dzięki naszemu modelowi 
pracy, wspieranemu przez zaawansowa-
ne rozwiązania informatyczne, placów-
ka realizująca badania może zwiększać 

przychody i prewen-
cyjnie zarządzać ry-
zykiem pojawienia 
się błędów ludzkich 
mogących mieć nie-
korzystny wpływ na 
proces leczenia pa-
cjenta. KO-MED 
wspierając bezpie-
czeństwo prowadzo-
nych badań, pozwa-
la uniknąć wielomi-
lionowych roszczeń 
pacjentów, które po-
woli zaczynają być 
standardem.

• Jakich korzyści 
oczekują lekarze?

– Najważniej-
szym podmiotem 

w procesie leczenia jest pacjent. Bez le-
karzy nie ma jednak procesu leczenia. Ba-
dacz jest najważniejszym ogniwem ze-
społu. Efektywna koncentracja badacza 
na zadaniach związanych z procesem te-
rapeutycznym wymaga odciążenia go od 
części organizacyjno-administracyjnej. 
KO-MED bierze na siebie prowadzenie 
obowiązkowej elektronicznej dokumen-
tacji badawczej i całą biurokrację zwią-
zaną z wypełnianiem formularzy, prowa-
dzeniem komunikacji, przesyłaniem od-
powiedzi i materiałów, ustawianiem har-
monogramów, rozliczaniem zrealizowa-
nych zadań i czynności. Takie wsparcie 
administracyjne daje badaczom i dyrek-
torom placówek ogromny komfort pracy 
i spokojną głowę.

• Czy są już jakieś pierwsze efekty no-
wo podpisanych umów ze szpitalami?

– Już po tygodniu od podpisania ostat-
niej umowy z SPSK 4, szpital otrzymał 
osiem nowych ofert na realizację badań 
klinicznych. Wdrożono pierwsze szkole-
nia i wspólny zespół implementuje pro-
cedury administracyjno-zarządcze do co-
dziennej pracy badawczej.

• Dziękuję za rozmowę.

KO-MED jest postrzegany jako ekspert 
i lider tego typu przemian i dlatego jako 
jedyni rozwijamy na taką skalę współpra-
cę ze szpitalami publicznymi.

• Co zdecydowało, że przyjęliście za-
proszenie do współpracy od tak dużych 
szpitali publicznych?

– Przede wszyst-
kim otwartość i pro-
fesjonalizm dyrek-
torów naczelnych 
tych szpitali i or-
ganów założyciel-
skich oraz determi-
nacja we wdrażaniu 
zmian. Bardzo du-
że znaczenie mia-
ła nasza wielolet-
nia współpraca ze 
szpitalem w Staszo-
wie, gdzie od kilku 
lat z powodzeniem 
funkcjonuje ośrodek 
badań klinicznych, 
prowadzony zgodnie 
ze standardem KO-
MED. Przykład ten 
pokazuje, że partner-
stwo publiczno-prywatne w segmencie 
badań klinicznych i nowoczesnych te-
rapii nie tylko jest możliwe, ale pozwa-
la osiągać jeszcze lepiej statutowe ce-
le szpitala.

• Jakich konkretnie korzyści ze współ-
pracy z KO-MED poszukiwały szpita-
le?

– Podstawowe oczekiwania szpitali 
zmierzały do usprawnienia procesu tzw. 
biurokratycznej obsługi badania klinicz-
nego w celu zwiększenia ilości nowo-
czesnych terapii dostępnych dla pacjen-
tów. Jest to uzupełnienie oferty leczenia 
i zarazem możliwość poszerzenia wie-
dzy i kompetencji personelu medyczne-
go, w tym przede wszystkim lekarzy. Bar-
dzo istotnym powodem jest fi nansowanie 
tych terapii ze źródeł pozabudżetowych. 
Koszty ochrony rosną z roku na rok, a fi -
nanse żadnego państwa na świecie nie są 
w stanie za tymi kosztami nadążyć. KO-
MED opiniuje blisko ¼ wszystkich no-
wo zarejestrowanych w kraju projektów 
badawczych, jako jedna z największych 
sieci SMO w Polsce.

• Na co jeszcze w ramach współpracy 
mogą liczyć szpitale?

CENTRA KLINICZNEOFERTA

KO-MED Centra Kliniczne zaprasza 
do współpracy lekarzy z  woj. lubelskiego.

Nasza oferta skierowana jest zarówno do 
młodych, ambitnych lekarzy, poszukujących 
możliwości rozwoju zawodowego 
i dodatkowego wynagrodzenia, jak również 
tych najbardziej doświadczonych, dzięki 
którym budujemy zespoły o najwyższych  
kompetencjach.

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, 
możliwość elastycznego dopasowania 
harmonogramu pracy, a także możliwość 
rozwijania kariery zawodowej 
i naukowej w środowisku 
międzynarodowym.

Zainteresowanych współpracą prosimy o przesłanie CV 
na adres e-mail: zgloszenie@komed-ck.pl 

lub kontakt pod nr tel. 533 330 823
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• Kiedy powstał NZOZ Med-Laser?
– W 2000 r. i od tego czasu udzie-

la porad dermatologicznych i wene-
rologicznych w ramach Narodowego 
Funduszu Zdrowia pacjentom zarów-
no z woj. lubelskiego, jak i pozostałych 
regionów Polski. W 2007 r. utworzono 
10-osobowy oddział dermatologiczny 
z 5 salami dwuosobowymi. Jest to je-
dyny prywatny oddział dermatologicz-
ny w Polsce. Posiadamy sprzęt do wy-
konywania zabiegów z zakresu medy-
cyny estetycznej. Rocznie mamy około 
800 hospitalizacji.

Dermatologia kompleksowa

• Jakie schorzenia są leczone na od-
dziale?

– Leczymy pacjentów z chorobami 
skóry, nowotworami łagodnymi oraz zło-
śliwymi skóry, a także wykonujemy za-
biegi z zakresu dermatochirurgii i lase-
roterapii. Ta ostatnia metoda leczenia la-
serem CO2, pozwala na uniknięcie roz-
ległych zabiegów chirurgicznych, dzię-
ki czemu przyjeżdżają do nas pacjenci 
z całego kraju. Mamy również wykryte 
przypadki raka podstawno komórkowego 
i czerniaka skóry we wstępnej fazie choro-
by. Procedury dermatologiczne są bardzo 

z Adamem Borzęckim, 
dyrektorem NZOZ Med-Laser w Lublinie, 

rozmawia Jerzy Jakubowicz

• Chyba możemy zacząć naszą rozmo-
wę od: „już od dziecka…”?

