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– Kiedy dziś znów z ław sejmowej prawicy słyszę aroganc-
kie i złowieszcze słowa „A niech sobie jadą!”, to przeżywam ja-
kieś koszmarne deja vu. Przecież tak samo kpił z mojego poko-
lenia apologeta stanu wojennego Jerzy Urban  – 

pisze Marek Stankiewicz
str. 2-3

Gaszenie pożaru rozpuszczalnikiem

Potrzebna większa siła przebicia
– W Polsce mamy 4 tysiące neurologów a do PTN należy ok. 

1600. Chciałbym zachęcić kolegów, aby aktywnie włączyli się 
w działalność towarzystwa. Będziemy wtedy mogli silniej repre-
zentować pacjentów z chorobami neurologicznymi –

mówi prof. Konrad Rejdak, 
prezes elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego 

w rozmowie z Anną Augustowską
str. 6-7

Lekarz dla sportowców 
nie tylko wyczynowych

– Lekarz sportowy ma pomagać w tym, aby pacjent, sporto-
wiec zwiększał swoją wydolność fi zyczną jednocześnie utrzy-
mując równowagę funkcjonowania organizmu –

mówi Piotr Gawda, specjalista medycyny sportowej 
i rehabilitacji medycznej, adiunkt Zakładu Rehabilitacji 

i Fizjoterapii UM w Lublinie 
w rozmowie z Anną Augustowską

str. 10-11

Na okładce fasada Centrum Symulacji Medycznej w Lublinie
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Diagnoza wstępna

Zbliża się czas zmian w izbie lekarskiej – przed 
nami wybory nowych władz. Będą też podsumowa-
nia minionych czterech, a może i ośmiu lat. 

Oby nie był to okres podobny do wyborów poli-
tycznych, nacechowanych niejednokrotnie dużą do-
zą populizmu i demagogii. To zależy przede wszyst-
kim od osób ubiegających się o najwyższe stanowi-
ska w izbie lekarskiej i sposobu prowadzenia kampa-
nii zgodnie ze standardami etyki i kultury wyborczej. 
Od wiedzy na temat kandydatów, o postępowaniu ich 
przez pryzmat nie tylko tego, co obiecują zrobić, ale 

tego, co zrobili, czego dokonali na rzecz środowiska lekarskiego za-
leżeć będzie, moim zdaniem, wybór właściwych osób. 

Należy mieć zaufanie do zbiorowej mądrości delegatów, ich obiek-
tywnej oceny dotychczasowej pracy w izbie lekarskiej dość sporej 
grupy osób, których praca w Izbie przyniosła wymierny pożytek, są 
to m.in. przewodniczący Komisji ds. Wykonywania Zawodu, Ko-
misji Kształcenia, Konkursowej, Sportu, Kultury, ds. Seniorów, ale 
nie słyszałem (choć to możliwe), aby któraś z tych osób zamierza-
ła ubiegać się o stanowisko np. prezesa. 

Trudność natomiast mam w przedstawieniu jednej osoby z powo-
du dotychczasowych sprawozdań na każdym posiedzeniu Rady Okrę-
gowej. Myślę, że skromność przewodniczącego Komisji Socjalno-
Bytowej była nadmierna, gdy kwitował działalność tej komisji jed-
nym zdaniem, że odbywa się zgodnie z wpływającymi wnioskami, 
a przecież jest to jedno z bardzo ważnych, pełnionych zadań. Skła-
da się z licznej, wysokiej w budżecie działalności i właściwie trud-
no sobie wyobrazić, czym jeszcze mogłaby się zająć Izba w tym za-
kresie. Ostatnio na wniosek przewodniczącego Komisji Socjalno-
Bytowej, Okręgowa Rada Lekarska uchwaliła jednorazowe świad-
czenie w wysokości 1000 zł dla każdego dziecka urodzonego w ro-
dzinie lekarskiej po 9.01.2018 r. Podobne gratyfi kacje rozważa się 
w stosunku do lekarzy i lekarzy dentystów, uzyskujących najlepsze 
wyniki na egzaminach LEK i LDEK. Działalność socjalno-bytowa 
warunkuje część przeznaczanych środków w budżecie Izby, któ-
ry w tym zakresie jest wciąż powiększany. Istnieją różnorodne po-
trzeby, które, gdy tylko były dostrzeżone, staraliśmy się fi nansować 
i zwiększaliśmy to fi nansowanie. Trudno nie dostrzec, jak w ciągu 
ostatnich 4 lat rozwijała się działalność rekreacyjno-sportowa, kul-
turalna, szkoleniowa. Ogromne znaczenie ma także zwrot 90 proc. 
kosztów ubezpieczenia OC, a w odniesieniu do seniorów mój żart 
podczas spotkania opłatkowego o hołubieniu Komisji ds. Seniorów 
chyba jest prawdą lub bardzo bliski prawdy. Na szczęście możemy 
sobie na to pozwolić dostosowując odpowiednio do naszych po-
trzeb prawo wewnętrzne. 

Niestety, źle wygląda sytuacja lekarzy związana z prawem po-
wszechnym i ma, niestety, tendencję pogarszającą się. Jednak ko-
rzystną zmianę, której należy się spodziewać w najbliższej przy-
szłości, a dotyczącą tajemnicy lekarskiej, przewiduje projekt ustawy 
o zmianie ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz usta-
wy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta.

Cieszy zapowiedź nowelizacji przepisów dotyczących obowiązku 
zachowania tajemnicy informacji związanych z pacjentem po jego 
śmierci przez osoby wykonujące zawód medyczny. Dostęp osób bli-
skich do tych informacji po śmierci pacjenta zostanie poddany kon-
troli sądowej – co ma zapewnić ochronę prywatności pacjenta po je-
go śmierci i jednocześnie ma wyeliminować obecne problemy perso-
nelu medycznego stojącego niejednokrotnie w obliczu rozbieżnych 
wniosków osób bliskich. Projekt przewiduje, że jeżeli osoba bliska 
będzie chciała ujawnienia tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta, 
będzie musiała wystąpić z wnioskiem do sądu, a ten w postępowaniu 
nieprocesowym będzie mógł wyrazić na to zgodę określając także 
zakres tego ujawnienia. To niewątpliwie jest „dobra zmiana”. 

Janusz Spustek

Już Liza Minelli w kultowym przeboju „Kabaretu” 
przekonywała, że to właśnie pieniądze kręcą światem. 
„Money makes the world go round” – wyśpiewała nie-
zapomniana artystka. 

Podobnie uważał dr Konstanty Radziwiłł, kiedy jako 
prezes Naczelnej Rady Lekarskiej w latach 2001-2009, 
wiele razy podpisał się pod dezyderatami zwiększenia wy-
nagrodzeń lekarzy specjalistów do trzech średnich krajo-
wych. W kręgach ówczesnej władzy był wręcz znany ze 
swej determinacji. Ostatnio wyraźnie zmienił kurs, któ-
ry doprowadził go do dymisji i środowiskowej niesławy. 
Mam nadzieję, że nowy minister zdrowia prof. Łukasz 
Szumowski wie, że nawet najnowocześniejsza aparatura 
bez wynagrodzeń dla fachowców raczej nocuje w szpi-
talach niż pracuje i służy pacjentom.

Pieniądze niejedno mają imię

Teraz dostojnicy państwowi oraz przedstawiciele leka-
rzy rezydentów znów mówią o pieniądzach. Najchętniej 
w dziennikach telewizyjnych, gdzie wyjęte z kontekstu 
kilkunastosekundowe migawki można interpretować, jak 
się chce. Okazuje się, że pieniądze niejedno mają imię. 
W ustach dzielnych rezydentów brzmią jako publiczne 
fundusze na leczenie ludzi, a w ustach przebiegłych po-
lityków jako kasa do kieszeni pazernych lekarskich żół-
todziobów, którzy nawet jeszcze dobrze nie zmierzyli się 
z wyzwaniami w zawodzie, a już podskakują. „– Ci leka-
rze, którzy odmawiają pracy na dyżurach, robią to z roz-
mysłem, aby skomplikować pracę szpitali, sparaliżować 
je” – przekonywał Radziwiłł na antenie RMF FM. Mi-
nister próbuje zaklinać rzeczywistość i zaprzecza same-
mu sobie. Jego zdaniem, sytuacja w polskich placów-
kach ochrony zdrowia „jest pod kontrolą”. Tylko że mi-
nister gasi pożary tak jakby pomylił hydrant z dystrybu-
torem paliw. Zgodnie z jego rozporządzeniem, dyrektor 
szpitala będzie mógł teraz zdecydować, że np. na chirur-
gii będzie dyżurował ginekolog, a na neurologii i laryngo-
logii internista, który jednocześnie będzie doglądał cho-
rych na oddziale chorób wewnętrznych i „dochodził” do 
punktu nocnej pomocy lekarskiej. Zaproponowane roz-
wiązanie, podobnie jak wprowadzenie zmianowej pracy 
dla lekarzy, ma osłabić skutki wypowiadanych przez me-
dyków klauzul opt-out.

A niech sobie jadą!