– …słuchałem muzyki chłopaków 
z Liverpoolu. To prawda, Beatlesi towa-
rzyszą mi od wczesnej podstawówki. Już 
wtedy, nie wiedząc nawet czyją śpiewam 
piosenkę, razem z kolegami z podwór-
ka wyśpiewywaliśmy po rosyjsku „Żoł-
tyj parachod, żołtyj parachod”… Star-
si chodzili do kina na słynny wtedy fi lm 
pt. „Help”, a moi kuzyni nagrywali pio-
senki Beatlesów, których z nimi słucha-
łem. Z czasem prawdziwym źródłem in-
formacji o zespole i ich piosenkach stała 
się audycja Jerzego Janiszewskiego, który 
w radiowej Trójce prezentował twórczość 
Beatlesów. Nagrywałem wtedy „puszcza-
ne” tam piosenki – miałem dwa magneto-
fony szpulowy i kasetowy – i w ten spo-
sób kompletowałem dyskografi ę. Było to 
szalenie amatorskie, ale też szalenie in-
teresujące. 

• Pewnym przełomem stała się wypra-
wa do Warszawy na „pchli targ”?

– Byłem wtedy licealistą i moim ma-
rzeniem było zebranie kolekcji płyt, które 
nagrali Beatlesi. W ówczesnych sklepach 

muzycznych – a były to późne lata 70. – 
o czymś takim nie było mowy. Dlatego 
jeździło się do stolicy na coś w rodzaju 
dzisiejszej giełdy, chyba to było na Ko-
le, aby zdobyć wymarzoną płytę, oczy-
wiście winylową. Dopisało mi wyjątko-
we szczęście, bo zdobyłem w 1978 roku 
nowy, zafoliowany album „The Beatles 
at the Hollywood Bowl”, który zawierał 
piosenki z koncertów z 1964 i 1965 roku 
w Los Angeles. Moje szczęście było jesz-
cze większe, kiedy okazało się, że album 
zawierał wkładkę ze spisem wszystkich 
płyt i listą utworów Beatlesów! Wresz-
cie miałem całość wiadomości o dysko-
grafi i! Proszę pamiętać, że nie było wte-
dy Internetu i takiej wiedzy nie mogłem 
zdobyć kilkoma kliknięciami w kompu-
ter. Stąd taka radość ze zdobyczy. 

• Rozumiem uwielbienie dla Beatle-
sów, ale co właściwie takiego mieli, co 
było w ich muzyce, czym się wyróżniali, 
że świat wręcz klęczał przed nimi?

– To były czasy rock and rolla, świat 
po prostu szalał na tym punkcie, a mu-
zyka Beatlesów po prostu fascynowa-
ła. Była nowatorska, wprowadzała nowe 

trendy, świeżość. Miała też to, co dla 
mnie najważniejsze: melodykę, wspa-
niałe przejścia i prostotę. Łatwo wpa-
dała w ucho, piosenki każdy mógł sobie 
nucić. Do dzisiaj właśnie tego szukam 
w muzyce pop, ale co tu kryć, Beatlesów 
trudno przebić.

• Ta miłość, beatlemania wręcz, spra-
wiła, że będąc już studentem stomatolo-
gii założył Pan Fan Club The Beatles. 
Chyba pierwszy w Polsce?

Lekarz z pasją

Przez życie idę z Beatlesami
z Krzysztofem Janem Wernerem, 

lekarzem dentystą, który założył w Lublinie Fan Club The Beatles, 
rozmawia Anna Augustowska

nisko wyceniane, a chorób takich jak łusz-
czyca występuje w Polsce od 3-5 proc. 
populacji. Według najnowszych, jesz-
cze nieopublikowanych danych z NFZ, 
w Polsce jest około 1.200 tys. chorych 
na łuszczycę. Jednak należy pamiętać, 
że przychodnie i gabinety prywatne nie 
przekazują swoich danych do NFZ, czy-
li rzeczywista liczba chorych jest jeszcze 
większa. To nie tylko choroba skóry, ale 
też stanu psychicznego pacjenta. Dzięki 
badaniom biologicznym mamy możli-
wość leczenia chorych na ciężkie posta-
cie łuszczycy lekami biologicznymi. Tu 
także mieści się siedziba Stowarzyszenia 
Chorych na Łuszczycę. 

Dzięki bardzo dobremu wyposażeniu 
oraz nowoczesnemu sprzętowi możemy 
oferować pacjentom nowoczesne i kom-
pleksowe leczenie. Oprócz podstawowego 

badania dermatoskopem, mamy do dys-
pozycji lasery: CO2, CO2 Frakcyjny, Nd
-Yag, IPL, USG skóry, lampę do tera-
pii fotodynamicznej, naświetlania lam-
pami PUVA i TP4, ozonoterapię, kąpie-
le siarczkowe i siarkowodorowe, kapila-
roskop. W wielu przypadkach są to za-
biegi, które wykonujemy nieodpłatnie, 
ponieważ NFZ nie zwraca kosztów le-
czenia między innymi za terapię foto-
dynamiczną i USG skóry. A są to zabie-
gi niezbędne do poprawy zdrowia, a czę-
sto prowadzą do całkowitego wylecze-
nia pacjenta.

Zatrudniamy 20 lekarzy, w tym na 
etatach (4), rezydenturach i kontraktach. 
Mamy też 13 pielęgniarek – 2 na etatach 
i 11 na kontraktach. Nasz personel stale 
podnosi swoje kwalifi kacje uczestnicząc 
w szkoleniach zarówno w Polsce jak 

i za granicą, co pozwala na zapewnienie 
jak najwyższych standardów w leczeniu 
pacjentów. Poza tym organizujemy czę-
sto konferencje naukowe oraz szkolenia 
dla lekarzy specjalizujących się – cztery 
miejsca akredytacyjne.

Największym naszym problemem jest 
brak stabilizacji oraz niepewność co do 
przyszłości. W ramach przychodni mamy 
podpisaną umowę z NFZ do 30 czerw-
ca 2018 r., natomiast w ramach szpitala 
dermatologicznego do 30 marca 2018 r. 
Niestety, przyszłość placówki stoi pod 
znakiem zapytania. Zamknięcie NZOZ 
„Med- Laser” dla wielu pacjentów ozna-
czałoby koniec leczenia i znaczne ob-
niżenie komfortu życia, a dla wysoko 
kwalifi kowanego personelu medyczne-
go utratę miejsc pracy. 

Jerzy Jakubowicz

– Podobny klub działał już w War-
szawie. Lubelski ruszył ofi cjalnie 1 paź-
dziernika 1982 roku, dwa lata po tra-
gicznej śmierci Johna Lennona i 12 lat 
po rozpadzie zespołu. Początkowo dzia-
łaliśmy w klubie osiedlowym „Akord” 
przy ul. Smyczkowej na Czechowie; póź-
niej w Lubelskim Domu Kultury przy 
ul. Pstrowskiego (dzisiaj Peowiaków). 
Na rozpoczęcie działalności wybraliśmy 
Międzynarodowy Dzień Muzyki, który 
przypada właśnie 1 października. 

• I tak kręciło się do…?
– Działaliśmy do 1990 roku. Organizo-

waliśmy spotkania, słuchaliśmy muzyki, 
zbieraliśmy gadżety związane z Beatlesa-
mi. Ludzie do nas lgnęli. W 1983 roku od-
wiedził nas John McGrath, mieszkaniec 
Liverpoolu, który uczył wtedy w Lubli-
nie na UMCS angielskiego. Ta znajomość 
zaowocowała tym, że napisaliśmy list do 
ofi cjalnego muzeum BeetleCity w Liver-
poolu (obecnie The Beatles Story, z któ-
rym mamy stały kontakt), a John przy 
następnej wizycie przywiózł nam fanta-
styczne prezenty, m.in. obok kolorowych 
pocztówek z wizerunkami muzyków tak-
że kamyczki ze słynnej ulicy Penny La-
ne. W klubie działało wtedy ok. 500 osób. 
Jednak w 1990 roku z wielu niezależnych 
powodów zawiesiliśmy działalność. Koń-
czyłem studia, na świat przyszedł mój syn. 
Musiałem skupić się na innych sprawach. 

Wciągnęła mnie praca – to był czas prze-
miany ustrojowej, wiele się działo. Ja za-
angażowałem się bardzo w obronę szkol-
nych gabinetów dentystycznych. Aktyw-
nie działałem i działam do dziś też jako 
radny dzielnicy Śródmieście. 

• I z tego, co wiem Beatlesi „utknęli” 
na pawlaczu?

– Tak było. Chociaż stale ich słucha-
łem, interesowałem się i nigdy nie prze-
stałem śledzić nowinek o losach i ka-
rierach dawnych członków Beatlesów. 
I tak minęło aż 25 lat, aby klub się reak-
tywował. Sprawił to mój 
syn Krzysztof Stanisław, 
którego tak bardzo „za-
raziłem” beatlemanią, że 
trzy lata temu obronił na 
UMCS pracę magister-
ską na temat działalności 
naszego fanklubu. Ta pra-
ca zdobyła wyróżnienie 
w konkursie im. Jana Józe-
fa Lipskiego, który zorgani-
zowała Polska Akademia 
Nauk w Warszawie. 

• I syn teraz jest prezesem re-
aktywowanego w 2015 roku fanklubu.

– To już inna epoka. Nie robimy ga-
zetek o Beatlesach, jak w czasach, kie-
dy działaliśmy na Czechowie, czy w Lu-
belskim Domu Kultury. Internet zmienił 

wszystko – mamy już ponad 1050 osób, 
które należą do klubu. Obecny Fan Club 
Beatlesów propaguje muzykę rockową 
i popularną II połowy XX wieku, nawią-
zuje kontakty z osobami będącymi wiel-
bicielami muzyki Beatlesów, tworzy uni-
katowe gadżety fanklubowe, buduje pa-
nel dyskusyjny między członkami, kształ-
tuje podstawy i realizuje zloty, spotkania 
dyskusyjne, promocyjne i artystyczne, 
happeningi, inicjatywy i działania spo-
łeczne, a także prezentuje młode talenty 
i hobby poszczególnych członków. Aby 
zostać członkiem Lubelskiego Fan Clu-

bu wystarczy dołączyć do grupy fa-
cebookowej, a jak ktoś nie po-

siada konta na Facebooku 
to można znaleźć nas pod 
adresem: 

https://www.
facebook.com/

fanclubthebeatleslbn/

• Jest jeszcze coś…
– Moim i syna marzeniem 
jest utworzenie w Lubli-
nie miejsca, gdzie wśród 

zieleni będzie działał na otwar-
tej przestrzeni skwer muzyki 

rockowej. To miałoby być miejsce tak-
że dla polskich grup rockowych, w tym 
lubelskich! Mamy ich sporo i warto, aby 
mieszkańcy Lublina o tym wiedzieli i pa-
miętali. 
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Lekarze piszą dzieciom
Komisja Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lubli-
nie ogłasza II Ogólnopolski Konkurs Poetycko-Li-

teracki „Lekarze dzieciom”. Patronat honorowy 
nad konkursem objęli prezes Naczelnej Rady Le-
karskiej Maciej Hamankiewicz oraz prezes Lu-
belskiej Izby Lekarskiej Janusz Spustek. Gazeta 

Lekarska, miesięcznik Lubelskiej Izby Lekarskiej 
„Medicus” i Polskie Radio Lublin objęły patronat 

medialny nad konkursem. 
Nadsyłanie prac do 31.10.2017 r. 

Dodatkowe informacje na stronie internetowej 
organizatora: www.kultura.oil.lublin.pl.

Konkurs, konkurs, konkurs!!!

Zapowiedzi

Muzycznie

Muzycznie

Teatralnie

Blues w Chatce
Chatka Blues Festival to jeden z najciekawszych bluesowych festiwa-

li we wschodniej Polsce i święto bluesa w Lublinie. Prezentuje różne od-
cienie bluesa, zarówno akustycznego, jak i elektrycznego. W tym roku 
będzie już 8 edycja imprezy zaplanowanej na 6 i 7 października. Podob-
nie jak w latach ubiegłych przyjadą wspaniali artyści bluesowi, w tym za-
graniczne gwiazdy: Demian Band (Argentyna/Hiszpania) oraz Monkey 
Junk (Kanada). Festiwal zainauguruje grupa Green Grass. Bilety i karne-
ty na platformie Bilet, w sieci Empik oraz w kasie Akademickiego Cen-
trum Kultury „Chatka Żaka” w trakcie festiwalu. Pełny program wydarzeń 
na http://chatkablues.pl.