Przypominam, szczególnie dzisiejszej młodzieży le-
karskiej, że w 1980 roku to właśnie trzydziestolatkowie 
(miałem wtedy 27 lat), a nie jakaś tam starszyzna zawo-
dowa, pokazali ówczesnemu reżimowi środkowy palec. 
Przyszło nam za to znosić blisko dziewięć lat gorzkich 
upokorzeń. Dyrekcje szpitali pomiatały nami, nakazowo 
wpisując w umowie o pracę obowiązek pełnienia sześciu 
dyżurów zakładowych miesięcznie. Nierzadko kończy-
ło się na dziesięciu i więcej. A na niepokornych czekały 
niekończące się oddelegowania na zastępstwa do gmin-
nych ośrodków zdrowia i pogotowia ratunkowego. Spo-
ra część mojego pokolenia nie wytrzymała tej presji. Bo 
nie można od wszystkich wymagać heroizmu. Wielu mo-
ich przyjaciół osiedliło się i doczekało godziwej emerytu-
ry na odległych kontynentach. Chociaż przecież szeptali 
mi na ucho, że wyjeżdżają, aby przeczekać komunę i zły 
czas. Ja też pracowałem trzy lata w Afryce. Czy oni teraz 

są szczęśliwi? Jedni tak, inni mniej. Czasem chlipią mi w rę-
kaw w nocnych rozmowach na skypie zza oceanów, że w Pol-
sce i tak ich teraz nikt nie zechce.

Kiedy dziś znów z ław sejmowej prawicy słyszę aroganckie 
i złowieszcze słowa „A niech sobie jadą!”, to przeżywam jakieś 
koszmarne deja vu. Przecież tak samo kpił z mojego pokolenia 
apologeta stanu wojennego Jerzy Urban. Po przystąpieniu Polski 
do Unii Europejskiej kilkakrotnie odwiedzałem setki polskich 
lekarzy, którzy znaleźli swoje zawodowe spełnienie w Szwe-
cji, Danii, Hiszpanii, Niemczech, Holandii i Irlandii Północnej. 
Powiem krótko – mało kto z nich zdecydował się na powrót do 
Polski. A jeśli im się nie ułożyło tam, to wyruszali jeszcze dalej 
w świat. Czyżby historia tak szybko się powtórzyła?

No to o co chodzi?

Od 28 lat żaden minister zdrowia nie określił koszyka świad-
czeń! A to jest przecież fundamentalna informacja, na co pacjent 
może liczyć w ramach darmowej pomocy, a no co nie. Bez niej 
ochrona zdrowia stanie się ruletką, gdzie pierwszy zwycięzca 
bierze wygraną, a krupierzy i kasyno resztę. To jest praprzy-
czyna wszystkich problemów służby zdrowia. Innym źródłem 
frustracji jest fatalna organizacja pracy lekarzy. Niczym konie 
w kieracie, zaprzęgnięto młodych i starszych do sprawozdaw-
czości bez nowoczesnych narzędzi informatycznych. Gabinet 
lekarski, za zamkniętymi drzwiami i przyciemnionymi żalu-
zjami, przestał być dla pacjenta oazą intymności niczym kon-
fesjonał. To jest coraz częściej raczej fi lia biura NFZ niż po-
kój badań i ludzkich zwierzeń o swojej chorobie i nieszczę-
ściu. Na jedną godzinę pracy lekarskiej przypada kilka godzin 
pracy biurokratycznej, wypełniania druków etc. „Gdyby wy-
korzystać wiedzę merytoryczną lekarza tak, żeby np. 50 minut 
na godzinę poświęcał bez reszty pacjentowi, a 10 minut biu-
rokracji, problemów byłoby mniej. Niestety, ponieważ lekarz 
jest źle opłacany, a więc i odarty z szacunku, to obarcza się go 
dodatkową papierkową robotą” – zauważa Maciej Hamankie-
wicz, prezes NRL.

Cicha gra KTO KOGO?

Wygląda na to, że w rządzie już przyjęto strategię podejścia do 
protestu lekarzy rezydentów. Trudno wyczekiwać, że rządzący po-
stawią na dialog i szukanie rozwiązań, jak starał się zasugerować 

Gaszenie pożaru rozpuszczalnikiem
nowy premier w swoim exposé. Zamiast 
tego lekarzy czeka kolejna próba cynicz-
nego rozegrania przez tzw. Suwerena. To 
nie jest żart! 

Premier bowiem zaapelował pojed-
nawczym językiem: „Chciałbym ich (le-
karzy – przyp.) poprosić, abyśmy byli w dialogu; dać sobie nie 
kilka dni czy tygodni, lecz kilka miesięcy i parę lat, bo nie da 
się naprawić tych patologii”. W odpowiedzi rezydenci popro-
sili o spotkanie z nim. Ale szef rządu do spotkań z lekarzami 
się nie pali i do kolejnego boju będzie delegował ministra zdro-
wia i swoich urzędników w randze ministrów. Tych samych, 
którzy swoją arogancją i publicznym oczernianiem protestują-
cych lekarzy zdążyli już zbudować atmosferę nieufności i wro-
gości. Bo to oni gwarantują kolejną awanturę już na starcie no-
wych negocjacji i oskarżenie lekarzy o obywatelskie chuligań-
stwo. Resztę załatwią rządowi propagandyści z radia i telewi-
zji w czasie największej oglądalności.

Tego typu przewrotny bełkot, podlewany scenariuszami spi-
skowymi o buncie i politycznym uderzeniu w rząd, nie jest ni-
czym nowym. Jak widać, minister zdrowia nie jest samodzielny 
i pełni rolę bardziej politycznego bulteriera władzy niż pokojo-
wego negocjatora. Jednak właśnie o taki podział ról Morawiec-
kiemu chodzi. Jeśli premier usiadłby do rozmów, to mogłaby 
spaść na niego część politycznej odpowiedzialności za kryzys. 
Byłoby to nieuniknione, ponieważ to od niego opinia publiczna 
oczekiwałaby wówczas znalezienia rozwiązania problemu.

Ale na razie…

…przedstawiciele rezydentów imponują nam odwagą i doj-
rzałością, choć nie ukrywają rozczarowania po kolejnym tak-
tycznym faulu przebiegłego przeciwnika. Ale najważniejsze, że 
nie można ich zagadać byle czym i wciągnąć do tzw. komisji 
mieszanych. Zapowiedzieli, że warunkiem kolejnego spotkania 
jest odniesienie się do ich kompromisowej propozycji 6 proc. 
PKB na zdrowie do 2023 r. – To nasze ostateczne zdanie, to 
nasz warunek brzegowy. Dalsze rozmowy nie mogą się toczyć 
– stwierdzili kategorycznie 5 stycznia. A może by tę cichą grę 
na dwie orkiestry zastąpić pragmatyzmem, czego sobie i Czy-
telnikom „MEDICUSA” życzę w nowym, 2018, roku.

Marek Stankiewicz
redaktor naczelny

Nowy minister, stare problemy
Prof. Łukasz Szumowski zastąpił dr. med. Konstantego Radziwiłła na stanowisku mi-

nistra zdrowia. Nowy minister ma 45 lat, jest kardiologiem-elektrofi zjologiem i profeso-
rem nauk medycznych, który swoje zawodowe życie związał z Instytutem Kardiologii 
w Warszawie. W rządzie zjednoczonej prawicy był już wiceministrem nauki i szkolnictwa 
wyższego. Wraz z żoną i czwórką dzieci mieszka w Warszawie. Jego hobby to żeglarstwo 
oraz narciarstwo. W wolnym czasie gra na pianinie i gitarze. 

Prof. Szumowski nie dał się tygodniami prosić, jak niektórzy jego zarozumiali poprzed-
nicy, by stanąć twarzą w twarz z emanacją polskiego środowiska lekarskiego. „Cieszymy 
się, że pan minister w pierwszych dniach urzędowania znalazł czas dla Naczelnej Rady Le-
karskiej. Nie doczekaliśmy się wprawdzie deklaracji konkretnego procentu PKB na zdrowie, 
ale też nie przewidywaliśmy, że dzisiaj nam się to uda. Będziemy próbować do skutku, jeśli 
będzie szansa – osobiście. A że szansa jest, to pokazała odpowiedź na pytanie o stałą współ-
pracę. Pan minister odpowiedział, że na taką współpracę jest gotów” – oznajmił 12 stycznia 
2018 r. prezes NRL Maciej Hamankiewicz po posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej.

Marek Stankiewicz

Fot. Dariusz Hankiewicz
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Obradom Okręgowej Rady Lekarskiej 
w dniu 6 grudnia 2017 r. przewodniczył 
Janusz Spustek, prezes LIL. 

Przed początkiem obrad, członkowie 
ORL minutą ciszy uczcili pamięć zmar-
łego 22 listopada 2017 r., naszego ko-
legi Edwarda Wolińskiego, wieloletnie-
go przewodniczącego Komisji Rekreacji 
i Sportu ORL, członka Rady Okręgowej, 

było ok. 50 osób) wykład o chorobie Al-
zheimera wygłosiła Edyta Długosz-Ma-
zur z Kliniki Neurologii Szpitala MSW 
w Warszawie. W dniu 14 grudnia 2017 r. 
odbyło się spotkanie opłatkowe lekarzy 
seniorów.