Niziurski 
w Osterwie

Akcja „Sposobu na Alcybiadesa” Edmun-
da Niziurskiego rozgrywa się na szkolnych 
korytarzach w latach 60. ubiegłego wieku. 
Od tamtej pory zmieniło się w szkole wszyst-
ko. Oprócz prób odwlekania sprawdzia-
nu z polskiego, czy sposobów przetrwania 
lekcji chemii. 6 i 7 października prapremie-
ry przedstawienia Piotra Ratajczaka (reży-
seria i opracowanie muzyczne) i Piotra Ro-
wickiego (adaptacja i dramaturgie). Twórcy 

z Teatru im. Osterwy przenoszą „Spo-
sób na Alcybiadesa” do jednej 

z lubelskich szkół, a bohate-
rami są dziewczyny: Ciamcia 
i Słaba oraz chłopcy: Zasę-
pa i Pędzel. Kolejne spekta-
kle będą od 8 października. 
Bilety od 10 do 30 zł. 

Piosenki Cohena
Teatr Piosenki prezentuje spektakl „Słynny niebieski prochowiec” 

– znane ballady Leonarda Cohena w nowych przekładach Romana Ko-
łakowskiego. Jak zapowiadają organizatorzy, jest to opowieść o młodo-
ści, miłości, buncie, poezji i muzyce, o szalonych latach sześćdziesiątych, 
latach rewolucji kontrkulturowej. Jej kanwę tworzą legendarne balla-
dy i wiersze, których autorem jest jeden z najpopularniejszych bardów 
współczesności – Leonard Cohen. 8 października o godz. 17 w Filhar-
monii im. H. Wieniawskiego wystąpią: Agata Klimczak, Aleksandra Ra-
dwan, Bartłomiej Abramowicz, Grzegorz Bukowski, Marcin Kątny, Ro-
man Kołakowski, Rafał Konieczny oraz orkiestra Teatru Piosenki i chór-
ki. Bilety 40-70 zł.

Jazz dla dzieci
22 października w Filharmonii im. H. Wieniawskiego koncerty dla dzie-

ci „Happy jazz”. Harmonogram koncertów: godz. 10.00 – Lub-smyki kon-
cert dla dzieci w wieku 0-3 lata z rodzicami; godz. 12.00 – Młodzi Melo-
mani dla całych rodzin. Bilety na www.fi lharmonialubelska.eu, rezerwa-
cja (tel. 81 53 15 112, 81 53 15 118 i bilety@fi lharmonialubelska.pl). Lub-
smyki: 30 zł – osoba dorosła, dziecko – wejście bezpłatne, a Młodzi Me-
lomani: 20 zł – osoba dorosła, 10 zł – dziecko. 

Gitara i orkiestra
27 października o godz. 19.00 w ramach Tygodnia Kultury Iberyjskiej 

KUL będzie w Filharmonii Lubelskiej koncert symfoniczny. Lubelscy fi l-
harmonicy wystąpią pod dyrekcją Przemysława Fiugajskiego. Soliści to 
Maurizio Diaz – gitara i Serhiy Hryhorenko – fortepian. W programie G. 
Bizet, J. Torrent, M. de Falla i M. Rimski-Korsakow. Bilety 20-30 zł. 

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

MATKI 
dr Grażynie Olejniczak

składają koleżanki i koledzy lekarze 
z Inspektoratu ZUS w Radzyniu Podlaskim

Panu doktorowi nauk medycznych 

Maciejowi Kościeleckiemu
wyrazy głębokiego współczucja z powodu śmierci

TATY
lekarza medycyny Janusza Kościeleckiego

składają koleżanki i koledzy 
z Oddziału Ginekologii Szpitala SP ZOZ MSWiA w Lublinie

Pablo Picasso
Do grudnia na Zamku Lubelskim można oglądać wystawę „Pablo Picasso – wizerunek wie-

lokrotny”. Prezentuje ona przede wszystkim grafi kę i ceramikę Picassa. Większość spośród oko-
ło 300 dzieł nie była dotąd pokazywana w Polsce. Ekspozycja ukazuje różnorodność tematów 
i technik stosowanych przez Picassa. Jak informują organizatorzy otwartej pod koniec wrze-
śnia wystawy, ekspozycja ma też na celu pokazanie rodzimej sztuki użytkowej lat 50. i 60. ubie-
głego wieku, powstałej pod wpływem dorobku artysty będącego w ówczesnej Polsce symbo-
lem nowoczesności.

Kabaretowo

Uśmiech 
i Hrabi

„Tak, że o” to spotkanie z kla-
syką – czyli źródłem kabaretu. 
Spektakl kabaretu Hrabi, jed-
nej z najbardziej popularnych 
i rozpoznawalnych grup kaba-
retowych w Polsce zobaczymy 
29 października o godz. 16 i 19 
w Filharmonii Lubelskiej. Kaba-
ret istnieje od 2002 roku. Grupę 
tworzy dwoje aktorów byłego 
kabaretu Potem (Dariusz Kamys 
i Joanna Kołaczkowska), piani-
sta Łukasz Pietsch oraz Tomasz 
Majer. Bilety 40-70 zł.

Pójść do Camino de Santiago
Na spotkanie w Klubie Globtrotera zaprasza  Marzena Buda, która 

opowie o Camino de Santiago w Klubie Lekarza przy ul. Chmielnej 4. 
Spotkanie odbędzie się 20 października o godz. 18.00.

Wernisaż 
21 października odbędzie się wernisaż wystawy fotografi cznej pt. 

„Dzieci świata”. Autorem fotografi i jest Piotr Szczepański. Zaprasza Ga-
leria Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy” przy ul. Chmielnej 4. Począ-
tek o godz. 12.00.

Był plener – są zdjęcia
18 listopada zapraszamy na wystawę poplenerową – V Ogólnopol-

ski Plener Fotografi czny Lekarzy – „Kazimierz Dolny 2017”. Galeria Sztuki 
Nieprofesjonalnej „U Lekarzy”, Lublin, ul. Chmielna 4, godz. 12.00.

Wyostrz oko – konkurs nadchodzi!

Lubelska Izba Lekarska i Uniwersytet Medyczny w Lublinie we współ-
pracy z Lubelskim Towarzystwem Fotografi cznym i Związkiem Polskich 
Artystów Fotografi ków Okręg Lubelski ogłasza

VII Ogólnopolski Konkurs Fotografi 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

Wernisaż

(oprac. JKG)

Reżyseria: Krystyna Janda
Bohaterami spektaklu są uczestnicy kursu stepowania. Każda z po-

staci uczęszcza na lekcje z innego powodu, przychodzi z własną opo-
wieścią, osobowością i temperamentem. „Lekcje stepowania”, przed-
stawienie łączące komedię z wątkami obyczajowymi i dużą dawką tań-
ca, zobaczymy w Centrum Spotkania Kultur 16 października o godz. 
17 i 20.30. Reżyseria Krystyna Janda, obsada: Izabela Dąbrowska, 
Anna Iberszer, Joanna Moro, Elżbieta Romanowska, Krystyna Tkacz, 
Maria Winiarska, Zofi a Zborowska, Katarzyna Żak, Kamil Maćkowiak, 
Alicja Przerazińska oraz Katarzyna Traczyńska (swing) i Jan Malawski 
(głos). Bilety 80-135 zł.

Teatralnie

22. Konfrontacje na scenie
6 października zaczyna się największy lubelski festiwal teatralny. 

Będzie trwał 10 dni a spektakle, pokazy, spotkania, wystąpienia będą 
krążyły wokół pytania „A co jeśli…?”. W tym roku organizatorzy zapra-
szają artystów tworzących alternatywne rzeczywistości, utopie, nie-
racjonalne rozwiązania lub tylko zadających trudne pytania. W pro-
gramie ponad dwadzieścia spektakli z Polski, Filipin, Słowenii i Fran-
cji. Będzie premiera książki „Próby z Dostojewskim i inne wykłady lu-
belskie”, koncert Roberta Piotrowicza i wyjątkowo bogaty program 
fi lmowy. Sprzedaż biletów i karnetów w kasie CK (ul. Peowiaków 12). 
Tam też są darmowe wejściówki na seanse fi lmowe. Pełny program 
festiwalu i opisy wydarzeń na http://konfrontacje.pl.



Pamiętnik znaleziony w szpitalnej szafce (serial prawie codzienny)

niż się myśli. Więc może nie myślmy, gdy nic nie robimy?!… 
I poczekajmy nie myśląc!… To wygodne!… 

1 września

Początek nowego roku szkolnego. Szkoda, że nie nowego 
roku w ogóle. A nawet nie roku a lat. Sąsiad zgryźliwie stwier-
dził – „Lat?! Przecież rządzącym to lata! Perpetuum mobile nie 
istnieje, ale perpetłum debile tak! I tak nas nasi wielcy widzą 
i wielu lat trzeba, żeby to się zmieniło, chyba że ich się zmie-
ni!”. Też tak myślę, ale po cichu. Chociaż lata mijają, ale mnie 
to mimo wszystko nie lata!… Mało lotny chyba jestem… 

2 września

Zaczynam mieć dosyć salowych sąsiadów! Dzisiaj ten spod 
drzwi, właściciel baru (i to nie mlecznego) pochwalił się, że 
przed położeniem do szpitala zgodnie z cywilizowanymi tren-
dami wywiesił przed jedną z sal lokalu międzynarodowy napis 
– „NO CURRENCY”! Zapytaliśmy, co to by miało znaczyć? 
Odpowiedział – „Nie wiecie?! DLA NIEPALĄCYCH! Co, ję-
zyków się nie zna?! Jak się nie zna, to trza się uczyć!”. No, jak 
trza, to trza! Zapomniałem powiedzieć temu sąsiadowi, że jak 

to tylko bar, to niech wywiesi napis „NO SMOKING”, żeby 
w dresie też można było przyjść i się napić!

5 września

Podobno wszędzie zaczyna permanentnie brakować le-
karzy, pielęgniarek, położnych, czyli ogólnie personelu me-
dycznego. A rządowy tryumfalizm głosi, że już prawie ni-
czego nam nie brakuje. Dyskutowaliśmy o tym całą salą, na-

wet dość burzliwie. W końcu oczy mamy i widzimy czego, 
a zwłaszcza kogo w szpitalu, między innymi, zaczyna bra-
kować. Sąsiad spod okna fi lozofi cznie stwierdził – „Cóż, 

nie pozostaje nam nic innego, jak tylko pożyczyć sobie du-
żo zdrowia!”. Może i słusznie, tylko od kogo pożyczyć, jak 

już prawie ze wszystkimi jesteśmy w niezdrowych i nieżyczli-
wych relacjach?! Zdołowała mnie ta dyskusja, zasnąć nie mo-
głem i tak modlitewnie mi się w głowie w nocy rymnęło, jak 
już zasnąłem po trzeciej:

My zmęczeni, w pętli czasu zagubieni, 
Splotem zdarzeń pchani wciąż w niepewność skrajną, 
My liczący każdy dzień w kolejnych ratach, 
My zależni od wszechmocnych tego świata, 
Dziś prosimy o jałmużnę nadzwyczajną:

Daj nam losie przede wszystkim dużo zdrowia, 
Daj mądrości, aby każdy krok wyważyć, 
Dodaj wiary, daj nadzieję na lekarstwo, 
By ominął nas możliwy byt nędzarzy, 
Daj nam pewność, że to lekarz a nie szaman, 
Zawsze będzie u naszego stał wezgłowia, 
Ale byśmy mogli ufać, mogli wierzyć, 
Daj nam losie przede wszystkim dużo zdrowia!

My bezsilni, zabiegani i niepewni, 
My wątpiący w dobrą zmianę już na starcie, 
Omamiani przez kłamliwe nowe bogi, 
My błądzący po manowcach nowej drogi, 
Dziś prosimy o to, czego brak najbardziej;

Nasz szoł powszedni

Daj nam losie przede wszystkim dużo zdrowia, 
Byśmy łatwiej mogli przeżyć dzień kolejny, 
Byśmy czyjejś nie musieli czekać łaski, 
By się skończył czas choroby beznadziejny, 
By się szybko nam w pamięci zabliźniały, 
Nowe lata kłamliwego pustosłowia, 
Byśmy wszyscy mogli wytrwać, mogli przetrwać, 
Daj nam losie przede wszystkim dużo zdrowia!

Daj nam losie to, co możesz dać najlepsze, 
Zapas sił nam daj i spokój najzwyklejszy, 
Byśmy mogli bronić się, jak przed chorobą, 
Przed nieznanym, które niesie dzień jutrzejszy, 
Byśmy w swoim testamencie przekazali, 
To, co ważne na rozumu krańcach obu, 
Aby ci, co po nas przyjdą nie płakali, 
I nie pluli nam na kopce naszych grobów!