Komisja Kultury – 9 grudnia 2017 r. 
otwarto wystawę prac z VII Ogólnopol-
skiego Konkursu Fotografi cznego Lekarzy 

o wyborze oferty z dnia 4 grudnia 2017 r., 
przedstawionej przez Studio R-ka.

3. Lubelska Izba Lekarska dokona sfi -
nansowania, poprzez zwrot, części skład-
ki z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia 
OC na rok 2018 swoim członkom w wy-
sokości 90 proc. kwoty wynikającej ze 
składek.

4. Lubelska Izba Lekarska dokona sfi -
nansowania, poprzez zwrot, części skład-
ki z tytułu obowiązkowego ubezpiecze-
nia OC na rok 2018 swoim członkom, 
wykonującym ten zawód w formie prak-
tyki zawodowej, w wysokości 90 proc. 
kwoty wynikającej ze składek, wynego-
cjowanych przez LIL, w ramach umowy 
ze STU Ergo Hestia SA.

Uchwały w pkt 3 i 4 mogą być zreali-
zowane wyłącznie na podstawie wnio-
sku lekarza, lekarza dentysty, złożone-
go w nieprzekraczalnym terminie do 31 
stycznia 2019 r., po przedstawieniu do-
wodu wpłaty składki, polisy ubezpiecze-
niowej na rok 2018 oraz pod warunkiem, 
że lekarz nie zalega w opłacaniu składki 
członkowskiej na rzecz samorządu lekar-
skiego. Lekarz, lekarz dentysta może sko-
rzystać ze zwrotu tylko w ramach jedne-
go ubezpieczenia. (jj)

Z obrad ORL – grudzień 2017 r.Rezydenci do premiera RP

Skaza na życiorysie 

Listy do redakcji

Z zaciekawieniem wysłuchaliśmy 
pierwszego w tym roku wywiadu, które-
go udzielił Pan dla telewizji publicznej. 
Z szacunkiem odniósł się Pan do lekarzy 
i ich olbrzymiego wysiłku podejmowa-
nego każdego dnia w wypełnianiu misji 
pomocy chorym – czytamy w liście re-
zydentów do premiera Mateusza Mora-
wieckiego z 3 stycznia 2018 r.

Oto obszerne jego fragmenty: 
„Trafnie zdiagnozował Pan wady i bo-

lączki naszego przestarzałego i niesku-
tecznego systemu ochrony zdrowia. Czę-
ściowo trafnie wskazał Pan również moż-
liwości jego poprawy. Kryzys w ochronie 
zdrowia jest bytem postępującym. Słusz-
nie zauważa Pan, że sytuacja zastana 
przez Pana przy obejmowaniu urzędu 
Prezesa Rady Ministrów nie jest wynikiem 
zaniedbań ostatnich kilku lat, a raczej 
kilkudziesięciu. Kolejne rządy zamiatały 
pod dywan problemy ochrony zdrowia. 
Zabrakło odważnych decyzji logicznych 

z punktu widzenia bezpieczeństwa zdro-
wotnego obywateli. Permanentny ma-
razm i dystansowanie się państwa od ob-
szaru publicznej służby zdrowia wyklaro-
wał w przekonaniu pracowników ochro-
ny zdrowia przekonanie, że tylko my mo-
żemy być agentem zmiany sektora ochro-
ny zdrowia na lepsze. Ma to wymiar za-
równo ideowy, jak i praktyczny – za dia-
gnozą może pójść leczenie. (…) Ufamy, 
że Pańskie dokonania w obszarze gospo-
darki kraju, m.in. uszczelnienie systemu 
podatkowego i wizja innowacji polskie-
go przemysłu, będzie miała także pozytyw-
ny oddźwięk w ochronie zdrowia. Liczy-
my, że osobiście zaangażuje się Pan w re-
strukturyzację systemu z punktu widzenia 
ekonomicznego.(…) Dziś mamy jednak 
potężny kryzys kadrowy i ogromną fru-
strację niedocenionego personelu. Sys-
tem ochrony zdrowia w Polsce zbudowa-
ny jest bowiem na wyzysku personelu oraz 
maksymalnym limitowaniu świadczeń. 

Doszliśmy do momentu, w którym my 
wszyscy – lekarze rezydenci i specjaliści 
mówimy „nie” bylejakości, z którą sty-
kamy się w codziennej pracy. (…) Jeste-
śmy ludźmi pasji do zawodu i pełni tro-
ski o pacjentów, dlatego może Pan liczyć 
na naszą pomoc. Deklarujemy gotowość 
do rozmów z Panem Premierem i przypo-
minamy, że jesteśmy w stanie powrócić 
do ponadnormatywnej pracy, aby wspo-
móc państwo i rząd w realizacji polityki 
bezpieczeństwa zdrowotnego, ale tylko 
w sytuacji wizji zmian na lepsze. Świa-
tłem w tunelu będzie docenienie naszego 
poświęcenia poprzez poprawę warunków 
pracy i płacy, poprzez wizję szybkiego, ra-
dykalnego zmniejszenia biurokracji i ko-
lejek oraz przyspieszenia wzrostu nakła-
dów na ochronę zdrowia. Prosimy o pil-
ne spotkanie celem wypracowania roz-
wiązań wyjścia z sytuacji kryzysu. Jaro-
sław Biliński, wiceprzewodniczący Poro-
zumienia Rezydentów OZZL”.

W listopadowym wydaniu „Medi-
cusa” ukazał się wywiad Anny Augu-
stowskiej z Mają Kotarską, rezydent-
ką radiologii zabiegowej w Rush Me-
dical Center w Chicago, pt. „Przycho-
dzę do szpitala na piątą rano”, w któ-
rym młoda lekarka opowiada, jak wy-
gląda jej praca i obowiązki.

Tekst spotkał się z dużym zaintereso-
waniem Czytelników. Do redakcji wpły-
nął też e-mail od chirurga z Chicago. Pu-
blikujemy go poniżej.

„Gratuluję kolejnego wydania „Me-
dicusa”. Szczególnie cieszy wywiad 
z rezydentką z Rush Medical Center. Ta-
ka jest rzeczywistość. Dodałbym uwa-
gę, że nie spotyka się rezydentów, któ-
rzy mogą sobie „dorabiać”. Po prostu 
nie ma na to czasu (i zdrowia) oraz dy-
rektor programu nie wydaje takich ze-
zwoleń (przynajmniej na chirurgii). Pro-
gram rezydencji to wspólny „wagon” 
dla tych, którzy uczą i tych, którzy są 
uczeni. Zatem o dobrą jakość danego 
programu rezydencji zabiegają wspól-
nie chirurdzy, radiolodzy, ginekolodzy 
(którzy uczą) i ci, którzy się uczą, czy-
li rezydenci. Należy też wspomnieć, że 
każdy rezydent co roku musi zdawać eg-
zamin, w którym jego wiedzę porównu-
je się z wszystkimi innymi rezydentami 

w całych Stanach (w tej specjalności i na 
tym roku). U mnie, jeśli rezydent osią-
gnie wynik poniżej 20 percentile dwa ra-
zy, to musi wybrać inne miejsce i kon-
trakt z nim nie jest przedłużany. 

Po skończeniu rezydencji jest egza-
min pisemny i ustny (tak jest na chi-
rurgii), który oblewa w sumie oko-
ło 20 proc. zainteresowanych. Obla-
nie egzaminu zostawia skazę na życio-
rysie na całe życie. Realia są bardzo 
trudne. Ogólnie powiedziałbym, że re-
zydent to poniekąd „starszy student”, 
który ma mieć zagwarantowane odpo-
wiednie możliwości uczenia się. Usłu-
gówka nie jest celem rezydencji (cho-
ciaż w praktyce to różnie bywa). Nad 
tym wszystkim pieczę sprawuje ogól-
nopaństwowa organizacja, która kontro-
luje bezwzględnie każdy aspekt szkole-
nia rezydentów.

W Polsce mamy olbrzymią niewie-
dzę i fałszywe pojęcie znaczenia słowa 
„Resident” w USA a rezydentem u nas 
w kraju i chyba w wielu innych krajach. 
Zajmuję się tym tutaj od 1990 roku, 
a w Polsce prowadziłem specjalizują-
cych się lekarzy przez prawie 10 lat. 

Pozdrawiam serdecznie,
Marek Rudnicki
Program Director

Residency in Surgery w Chicago

37. 
Sprawozdawczo-Wyborczy 

Okręgowy Zjazd 
Lekarzy Delegatów 

Lubelskiej Izby Lekarskiej. 
Obrady rozpoczną się 
24 marca 2018 roku, 

o godz. 9.00 
w Collegium Maius UM w Lublinie, 

ul. Jaczewskiego 4.

Obecność delegatów obowiązkowa

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy

• 17.02.2018 r. – Sztuka prezentacji

• 9.03.2018 r. – Work life balance – jak 
żyć i się cieszyć.

Terminy kursów medycznych 
organizowanych przez 

Lubelską Izbę Lekarską

Więcej informacji 
oraz formularze zgłoszeniowe 

znajdują się na stronie: 
www.oil.lublin.pl/kursy

reklam
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radnego, działacza samorządu terytorial-
nego, cenionego lekarza, życzliwego i lu-
bianego kolegi.

Sprawozdania z działalności delega-
tur przedstawili obecni na posiedzeniu 
ich przewodniczący.

Delegatura Biała Podlaska – w dniu 
11 listopada 2017 r. delegacja lekarzy 
wzięła udział w uroczystościach związa-
nych ze stuleciem odzyskania niepodle-
głości. W parafi i św. Michała Archanio-
ła w dniu 21 listopada odprawiona zo-
stała wypominkowa msza św. poświęco-
na zmarłym kapelanom, lekarzom oraz 
pracownikom LIL. Przed świętami Bo-
żego Narodzenia delegacja z delegatu-
ry odwiedziła dzieci specjalnej troski 
w DPS w Kozuli i przekazała im świą-
teczną paczkę. 

Delegatura Chełm i Zamość – 
w styczniu 2018 odbyły się świąteczne 
spotkania lekarzy

Delegatura Lublin – powołana przez 
ORL komisja skontrolowała poradnię 
POZ w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicz-
nym. Wynik kontroli jest zgodny z in-
formacją przesłaną do LIL przez sane-
pid i został przekazany odpowiednim 
władzom. Po raz trzeci wręczono Prawo 
wykonywania zawodu lekarza, w części 
artystycznej wystąpiła Agnieszka Zaręb-
ska. Do ordynatorów i kierowników od-
działów został rozesłany komplet do-
kumentów wchodzących w skład „Opt- 
Out-Pack”.

Sprawozdanie z działalności komi-
sji problemowych ORL przedstawili ich 
przewodniczący.

Komisja ds. Lekarzy Seniorów – na 
spotkaniu lekarzy seniorów (obecnych 

i Studentów Medycyny, a laureatom wrę-
czono nagrody.

Komisja ds. Konkursów – delegowa-
no przedstawicieli samorządu lekarskie-
go do komisji konkursowych na pielę-
gniarki oddziałowe w Szpitalu Neuropsy-
chiatrycznym SPZOZ w Lublinie; komi-
sji konkursowej na pielęgniarkę oddzia-
łową Szpitalnego Oddziału Ratunkowe-
go SPZOZ w Krasnymstawie i do komi-
sji konkursowej na przełożoną pielęgnia-
rek Stomatologicznego Centrum Klinicz-
nego UM w Lublinie.

Komisja ds. Kształcenia Medyczne-
go – w IV kwartale 2017 r. przeprowadzo-
no 8 kursów szkoleniowych dla lekarzy. 
Obecnie trwają prace nad kalendarium 
kursów na 2018 r. 

Komisja ds. Wykonywania Zawodu 
– z listy członków LIL skreślono 3 leka-
rzy z powodu zgonu. Wydano zarządze-
nie w sprawie zakazu wykonywania za-
wodu dla 1 lekarza. Przygotowano 4 za-
świadczenia potwierdzające uprawnie-
nia kwalifi kacyjne do pracy w krajach 
UE. Pozostałe prace komisji wykonywa-
ne są na bieżąco.

Komisja Socjalno-Bytowa – wszyst-
kie składane wnioski o zapomogi, a jest 
ich jak zwykle pod koniec roku więcej, 
rozpatrywane są na bieżąco.

Na zakończenie obrad Okręgowa Rada 
Lekarska podjęła następujące uchwały:

1. Ustalono terminy posiedzeń ORL 
w I kwartale 2018 r. – 10 stycznia, 14 lu-
tego, 7 marca.

2. Po rozpatrzeniu złożonej oferty na 
przygotowanie do druku i druk 9 nume-
rów biuletynu Lubelskiej Izby Lekar-
skiej „Medicus” w 2018 r., postanowiła 
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• Za trzy lata obejmie Pan funkcję 
prezesa Polskiego Towarzystwa Neuro-
logicznego. Jakie zadania już teraz stoją 
przed Panem jako prezesem elektem?

– Zostałem wybrany na prezesa elekta 
więc pełne urzędowanie nastąpi za 3 la-
ta. Obecnie jako członek zarządu i wice-
prezes będę wspierał działania aktualnego 
prezesa prof. Jarosława Sławka. W Polsce 
mamy teraz około 4 tysięcy neurologów 
a do PTN należy ok. 1600 (co należy ro-
zumieć jako osoby opłacające składki, bo 
tak stanowi statut). Bardzo chcemy zachę-
cić pozostałych neurologów, aby aktyw-
nie włączyli się w działalność towarzy-
stwa, wtedy nasza dziedzina będzie miała 
silniejszą pozycję wśród innych specjal-
ności. Będziemy mogli silniej reprezento-
wać pacjentów z chorobami neurologicz-
nymi. Do zadań prezesa należy również 
komunikacja z Ministerstwem Zdrowia 

i reagowanie na aktualne problemy w za-
kresie opieki neurologicznej nad pacjen-
tami. W dziedzinie neurologii prowadzi-
my wiele nowoczesnych programów le-
kowych, na które nie zawsze starcza od-
powiednich środków fi nansowych oraz 
konieczne jest określenie optymalnych 
warunków ich prowadzenia. 

• Jakie zadania stoją przed współcze-
sną neurologią? Mam tu na myśli takie 
choroby jak SM, chorobę Parkinsona, 
Alzheimera, choroby otępienne a na-
wet migrenę. Czy nauka poradzi sobie 
z nimi? 

– W neurologii dokonał się ogromny 
postęp, szczególnie w zakresie diagnosty-
ki, ale i leczenia wielu chorób układu ner-
wowego. Powstało wiele nowoczesnych 
i skutecznych leków w takich chorobach jak 
padaczka, stwardnienie rozsiane, zespoły 

bólowe i in. Niestety, w większości są to 
leki objawowe, czyli takie, które łago-
dzą i modyfi kują przebieg schorzeń neu-
rologicznych ale nie mogą zatrzymać lub 
wręcz wyleczyć z danej choroby i to jest 
największe wyzwanie dla nauki w obec-
nym, XXI, wieku. Mamy wielkie na-
dzieje, że schorzenia neurozwyrodnie-
niowe takie jak choroba Parkinsona i Al-
zheimera będą mogły być powstrzyma-
ne lub będziemy mogli im zapobiegać. 
Obecnie prowadzimy również w naszej 
klinice programy kliniczne z zastosowa-
niem najnowszych leków działających 
poprzez hamowanie odkładania się nie-
rozpuszczalnych i patologicznych zło-
gów białkowych w mózgu.

Dużym przełomem jest wprowadze-
nie metody trombektomii w leczeniu uda-
rów niedokrwiennych mózgu. Jest to typ 
leczenia przyczynowego, polegającego 
na usuwaniu skrzepliny ze światła na-
czynia mózgowego. Wówczas możliwe 
jest całkowite ustąpienie objawów, któ-
re doprowadziłyby do całkowitego ka-
lectwa pacjenta.

Cieszę się, że nasz szpital, SPSK 4 w Lu-
blinie, jest obecnie wiodącym ośrodkiem 

Potrzebna większa siła przebicia
z prof. Konradem Rejdakiem, 
kierownikiem Kliniki Neurologii PSK 4 

i prezesem elektem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 
rozmawia Anna Augustowska

Drugie miejsce zajęli lubelscy studenci uczestni-
czący w zmaganiach mistrzostw Polski w szyciu chi-
rurgicznym dla studentów medycyny. 

Zwycięska drużyna w składzie: Maja Pęcherz, Ka-
tarzyna Sędłak, Mateusz Woźniakowski i Piotr Jawor-
ski zdobyła II miejsce. Trenerem drużyny był dr Ka-
rol Rawicz-Pruszyński. To zespół Koła Naukowego 
działającego przy Klinice Chirurgii Onkologicznej, 
prowadzonej przez prof. Wojciecha Polkowskiego

Zawody zorganizowano po raz pierwszy. Odbyły 
się w dniach 15-16.12.2017 r. w Zielonej Górze.

Zawodnicy rywalizowali w drużynach czterooso-
bowych, których z całego kraju przyjechało aż 20. 
Zadaniem było wykonanie szwów skórnych, zespo-
leń jelitowych oraz opracowanie rany specjalnej. 
Oceniana była technika, jakość wykonania, czas po-
święcony na zadanie i wiedza teoretyczna z zakre-
su chirurgii.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie reprezentowały 
dwie drużyny: Studenckie Koło Naukowe przy Kli-
nice Chirurgii Onkologicznej oraz Studenckie Koło 
Naukowe Symulacji Medycznej. Lubelscy studenci 
ulegli jedynie zespołowi z Zielonej Góry, gospoda-
rze zajęli także III miejsce. 

Nagrodą dla zwycięskich drużyn jest kurs laparo-
skopii ufundowany przez Aesculap Akademia Pol-
ska. aa

Mistrzostwa Polski w szyciu chirurgicznym dla studentów medycyny

Szyli dzielnie i z zapałem!
Do wynajęcia nowe lokale pod usługi medyczne 

o powierzchni od 75 do 400 mkw. 
Lokale znajdują się na parterze budynku ATHENA 

przy ulicy Nadbystrzyckiej/Wigilijnej 2A w Lublinie.