Optymistycznie to mi się nie wyśniło, więc raczej liczmy 
na hojność losu, bo jak tak dalej pójdzie, to jako chorzy może-
my być po prostu sPISani ze stanu osobowego tego kraju! Tak 
myślę, ale to jest mój prywatny pamiętnik i mogę sobie myśleć 
i pisać, co chcę!!! A co?!!!… 

Irosław Szymański 

Sałatka po lekarsku

Szybkie jesienne ciasto 
z… dżemem 
Jesień zagląda coraz odważniej w na-

sze okna. Chętnie zapraszamy przyja-
ciół na wspólne opowiadanie wakacyj-
nych wspomnień. Wypadałoby coś po-
dać do kawy, czy herbaty. Proponu-
ję więc coś na szybko i na słodko. No 
i własnej roboty! I co najważniejsze… 
zawsze wychodzi!

Składniki:
• ½ szklanki cukru
• 2 szklanki mąki
• 1 jajko
• 1 łyżeczka cynamonu
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia 
• 1 łyżeczka sody
• 4 łyżki oleju 
• 1 szklanka mleka
• 10-15 dag prażonych na suchej patelni 

ziaren słonecznika 
• szczypta soli 
• 4 łyżki gęstego dżemu wg upodobania (naj-

lepszy z czarnej porzeczki lub brzoskwinio-
wy lub morelowy). 

No cóż, jesienią zaklęte w dżem witaminy z na-
szego ogrodu lub bazaru przydadzą się jak znalazł. 
Porzeczka to bezcenne źródło witaminy C. Już 
100 g czarnych porzeczek, czyli garść, pokrywa 
bowiem prawie 260 proc. dziennego zapotrzebo-
wania na witaminę C. To źródło antocyjanów ru-
tyny i kwercetyny. Brzoskwinie i morele to rów-
nież skarbnica witaminy C, ale i E, P, B, B1 i PP, 
ale przede wszystkim karotenu, czyli prowitami-
ny A. Ale wróćmy do naszego ciasta. 

Wykonanie:
Wszystkie składniki dokładnie wymieszać 

i dodać na koniec dżem. Średnią formę, „kek-
sówkę”, wysmarować masłem lub margaryną 
i wysypać tartą bułką albo wyłożyć papierem do 
pieczenia. Wlać ciasto. Piec w temperaturze 220 
stopni C, w nagrzanym piekarniku ok. 35 minut. 
Podawać ciepłe lub zimne, najlepiej ze szklan-
ką mleka.

Smacznego!
Dariusz Hankiewicz

15 sierpnia

Mimo europejskich sprzeciwów, blokad ekologów i kataklizmów po-
godowych, kładących pokotem całe lasy, trwa wycinka Puszczy Białowie-
skiej. A co?! NAM ktoś zabroni wycinać, co chcemy?! Więc niech się nikt 
w naszą puszczę – mówiąc politycznym językiem – nie wtranca! KORNI-
KA DRUKARZA zniszczymy decyzjami i ręcami SZYSZKORNIKA RĘ-
BACZA i to razem z puszczą. A to, co po niej zostanie to się ministerialną 
decyzją na przykład wyasfaltuje i będzie wtedy wreszcie ładnie, bezpiecznie 
społecznie i gustownie. No, jaki gust, takie też może być myślenie i działa-
nie. Ale o gustach podobno się nie dyskutuje. O myśleniu i działaniu moż-
na, tylko po co strzępić język i szarpać sobie nerwy?!… 

16 sierpnia

Minęła 40 rocznica śmierci Elvi-
sa Presleya, bożyszcza wielomilio-
nowej rzeszy melomanów na całym 
świecie, ale też podobno idola wielu 
naszych palaczy w ówczesnych pa-
rowozach węglowych za pio-
senkę „LAF MI TENDER”, 
być może odzwierciedla-
jącą ich socjalistyczne, 
gorące uczucie do ob-
sługiwanego łopatą 
sprzętu PKP. Tak to 
przynajmniej tamta 
prasa tłumaczyła. Ale 
40 lat temu inne by-
ły czasy, inna prasa 
i łopaty. Teraz tendry 
zostały zastąpione 
przez słuszne tren-
dy, ale o łopatę cza-
sem aż się prosi!

18 sierpnia

Od wczoraj jestem pod wrażeniem! Podobno pan minister Szyszko ura-
tował skórę rysiowi. Wisi u niego w domu na ścianie. To dobrze świadczy 
o wrażliwości ministra – przynajmniej chroniony gatunek częściowo urato-
wano i to dzięki celnej postawie tegoż dostojnika! I tak trzymać! Tylko póki 
co raczej już tekę ministra niż strzelbę. Chociaż pozwolenie na jedno i dru-
gie należałoby już chyba dawno odebrać!… 

20 sierpnia

Chyba wracamy do przeszłości, bo niedługo ma ruszyć ministerialny 
LSS, czyli „LEPSZY SORT SZPITALI”, stanowiący fi nał reformy służby 
zdrowia wyznaczającej, który szpital będzie „cacy” a który „be”! A raczej 
„bez”! Pieniędzy oczywiście. Oczywiście będą na pewno uroczyste otwar-
cia wysortowanych na cacy placówek, przecinanie wstęg, święcenia, obie-
canki, przemowy itp. Dobrze, że tych superszpitali się nie woduje (chociaż 
po pochylniach i tak się zsuwają), bo jeszcze by doszło rozpijanie… rozbi-
janie butelek szampana o jakieś (albo czyjeś) dzioby, matki chrzestne na-
dające nowe wzniosłe, uzgodnione wcześniej imiona tymże lazaretom itd. 
A i tak nabici w butelkę pewnie będziemy tylko my, jako pacjenci oczywi-
ście. I dzioby też nam się jeszcze bardziej wydłużą w oczekiwaniu na swoją 
kolej w kolejkach a dodatkowo otworzą ze zdziwienia, że poczeka się dłużej 
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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 okręgo-
wej izbie lekarskiej obowiązek powia-
damiania izby w terminie 30-dniowym 
o zmianach dotyczących:

• imienia i nazwiska
• obywatelstwa
• posiadania prawa wykonywania za-

wodu w innym państwie
• rodzaju i stopnia posiadanej specja-

lizacji/tytułu specjalisty i daty jej 
uzyskania

• rodzaju umiejętności z zakresu węż-
szych dziedzin medycyny lub udzie-
lania określonych świadczeń zdro-
wotnych