Zalety budynku:

 powierzchnia open space: możliwość 
aranżacji przestrzeni wg potrzeb 

najemcy;
 nowoczesna bryła z reprezentacyjną, 
szklaną fasadą;

 wysoka gęstość zaludnienia terenu: 
w promieniu 250 m wokół naszej 
inwestycji znajduje się łącznie około 
40 budynków wielorodznnych;

 parking podziemny oraz naziemny;
 bliskość instytucji publicznych oraz 
obiektów sportowych;

 bliskość miasteczka akademickiego 
Politechniki Lubelskiej (ok. 500 m);

 lokalizacja w pierwszej linii 
zabudowy ul. Nadbystrzyckiej, która 
jest jedną z głównych ulic miasta – doskonała widoczność;

 przystanek autobusowy w odległości zaledwie 50 m.
 funkcjonujące już usługi medyczne w postaci rehabilitacji i medycyny pracy.

Korporacja Budownictwa i Nieruchomości „Graden” sp. z o.o.

ul. Dolna 3 Maja 3, 20-079 Lublin
tel. 608 205 939 e-mail: info@graden.lublin.pl

w kraju dzięki skoordynowanej pracy ze-
społów z SOR, radiologów zabiegowych 
oraz oczywiście neurologów z naszej kli-
niki. Uznanie i pozycja lubelskiej klini-
ki w skali kraju ostatnio jeszcze bardziej 

wzrosły. Cieszymy się, że możemy wy-
konywać bardzo nowoczesne metody dia-
gnostyki i leczenia na poziomie europej-
skim, a także realizujemy bardzo ważne 
projekty badawcze fi nansowane przez 
NCN oraz Unię Europejską. 

Ostatnio złożyliśmy najnowszy pro-
jekt dotyczący zastosowania 7-teslowego 
rezonansu magnetycznego w celu wcze-
snego wykrywania stwardnienia rozsia-
nego. 

Mam nadzieję, że pełniąc funkcję pre-
zesa PTN jeszcze bardziej będę mógł 
wzmacniać naszą pozycję w skali euro-
pejskiej. 

• Co to znaczy być obecnie lekarzem 
neurologiem – to bardziej lekarz od jed-
nego schorzenia np. od SM, czy też spe-
cjalista o szerokich kompetencjach?

– Staramy się szkolić neurologów 
w bardzo szerokim zakresie, tak, aby mło-
dy lekarz rozpoczynając pracę zdolny był 
do podjęcia działań wszechstronnych. 
Oczywiście proces dalszej specjalizacji 
dokonuje się poprzez rozwój nauki oraz 
dzięki pojawianiu się nowych procedur 
i metod leczenia. W krajach rozwiniętych 

system promuje wydzielanie się takich 
podspecjalizacji – dany neurolog pracu-
je np. w poradni bólów głowy i nie zaj-
muje się innymi dziedzinami. W naszym 
kraju na szczęście nie ma tak ścisłej for-
malnej tendencji do podspecjalizacji, cho-
ciaż w każdym zespole kliniki lub dane-
go oddziału organizują się grupy specja-
listów zainteresowanych daną dziedziną, 
aby śledzić najnowsze osiągnięcia, ale 
też prowadząc badania naukowe w da-
nej dziedzinie.

• Czego należy Panu życzyć przed ob-
jęciem prezesury – trzy lata na przygoto-
wanie w Lublinie ogólnopolskiego zjaz-
du PTN to dużo, czy mało czasu?

– Myślę, że wytrwałości i życzliwo-
ści w środowisku. Pozycja prezesa wy-
nika z aktywności i siły środowiska, któ-
re reprezentuje. 

Bardzo się cieszę, że kolejny zjazd 
krajowy PTN odbędzie się w 2020 ro-
ku w Lublinie, bo nasze miasto jest ide-
alnym miejscem na takie duże wydarze-
nia naukowe. Już rozpoczęliśmy przygo-
towania, bo 3 lata to bardzo krótki okres 
a pracy jest dużo.

reklam
a
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Lekarze lekarzom ku przestrodze

Wybitny lekarz i fi lozof śp. prof. An-
drzej Szczeklik mawiał, że lekarz po-
winien chcieć i umieć słuchać chorego. 
A medycyna to sztuka rozmowy.

Do mojej poradni zgłosił się 52-letni 
pacjent, który przed trzema laty doznał 
mnogich urazów różnych części ciała na 
skutek upadku z wysokości kilku me-
trów. Najbardziej kłopotliwe przy zbiera-
niu wywiadu były trudności w sprecyzo-
waniu przez pacjenta rodzaju dolegliwo-
ści, które mogły być przyczyną jego wi-
zyty. A to, że nogi robią się mu czasem 
„jak z gumy”, plączą się przy chodzeniu, 
a to czuje się niekiedy dziwnie – nie mo-
że chwilowo rozpoznać otoczenia, jakby 
tracił wówczas świadomość.

Pierwszą moją myślą było, że niebo-
rak źle sobie wybrał moją specjalność 
i że neurochirurg nie ma tutaj nic do za-
proponowania. Moje pierwsze przekona-
nie mogło być pogłębione przez fakt, że 
większość lekarzy, do których się zgłaszał 
w Polsce i Norwegii, gdzie pracował, wy-
syłała go do psychologa czy psychiatry. 

Dokładniejsze dopytywanie o dole-
gliwości ujawniło jednak kilka interesu-
jących szczegółów. Otóż te „gumowe” 
– słabnące nogi robiły mu się zwykle 

reklama

• Pokonać blisko 70 
rywali z całego świa-
ta w tak młodym wie-
ku i zdeklasować pro-
jekty badawcze z wielu 
światowej klasy ośrod-
ków naukowych – to 
musi być ogromna sa-
tysfakcja. O jakim suk-
cesie mówimy?

– Pod koniec listo-
pada 2017 roku w An-
twerpii w Belgii od-
był się 6 Międzynaro-
dowy Zjazd Płynote-
rapii (6th International 
Fluid Academy Day), 
w którym wzięło udział 
ponad 600 delegatów 
z całego świata, w tym 
80 wykładowców. By-
łam jednym z uczest-
ników tego zjazdu (ra-
zem z lubelską, licząca 
7 osób, delegacją leka-
rzy z Katedry i I Kliniki 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uni-
wersytetu Medycznego w Lublinie SPSK 
4 w Lublinie). 

• Czy może Pani przybliżyć tematy-
kę spotkania?

– Towarzystwo Leczenia Płynami zo-
stało założone w 2011 roku w Antwer-
pii. Pomysłodawcami byli prof. Manu 
Malbrain oraz dr Niels van Regenmor-
tel, a w gronie założycieli znalazł się rów-
nież między innymi obecny kierownik lu-
belskiej Katedry i I Kliniki Anestezjolo-
gii i Intensywnej Terapii, dr hab. n. med. 
Wojciech Dąbrowski (który jest także am-
basadorem nauki przy Światowym Towa-
rzystwie Ciasnoty Śródbrzusznej). Zało-
żeniem towarzystwa jest rozpowszechnia-
nie wiedzy związanej z leczeniem płyna-
mi, promocja badań związanych z lecze-
niem płynami oraz monitorowaniem cho-
rych leczonych w warunkach intensyw-
nej terapii. Organizowane przez towarzy-
stwo coroczne konferencje cieszą się co-
raz większym uznaniem, potwierdzając 
ogromne zainteresowanie problematyką 
monitorowania i leczenia płynami. Z ro-
ku na rok wzrasta liczba członków towa-
rzystwa oraz osób uczestniczących w ko-
lejnych zjazdach.

Rezydentka dużo potrafi!
z Pauliną Iwaniuk, 

studentką doktorancką w Katedrze i I Klinice Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii UM w Lublinie oraz rezydentką anestezjologii 

i intensywnej terapii SPSK 4 w Lublinie,
rozmawia Anna Augustowska

• Na czym w czasie listo-
padowego zjazdu koncentro-
wali się wykładowcy i uczest-
nicy tego spotkania?

– Tematem wiodącym by-
ło leczenie płynami w aspek-
cie zmian w mikrokrążeniu 
oraz uszkodzenia glikoka-
liksu w kontekście lecze-
nia różnego rodzaju płynami 
o różnej toniczności i różni-
cy silnych jonów (SID). Po-
ruszono też szereg istotnych 
i aktualnych zagadnień, ta-
kich jak monitorowanie sep-
sy i ARDS, monitorowanie 

Słowacji, Hiszpinii, Francji i Włoch. Oce-
ny prac dokonywała międzynarodowa ko-
misja naukowa, w skład której wchodzi-
li między innymi: Manu Malbrain, Azriel 
Perel, Luciano Gattinoni, Xsaver Monett, 
Robert Hahn, Paul Marik, Daniel Lich-
tenstein, Balik Martin, Tom Woodcock, 
Pietro Ciaroni, Can Ince, Patric Honore, 
Niels van Regenmortel, Annika Reintam 
Blaser czy Jan de Waele. 

Wśród prelegentów Katedrę i I Kli-
nikę Anestezjologii i Intensywnej Tera-
pii Uniwersytetu Medycznego w Lubli-
nie reprezentowało aż kilka osób: obok 
mnie także Małgorzata Barud, Dorota Si-
wicka-Gieroba, Hubert Kolano i Ziemo-
wit Rzecki. 