• rodzaju i daty uzyskania stopnia 
i tytułu naukowego

• nazwy i adresu miejsca pracy, da-
ty podjęcia i zakończenia zatrud-
nienia, stanowiska (u każdego pra-
codawcy), dokumenty potwierdza-
jące wykonywanie zawodu – umo-
wa o pracę, świadectwo pracy

• informacji o prowadzeniu indywi-
dualnej/specjalistycznej/grupowej 
praktyki lekarskiej

• informacji o zaprzestaniu prowa-
dzenia indywidualnej/specjalistycz-
nej/grupowej praktyki lekarskiej 
(wykreślania wpisu z ewidencji 
działalności gospodarczej)

• informacji dotyczącej wykonywa-
nia zawodu lekarza w innym niż 
Rzeczpospolita Polska państwie 
członkowskim Unii Europejskiej

• informacji dotyczącej zaprzesta-
nia wykonywania zawodu lekarza 
na czas nieokreślony na terytorium 
RP

• informacji o ograniczeniach w wy-
konywaniu zawodu lekarza

• informacji o zawieszeniu w wyko-
nywaniu zawodu lekarza

• informacji o podjęciu wykonywania 
zawodu lekarza na terytorium RP

• informacji o emeryturze, rencie, da-
cie przyznania, nazwy organu wy-
dającego decyzję

• adresu miejsca zamieszkania, nu-
meru telefonu, faksu i adresu pocz-
ty elektronicznej (o ile posiada)

• adresu do korespondencji

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 fi zycznych, 
z wyłączeniem renty lub emerytury, w rozumie-
niu przepisów o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecznych lub ustaw 
regulujących zaopatrzenie emerytalne służb 
mundurowych. Czasowe zwolnienie przysłu-
guje tylko na okres nieosiągania powyżej opi-
sanych przychodów.

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

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

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

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

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

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

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

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

Informacji dotyczących składek udziela pra-
cownik rejestru składek członkowskich:

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

• Poradnia medyczna Multimed w Lublinie podej-
mie współpracę z lekarzem stomatologii zacho-
wawczej z endodoncją. Praca z mikroskopem. 
Tel. 593 501 543 e-mail: agnes@eserwer.pl

• 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

Drobne

• Wójt gminy Adamów, powiat Łuków, wynajmie 
pomieszczenie na gabinet praktyki prywatnej. 
Tel. 608 501 899.

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

• 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 regu-
lacją, typ NGP11. Stan bardzo dobry. Cena 500, 
00 zł. Telefon: 502 115 045.

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

• Kolposkop Optlion CSA nieużywany, tor wizyj-
ny, zdalne przesyłanie obrazów do kompute-
ra, monitor, sprzedam niedrogo. Tel. 601 366 
208.

• Wynajmę lokal (65 mkw.) pod działalność me-
dyczną (lekarsko-stomatologiczną). 2 gabine-
ty z przygotowanymi przyłączami pod unity, 
sterylizacja, pomieszczenie gospodarcze, toa-
leta, recepcja z poczekalnią, pomieszczenie na 
kompresory i ssaki w podpiwniczeniu. Projekt 
zaakceptowany przez sanepid. Lokalizacja: Lu-
blin, Czechów, boczna ul. Koncertowej, nowe 
osiedle, tel. 501 232 314. 

• Wynajmę lokal na usługi medyczne, gabinet 
stomatologiczny, lokal znajduje się w sercu 
deptaka w Łęcznej, bardzo wysoki standard, 
dwa pomieszczenia o powierzchni po 25 mkw. 
z przyłączami na unity, dwie toalety, recepcja, 
poczekalnia, dwa pomieszczenia gospodarcze, 
kompletnie umeblowany – wymagana ilość zle-
wów, szafki na karty pacjentów, biurka, recep-
cja, ogrzewanie podłogowe, dwie duże witryny, 
w sąsiedztwie banki, odebrany przez sanepid, 
całość 75 mkw., niski czynsz. Tel. 601 247 317.

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.

• SP ZOZ 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

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

• Dyrekcja SP ZOZ w Puławach pilnie zatrudni le-
karzy chętnych do pracy w podstawowej opie-
ce zdrowotnej. Mile widziane będą osoby po-
siadające specjalizacje z pediatrii lub medycy-
ny rodzinnej ewentualnie z rozpoczętą specja-
lizacją. Tel. 531 735 072, 81 45 02 282, e-mail: 
mbroniek@szpitalpulawy.pl

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

• Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z o.o. za-
trudni lekarza specjalistę chorób płuc na stano-
wisku ordynatora Oddziału Chorób Płuc. Tel. 84 
677 50 21.

• Centrum Medyczne Chodźki w Lublinie nawią-
że współpracę ze specjalistami z zakresu: endo-
krynologii, alergologii, hematologii, neurologii 
dziecięcej i laryngologii, ul. Chodźki 17 lok. 5, 
www.cmchodzki.pl, tel. 604 710 463.

• Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie SP 
ZOZ, poszukuje osób na stanowisko lekarza ze-
społu wyjazdowego „S” w Krasnymstawie i Wło-
dawie. Zainteresowane osoby prosimy o kon-
takt (82) 565 52 34.

• Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. z sie-
dzibą w Opolu Lubelskim podejmie współpra-
cę z lekarzami o specjalności w dziedzinie cho-
rób wewnętrznych i kardiologii. Warunki pracy 
i płacy do uzgodnienia. Tel. 533 326 122. 

• 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 513 030 
011, e-mail nzozvita@europoczta.pl

• 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 zain-
teresowanych formie (umowa o pracę, umowa 
cywilnoprawna). Możliwość otrzymania miesz-
kania służbowego w centrum Zamościa. Tel. 84 
677 50 21.