Ja zaprezentowałam dwa plakaty, 
pierwszy: „Effect of perioperative fl uid 
therapy on blood osmolality in patients 
undergoing elective orthopaedic surgery” 
(„Wpływ płynoterapii okołooperacyjnej 
na osmolalność osocza u pacjentów pod-
danych planowym zabiegom ortopedycz-
nym”) i drugi: „Effect of fl uid therapy on 
body water content in patients undergoing 
elective orthopaedic surgery” („Wpływ 
płynoterapii na rozkład wody w ustroju 
u pacjentów poddanych planowym za-
biegom ortopedycznym”).

Wszystkie prace cieszyły się dużym 
zainteresowaniem. Podczas tajnego gło-
sowania komisja oceniająca prace przy-
znała mi najwyższe wyróżnienie za pro-
jekt badawczy, a wygłoszona przeze mnie 
praca pt. „Effect of perioperative fl uid the-
rapy on blood osmolality in patients un-
dergoing elective orthopaedic surgery”, 
zdobyła pierwsze miejsce.

• O wyniku dowiedziała się Pani już 
na lotnisku?

– To prawda. Miałam samolot do War-
szawy i nie mogłam czekać na ofi cjalne 
ogłoszenie wyników. Telefon z informa-
cją, że zdobyłam pierwsze miejsce kom-
pletnie mnie zaskoczył i nie ukrywam, że 
ta ocena całokształtu mojej pracy (zbada-
łam 126 osób) to prawdziwe ukoronowa-
nie wysiłku, jaki w te badania włożyłam 
a także, i chyba przede wszystkim, wiel-
ka satysfakcja, że komisja, w skład któ-
rej wchodzą najbardziej doświadczeni na-
ukowcy z całego świata, naprawdę zain-
teresowała się moimi dokonaniami. To 
także utwierdza mnie, że wybrana prze-
ze mnie specjalizacja – anestezjologia, 
którą interesowałam się od początku stu-
diów medycznych, uczestnicząc również 
w pracach Studenckiego Koła Naukowe-
go przy Katedrze i I Klinice Anestezjo-
logii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu 
Medycznego w SPSK4 w Lublinie – jest 
moim powołaniem.

Gumowe nogi pacjenta
po napadzie silnych opasujących bólów 
na poziomie klatki piersiowej. Ten ob-
jaw już wzbudził moją czujność neuro-
chirurgiczną. Dalej okazało się, że opisa-
ne dziwne zaburzenia świadomości były 
poprzedzane wyciekiem jakiejś wodni-
stej cieczy z nosa. Zacząłem więc kiero-
wać pacjenta na szybkie badania diagno-
styczne. Potwierdziły one moje powzię-
te ad hoc przypuszczenia. Otóż badanie 
metodą rezonansu magnetycznego wy-
kazało dyskopatię odcinka piersiowego 
kręgosłupa (Th9-Th10) ze zgrubieniem 
więzadeł i zmianami wytwórczymi kości 
tej okolicy powodujące znaczne zwęże-
nie kanału kręgowego z widocznym już 
uciskiem rdzenia kręgowego. Postępują-
cy charakter tej ciasnoty stwarzał zagro-
żenie, że „gumowe” nogi pacjenta mogły 
się w przyszłości stać zupełnie bezwład-
ne, czemu towarzyszą z reguły zaburze-
nia funkcji zwieraczy pęcherza moczo-
wego. Badanie laboratoryjne owej ka-
piącej z nosa cieczy wykazały obecność 
glukozy, co świadczyło niezbicie, że jest 
to płyn mózgowo-rdzeniowy.

Reasumując wyniki badań należało 
przyjąć, że oprócz urazu kręgosłupa w oko-
licy piersiowej pacjent przebył również 

złamanie podstawy czaszki w zakresie 
przedniego dołu z przerwaniem opony 
twardej i wytworzeniem się płynotoku 
nosowego. A to z kolei groziło wtargnię-
ciem infekcji z nosa do wnętrza czasz-
ki i zapaleniem opon mózgowych i mó-
zgu. Oczywistą konsekwencją ustalonych 
rozpoznań było skierowanie pacjenta do 
szybkiego leczenia operacyjnego.

O tym przypadku przypominam ku 
przestrodze, że brak cierpliwości w zbie-
raniu wywiadu, lekceważenie nieistot-
nych z pozoru skarg może spowodować 
zagrożenie wystąpienia groźnych na-
stępstw w rozwoju nierozpoznanej cho-
roby.

Edward Zderkiewicz

Od Redaktora Naczelnego: Otwieramy 
w „MEDICUSIE” stałą kolumnę „Leka-
rze lekarzom ku przestrodze”. Będziemy 
wdzięczni wszystkim naszym Czytelnikom 
za e-maile, telefony, nadsyłanie równie 
zwięzłych doniesień o przypadkach, któ-
re da się naprawić z korzyścią dla pa-
cjenta, które wymykają się, niestety, co-
raz częściej codziennej lekarskiej rutynie, 
a do której zobowiązuje lekarzy schoro-
wany system opieki zdrowotnej. 

hemodynamiczne, monitorowanie czy też 
leczenie chorych w stanie bezpośrednie-
go zagrożenia życia oraz w trakcie opera-
cji i znieczulenia. Problem ten był szero-
ko omawiany zarówno w trakcie warszta-
tów, jak i sesji wykładowej, w której Pol-
ska była reprezentowana przez dr. hab. n. 
med. Wojciecha Dąbrowskiego, główne-
go wykładowcę sesji związanej z około-
operacyjną gospodarką płynami. 

W trakcie konferencji przeprowadzo-
no również warsztaty, omawiające mię-
dzy innymi problemy praktycznego wy-
korzystania USG w intensywnej terapii, 
antybiotykoterapii, monitorowania hemo-
dynamicznego, czy zastosowania staty-
styki w badaniach medycznych. 

• Jedną z najciekawszych części zjaz-
du była prezentacja wyników badań i ich 
ocena naukowa. 

– Podczas konferencji prowadzono se-
sje plakatowe, których celem była pre-
zentacja wyników badań własnych. Za-
prezentowano wiele prac z całego świa-
ta, w tym między innymi z Kanady, In-
dii, Stanów Zjednoczonych, Szwecji, Nie-
miec, Turcji, Wielkiej Brytanii, Czech, 
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• O medycynie sportowej mówi się 
w zasadzie w jednym kontekście: to me-
dycyna dla sportowców wyczynowych. 
Chyba nie tylko? Zacznijmy więc od de-
fi nicji – czym jest medycyna sportowa?

– Medycyna sportowa jest wielody-
scyplinarną specjalizacją medyczną, któ-
rej celem jest promocja zdrowia poprzez 
aktywność fizyczną. Zajmuje się ści-
słą współpracą medyczną ze sportowca-
mi, między innymi poprzez prowadzenie 
orzecznictwa sportowo-lekarskiego. Spe-
cjaliści tej dziedziny medycznej zajmują 
się także każdym, kto uprawia sport i chce 
to robić z pożytkiem dla zdrowia. 

• Czyli sportowiec amator może być 
także pacjentem specjalisty medycyny 
sportowej?

– Zdecydowanie tak. Mamy coraz wię-
cej pacjentów, którzy nie są profesjonal-
nymi sportowcami, ale chcą prowadzić 
aktywny, zdrowy tryb życia. Medycyna 
sportowa jest dla wszystkich tych, któ-
rzy chcą świadomie zmienić swój sposób 
funkcjonowania za pomocą prawidłowo 
dobranej aktywności fi zycznej. Mówiąc 
najprościej: lekarz sportowy ma pomagać 
w tym, aby pacjent, sportowiec zwiększał 
swoją wydolność fi zyczną, jednocześnie 
utrzymując równowagę funkcjonowania 
organizmu unikając przez to przeciążeń, 
kontuzji, przetrenowania. 

Jednocześnie medycyna sportowa zaj-
muje się odzyskiwaniem utraconej rów-
nowagi np. w leczeniu cukrzycy, poprzez 
ustawianie treningów aktywności fi zycz-
nej i programów odżywiania.

• Czy to znaczy, że osoba z cukrzycą 
albo np. nadciśnieniem mogłaby skorzy-
stać z takiej konsultacji i dzięki aktywno-
ści fi zycznej wracać do zdrowia? 

– Nasze doświadczenia związane 
z efektami współpracy z internistami są 
bardzo obiecujące, mamy w obserwacji 
wielu pacjentów z chorobami metabolicz-
nymi, którzy wdrożyli regularny trening 
sportowy, zmienili nawyki żywieniowe, 
co pozwoliło w sposób zasadniczy ogra-
niczyć leczenie farmakologiczne. 

Dynamika metabolizmu ciała ludzkie-
go uwarunkowana jest tym co spożywamy, 
jakie leki zażywamy ale także naszą ak-
tywnością fi zyczną – to swoisty układ re-
gulacji, o czym często zapominamy kładąc 

Lekarz dla sportowców nie tylko wyczynowych
z Piotrem Gawdą, 

specjalistą medycyny sportowej i rehabilitacji medycznej, 
adiunktem Zakładu Rehabilitacji i Fizjoterapii UM w Lublinie, 

wicemistrzem świata lekarzy w biegu na 400 metrów, 
rozmawia Anna Augustowska

aby w sposób kompleksowy zajmować się 
sportowcem. Pamiętajmy o tym, że bu-
dowa i funkcjonowanie ciała sportowca, 
szczególnie wyczynowego, często odbie-
ga od ogólnie przyjętych norm. 