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

• Przychodnia NZOZ KRASMEDIC CENTRUM 
w Krasieninie Kolonii 23, gmina Niemce, zatrud-
ni lekarza poz, lekarza ze specjalizacją z medy-
cyny rodzinnej (również w trakcie specjaliza-
cji z medycyny rodzinnej), chorób wewnętrz-
nych lub z kwalifi kacjami lekarza POZ lub le-
karza z aktualnym PWZ będącego wsparciem 
zespołu lekarskiego. Oferujemy pracę w nowej, 
nowoczesnej przychodni, miłą, rodzinną atmos-
ferę, elastyczny – dostosowany indywidualnie – 
wymiar czasu pracy (od poniedziałku do piątku 
– od 8.00 do 18.00, soboty – od 8.00 do 13.00 
i dowolny rodzaj umowy: kontrakt, umowa zle-
cenie lub umowa o pracę. Tel. 603 911 133 też 
www.krasmedic.pl

• ZOZ „Medical” Sp. z o.o. w Puławach zatrudni le-
karza do pracy w poradni lekarza POZ – specja-
listę pediatrę. Korzystne warunki wynagrodze-
nia, dowolna forma zatrudnienia. Tel. 81 473 13 
42 lub email: biuro@zozmedical.com.pl

• Dyrekcja SP ZOZ w Świdniku zatrudni na pod-
stawie umowy o pracę bądź w ramach umowy 
cywilno- prawnej (kontraktu) lekarza ze specja-
lizacją intensywnej terapii i anestezjologii; leka-
rza ze specjalizacją w zakresie pediatrii w Od-
dziale Dziecięcym; lekarza chorób wewnętrz-
nych i lekarza kardiologa w Oddziale Chorób 
Wewnętrznych; lekarza chirurgii ogólnej w Od-
dziale Chirurgicznym a także lekarza ze spe-
cjalizacją w zakresie kardiologii w Poradni Kar-
diologicznej SP ZOZ w Świdniku – na podsta-
wie umowy o pracę bądź w ramach kontraktu 
(umowy cywilnoprawnej ) i lekarza na podsta-
wie umowy cywilnoprawnej w Izbie Przyjęć In-
ternistycznej. Tel. ( 81) 751 42 15. 

• NZOZ Puls-Med w Lublinie zatrudni do pra-
cy w POZ lekarza przyjmującego dzieci i doro-
słych. Tel. 603 663 034 lub 606 203 502.

• CENTRUM MEDYCZNE w Lublinie zaprasza do 
współpracy lekarzy specjalistów, szczególnie 
nawiążemy współpracę z lekarzem medycyny 
pracy, dermatologiem, endokrynologiem oraz 
ginekologiem-położnikiem. Tel. 533 345 663.

• PZOZ w Hrubieszowie zatrudni lekarzy: aneste-
zjologa, neurologa, chirurga, pulmonologa, ra-
diologa, rehabilitanta, lekarza POZ, tel. 84 696 
32 96.

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. Nowo-
czesna przychodnia, elastyczne godziny pra-
cy – pacjenci prywatni. Forma współpracy do 
uzgodnienia. Tel. 501 063 325.

• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim zatrudni 
pilnie stomatologa. Nowoczesna przychodnia, 
wysokiej klasy sprzęt, korzystne warunki wyna-
grodzenia, forma współpracy do uzgodnienia. 
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.

• Zatrudnię na etat lekarza dentystę specjalistę 
stomatologii zachowawczej w gabinecie sto-
matologicznym w Lublinie, kontakt tel. 667 
777 633.

• NZOZ w Kraśniku nawiąże współpracę z leka-
rzem stomatologiem w ramach umowy z NFZ. 
Pacjenci prywatni i na NFZ. Mile widziana wła-
sna działalność gospodarcza. Tel. 502 365 615.

• Stomatologa do leczenia endodontycznego za-
trudnimy w prywatnej poradni stomatologicz-
nej NZOZ Dentimed w Lublinie, ul. Kalinowsz-
czyzna 26. Nie wymagamy specjalizacji. Tel. 503 
112 093. 

• Gabinet stomatologiczny w Rykach zatrudni 
stomatologa. Duża baza pacjentów, atrakcyj-
ne warunki zatrudnienia. Praca na NFZ i pry-
watnie. Kontakt: stomatologia.ryki@gmail.com 
lub tel. 692 302 636.

• Lekarza stomatologa na staż lub po stażu na 
umowę o pracę na dogodnych warunkach 
w nowocześnie wyposażonym gabinecie sto-
matologicznym w Tomaszowie Lubelskim. Tel. 
607 566 615.

• Poradnia Medyczna Multimed w Lublinie po-
dejmie współpracę z lekarzem stomatologiem 
periodontologiem po specjalizacji lub w trak-
cie jej trwania. Tel. 593 501 543 e-mail: agnes@
eserwer.pl

Ogłoszenia drobne w celu uniknięcia błędów

przyjmujemy TYLKO w formie plików tekstowych 

przysyłanych drogą e-mailową. 

Adres: medicus@oil.lublin.pl 
Ogłoszenia do kolejnych wydań „Medicusa” 

przyjmujemy do 10 dnia poprzedniego miesiąca.

Centrum Medyczne 
MEDICOS 

w Lublinie, ul. Onyksowa 12 
zatrudni 

lekarzy stomatologów 

z doświadczeniem w zakresie 
protetyki, endodoncji, 

stomatologii zachowawczej 

Świadczenia stomatologiczne 
wykonywane są prywatnie 

oraz w ramach umowy z NFZ. 
Prosimy o przesyłanie CV

mail: cmmedicos@gmail.com 
tel. 601663122

Stacja Ratownictwa Medycznego 
w Chełmie SP ZOZ 

poszukuje osób na stanowisko 
lekarza zespołu wyjazdowego „S” 

w Krasnymstawie i Włodawie. 
Zainteresowane osoby prosimy 

o kontakt (82) 565 52 34
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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, środa, czwartek: 8-16, 
wtorek: 8-17, piątek: 8-15

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

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

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

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

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

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

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

adresy internetowe:

Medicus – www.medicus.lublin.pl

LIL – www.oil.lublin.pl

Komisja Stomatologiczna ORL – www.
stomatologia.oil.lublin.pl

Komisja Kultury ORL – 
www.kultura.oil.lublin.pl

Duszpasterstwo Służby Zdrowia – 
www.dsz.oil.lublin.pl

Dyżury Prezydium ORL w Lublinie

Biura w delegaturach
• delegatura Biała Podlaska: 

tel./fax 83 344-28-87
Warszawska 14, 
21-500 Biała Podlaska
biala.podlaska@oil.lublin.pl
czynne: poniedziałek: 7.30-17.00, 
wtorek–czwartek: 7.30-15.30, 
piątek: 7.30-14.00

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

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

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

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

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

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

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

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

• ubezpieczenia lekarzy: 
81 536-04-77 (Lublin), 
83 344-28-87 (Biała Podlaska), 
82 564-35-99 (Chełm), 
84 638-46-58 (Zamość)
ubezpieczenia@oil.lublin.pl

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

Poniedziałek:
Maria Dura – godz. 15.00-17.00

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

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

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

Czwartek:
Janusz Spustek – godz. 14.00-16.00

Piątek:
Leszek Buk – godz. 13.30-14.30

reklam
a