• Jakiego rodzaju są te odstępstwa?
 – Chociażby zmiany w układzie ser-

cowo-naczyniowym np. przeciętna obję-
tość serca u mężczyzn wynosi 650 cm3, 
a u sportowców osiąga 1200 cm3. Ner-
wowa regulacja układu krążenia osób tre-
nujących polega na zmniejszeniu aktyw-
ności składowej współczulnej i zwięk-
szeniu przywspółczulnej układu auto-
nomicznego. Wynikiem jest zmniejsze-
nie częstotliwości rytmu serca (brady-
kardia), a wartości spoczynkowe poniżej 
30 skurczów/min. u sportowców nie są 
rzadkością. Tego rodzaju zmiany wpływa-
ją na zapis EKG, badanie echokardiogra-
fi czne, czy przebieg próby wysiłkowej. 

Ważną kwestią jest odżywianie i przyj-
mowanie środków farmakologicznych 
w kontekście stosowania dopingu. To ko-
lejny element, na którym lekarz sportowy 
musi się znać – wymaga śledzenia listy le-
ków i metod zabronionych w sporcie. Ca-
ły czas zmieniają się przepisy i listy za-
bronionych substancji. Ich nieznajomość 
prowadzi często do dramatów. To są czę-
sto niuanse. Przykładowo klenbuterol B-
mimetyk, który w większych dawkach ma 
działanie anaboliczne, w pewnych krajach 
podawany jest zwierzętom hodowlanym 
celem zwiększenia ich masy mięśniowej. 
Były przypadki, kiedy sportowiec po spo-
życiu takiego mięsa miał wynik dodatni 
w kontroli antydopingowej. Osobnym te-
matem jest zanieczyszczanie odżywek dla 
sportowców substancjami zakazanymi, co 
jest zjawiskiem powszechnym.

• W świecie sportu obserwuje się trend 
do tego, żeby zawodnik po urazie jak naj-
szybciej powrócił do tzw. pełni sił. Czy 
medycyna sportowa potrafi  spełnić te 
oczekiwania?

– Poprzez zastosowanie wczesnej, za-
awansowanej diagnostyki, najnowszych 
metod fi zjoterapeutycznych, iniekcji le-
ków potrafi my przyspieszyć procesy re-
generacyjne, ale nie możemy ich pomi-
nąć. Podam przykład. Terapia w opar-
ciu o Evidence Based Medicine (EBM) 
odchodzi dziś od stosowania zamraża-
nia miejsca urazu – tak, aby mogły do-
konać się w pełni naturalne procesy za-
palne konieczne w procesie zdrowienia. 
Gdy w sposób świadomy moderujemy 
procesem zapalanym jesteśmy w stanie 
stymulować naturalne mechanizmy re-
generacyjne organizmu. Dbamy o pacjen-
ta w szerszej perspektywie: aby jak naj-
szybciej wrócił do treningu, ale jednocze-
śnie wykorzystał naturalne mechanizmy 
obronne organizmu i adaptował się do te-
go typu obciążeń w przyszłości. 

Zdajemy sobie sprawę z oczekiwań 
działaczy klubów, trenerów i samych za-
wodników, ale musimy uwzględnić pew-
ne procesy biologiczne, które muszą do-
konać się w procesie zdrowienia. 

Osobny temat to profi laktyka urazów. 
Sprowadzają się one do oceny równowa-
gi mięśniowo-powięziowej, oceny prio-
precepcji i w razie potrzeby pracy nad 
ich przywróceniem. Taka rehabilitacja 
sportowa przynosi naprawdę zadowala-
jące rezultaty. 

• Zajmujecie się również dziećmi 
uprawiającymi sport.

– To bardzo ważna część naszej pra-
cy. Często uprawianie sportu przez dzie-
ci nie idzie w parze z ich rozwojem 

biologicznym. Są trenerzy, którzy zainte-
resowani są wynikami sportowymi jak naj-
szybciej i za wszelką cenę, nie uwzględ-
niają specyfi ki rozwoju psychoruchowego 
młodego zawodnika. Rolą lekarza sporto-
wego jest czuwanie nad prawidłowym roz-
wojem młodego sportowca. Tak naprawdę 
prawdziwym celem uprawiania sportu jest, 
by młody człowiek poprzez regularny tre-
ning zaadaptował się do większych obcią-
żeń, w miarę możliwości osiągał sukcesy 
sportowe, ale przede wszystkim, by wy-
trwał w aktywności fi zycznej do późnych 
lat życia. Wedle zasady: lepiej dobiec da-
lej niż szybciej.

• Więc na czym polega różnica między 
tym, co proponuje internista a lekarz me-
dycy sportowej?

– Lekarze różnych specjalności są bar-
dzo świadomi roli aktywności fi zycznej, 
zmiany sposobu odżywiania w leczeniu, 
wiemy, że informują o tym pacjentów. Le-
karz medycyny sportowej dodaje do tego 
konkretne narzędzia dla pacjenta: rozpisane 
programy treningowe i dietetyczne. Efekty 
tego „treningu zdrowia” są monitorowane 
w trakcie kolejnych wizyt. To wymaga re-
alnego zaangażowania pacjenta. Jest to ro-
dzaj pracy ze zmianą stylu życia pacjenta.

• Chyba dobrze jest, jak lekarz medycy 
sportowej sam uprawia sport?

– W moim przypadku tak rzeczywiście 
jest. Aktywnie biegam, mam na koncie kil-
ka maratonów, angażuję się od lat w promo-
cję biegania w Lublinie. Nie znaczy to jed-
nak, że to konieczny warunek. Obecnie każ-
dy lekarz specjalności w zakresie ortope-
dii, kardiologii, chirurgii, rehabilitacji me-
dycznej, medycyny rodzinnej może odbyć 
szkolenie „ABC Medycyny sportowej”, 
które trwa około roku, składa się z czte-
rech kursów i zakończony jest egzaminem 
testowym. Po zdaniu egzaminu otrzymu-
je się certyfi kat uprawniający do orzeka-
nia sportowo-lekarskiego sportowców do 
23 roku życia. To może być pierwszy krok 
do zainteresowania się otworzeniem spe-
cjalizacji, która dla lekarzy wyżej wymie-
nionych specjalności trwa 2,5 roku i koń-
czy się egzaminem specjalizacyjnym or-
ganizowanym przez CEM w Łodzi. Obec-
nie istnieje możliwość odtworzenia specja-
lizacji w trybie podstawowym, która trwa 
około 5 lat. Serdecznie zachęcam! Coraz 
więcej dorosłych i dzieci czynnie uprawia 
sport i jest zainteresowanych profesjonal-
nym wsparciem medycznym. To przyszło-
ściowy kierunek w myśl zasady, że lepiej 
zapobiegać niż leczyć.

Biegają doktorzy, 
biegają...

Co roku w Lublinie i okolicy 
odbywa się kilkanaście imprez 
biegowych na różnych dystan-
sach, cieszących się popularno-
ścią również wśród lekarzy. 

Nasze miasto może już  rów-
nać się z innymi w Polsce, a za-
wdzięczamy to  głównie organi-
zacji „Maraton Lubelski”, która 
zaistniała i funkcjonuje od ponad 
5 lat, dzięki determinacji lubel-
skich pasjonatów biegania i spor-
tu oraz zaangażowaniu setek wo-
lontariuszy.

Wiemy o sobie, widzimy się 
na listach startowych, śledzimy 
swoje osiągnięcia. Żeby stać się 
bardziej rozpoznawalnym, lepiej 
wspierać się na trasie albo razem 
kibicować, moglibyśmy stworzyć 
przy Komisji Sportu Lubelskiej 
Izby Lekarskiej małe „kółko za-
interesowań”.

Chętnych zapraszamy do kon-
taktu: agnieszka.jendrej@gma-
il.com 

Agnieszka Jendrej

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

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

LUBLIN

• Endokrynolog dziecięcy
• Neurolog dziecięcy
• Lekarz rodzinny/pediatra – POZ
• Endokrynolog
• Kardiolog
• Dermatolog
• Ginekolog
• Internista
• Gastrolog
• Lekarz medycyny estetycznej

Poszukujemy lekarzy następujących 

specjalizacji:

Oczekiwania:

• prawo wykonywania zawodu

• znajomość obsługi komputera

• otwartość na nowe rozwiązania

Oferujemy:

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

BIŁGORAJ

• Kardiolog
• Alergolog
• Lekarz medycyny pracy
• Pulmonolog
• Internista
• Ginekolog – położnik

ZAMOŚĆ

• Kardiolog
• Laryngolog
• Hematolog
• Endokrynolog
• Alergolog dziecięcy
• Diabetolog

CHEŁM

• Neurolog dziecięcy
• Lekarz medycyny pracy
• Laryngolog
• Okulista
• Neurolog

KRAŚNIK

• Gastrolog
• Neurolog
• Stomatolog
• Lekarze innych specjalności

KRASNYSTAW

• Neurolog
• Laryngolog
• Lekarz medycyny pracy

zbyt duży nacisk na leczenie farmakolo-
giczne. Pracując z pacjentami uczymy ich, 
że w leczeniu potrzebny jest ich wkład – 
aktywność fi zyczna, dieta.

• To wymaga ogromnej wiedzy, stąd 
chyba mówi się, że to wielodyscyplinar-
na specjalność medyczna?

– Medycyna sportowa funkcjonuje 
w oparciu o wiedzę ogólną odwołującą się 
do fi zjologii, biochemii czy biofi zyki ale 
także kardiologii, ortopedii, rehabilitacji, 

reklama



MEDICUS 1-2/201812 MEDICUS 1-2/2018 13

Medicus w internecie: www.medicus.lublin.pl

• Jak Pan ocenia uchwaloną przez 
parlament i podpisaną przez prezyden-
ta ustawę o podstawowej opiece zdro-
wotnej?

– Na tę ustawę środowisko czekało od 
przynajmniej 20 lat. To co dla wielu kra-
jów, w tym najbardziej rozwiniętych kra-
jów europejskich, było jasne, od momentu 
uchwalenia w 1976 r. deklaracji z Ałma Aty, 
a więc to, że poprawa zdrowia społeczeń-
stwa możliwa jest tylko poprzez rozwój 

Zapisy ustawy podkreślają, że to lekarze 
rodzinni są najlepiej przygotowani do 
sprostania wyzwaniom stawianym przed 
podstawową opieką zdrowotną.

• Proszę wyjaśnić pojęcie opieki ko-
ordynowanej.

– To wprowadzenie opieki profi lak-
tycznej, adekwatnej do wieku i płci pa-
cjenta, oraz badań diagnostycznych i kon-
sultacji specjalistycznych, zgodnych z in-
dywidualnymi planami diagnostyki i le-
czenia. W Polsce, jak dotąd, pacjent był 
pozostawiony sam sobie. Często docho-
dziło do sytuacji kuriozalnych, że pa-
cjent jednocześnie przyjmował te same 
leki przepisane przez różnych specjali-
stów. Według niektórych szacunków, 20 
proc. wszystkich hospitalizacji, nie tylko 
w Polsce, ale i w innych krajach, spowo-
dowanych jest niekorzystnym działaniem 
leków. Wprowadzenie koordynacji opieki 
jest jedną z podstawowych zasad medy-
cyny rodzinnej i ma tę sytuację zmienić. 
W tym celu wprowadzona ma być u każ-
dego świadczeniodawcy funkcja „koordy-
natora administracyjnego”, który będzie 
organizować proces udzielania świadczeń 
zdrowotnych, w tym udzielać pacjentom 
informacji o tym procesie. 

Wprowadzenie modelu opieki koordy-
nowanej (od 1 października 2020 r.) zo-
stanie poprzedzone programem pilota-
żowym, realizowanym do dnia 31 grud-
nia 2019 r., na podstawie przepisów tzw. 
ustawy pilotażowej. Obecnie nie zostały 
jeszcze wyłonione jednostki, które będą 
brały udział w programie pilotażowym. 
Wiem, że w naszym województwie są 
placówki, które chcą w nim uczestni-
czyć. Warto zauważyć również, że usta-
wa wprowadza motywacyjny system fi -
nansowania poz, w którym oprócz stawki 
kapitacyjnej pojawią się: budżet powie-
rzony, czyli środki przeznaczone na za-
pewnienie opieki koordynowanej, opłata 
zadaniowa, czyli dodatkowe środki prze-
znaczone na zapewnienie profi laktycznej 
opieki zdrowotnej oraz dodatek motywa-
cyjny za wynik leczenia i jakość sprawo-
wanej opieki. Mam nadzieję, że wszyst-
kie te zmiany spowodują większe zainte-
resowanie młodych lekarzy specjalizacją 
z zakresu medycyny rodzinnej. 

• Przewidywana jest reorganizacja In-
stytutu Medycyny Wsi w Lublinie, w tym 
systemu szkolenia lekarzy rodzinnych.

– W ustawie o poz znajduje się zapis, 
że powstanie instytut badawczy, który 
będzie zajmował się problematyką zwią-
zaną z medycyną rodzinną. W grudniu 
2017 r. zakończył pracę zespół powoła-
ny przez ministra zdrowia ds. przekształ-
ceń Instytutu Medycyny Wsi i zmiany 
nazwy instytutu, który przygotował sto-
sowne rozporządzenie. Instytut Medycy-
ny Wsi zmieni nazwę na Instytut Medy-
cyny Rodzinnej i Zdrowia Mieszkańców 
Wsi, i do dotychczasowego zakresu je-
go zadań dodane zostaną zadania zwią-
zane z problematyką podstawowej opie-
ki zdrowotnej. Można powiedzieć, że 
dzięki tym zmianom medycyna rodzin-
na wróci do swoich korzeni. To właśnie 
Lublin, a przede wszystkim IMW, był 
kolebką medycyny ogólnej, specjaliza-
cji dla lekarzy poz, szczególnie z terenów 
wiejskich, a następnie kolebką jej następ-
czyni – medycyny rodzinnej. To lekarze 
z Lublina, Krakowa i Warszawy imple-
mentowali specjalizację z medycyny ro-
dzinnej do Polski, a dopiero później do-
łączyły inne ośrodki. Dzięki planowanym 
zmianom, w instytucie powstaną nowe 
zakłady naukowe i jednostki, które będą 
się zajmowały między innymi opiniowa-
niem aktów prawnych dotyczących poz, 
monitorowaniem jakości usług świadczo-
nych przez te jednostki, a przede wszyst-
kim szkoleniem lekarzy rodzinnych. Zre-
organizowany instytut ma przejąć kom-
petencje CMKP, związane ze szkoleniem 
podyplomowym z zakresu medycyny ro-
dzinnej. Instytut ma też być jednostką ini-
cjującą i koordynującą badania nauko-
we w poz, miejscem, w którym lekarze 
rodzinni będą mogli uzyskiwać stopnie 
i tytuły naukowe. Warto podkreślić, że 
wszystkie te zmiany mają być wprowa-
dzone bez uszczerbku dla dotychczaso-
wej działalności instytutu, który jest ce-
nioną jednostką naukowo-badawczą po-
siadającą kategorię A, a także leczniczą 
o uznanej renomie. Planowane zmiany 
w systemie szkolenia lekarzy będą bar-
dziej przyjazne dla osób szkolących się. 
Mają one polegać m. in. na szerszym wy-
korzystaniu tzw. telemedycyny. Planowa-
ne jest także ponowne utworzenie Regio-
nalnych Ośrodków Kształcenia Lekarzy 
Rodzinnych w większości województw, 
tak, aby również inne obowiązkowe kur-
sy były organizowane w pobliżu miejsca 
zamieszkania lekarzy. 

Dobry krok w przyszłość
z prof. Lechem Panasiukiem, 

dyrektorem Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie, 
rozmawia Jerzy Jakubowicz 

W lubelskiej Klinice Neurologii 
w szpitalu klinicznym przy ul. Jaczew-
skiego trwają testy z wykorzystaniem 
robota pomagającego pacjentom z ła-
godną demencją i chorym na alzheime-
ra we wczesnym stadium schorzenia. 

W pomieszczeniu zaaranżowanym 
specjalnie dla tych badań – kuchnia, szaf-
ki, stół, naczynia – króluje z „uśmiechem 
na twarzy” robot domowy, który jest asy-
stentem pacjentów z łagodnymi zaburze-
niami poznawczymi.

Robot został stworzony w ramach 3-
letniego, międzynarodowego przedsię-
wzięcia badawczego, finansowanego 
przez Komisję Europejską w ramach pro-
gramu Horizon 2020. Prototyp urządze-
nia skonstruowała lubelska fi rma Accrea 
Engineering.

Na projekt przeznaczono ok. 4 mln eu-
ro w ramach programu Horizon 2020. 

– W naszej klinice sprawdzamy, jak 
robot wchodzi w interakcje z pacjenta-
mi. Czy wychwytuje różne zachowania 
chorego np. gdy ten zapomni przyjąć le-
ki, przerwie przygotowywanie posiłku, 
albo przewróci się na podłogę. Maszyna 
powinna te błędy zidentyfi kować i odpo-
wiednio na nie zareagować – wyjaśnia 
kierownik Kliniki Neurologii prof. Kon-
rad Rejdak.

Docelowo robot będzie spełniał wiele 
różnych funkcji: dzięki specjalnemu i bar-
dzo precyzyjnemu ramieniu robot będzie 
umiał podać kubek i nalać do niego wo-
dy; przypomni o niezakręconym kurku 

Pod czujną opieką robota
jest dzisiaj zbliżony do ceny małego sa-
mochodu osobowego. W przyszłości, kie-
dy domowe roboty staną się powszechne 
– tak jak obecnie nasze domowe kompu-
tery – nie będzie to już poza możliwościa-
mi większości z nas i za jakiś czas robot
-asystent nie będzie już dobrem luksuso-
wym. – Być może też powstaną wypoży-
czalnie robotów, albo będzie je można na-
być w drodze leasingu.

Dużo szybciej tego typu urządzenia 
znajdą zastosowanie np. w domach opie-
ki, ośrodkach rehabilitacji dla osób z za-
burzeniami pamięci a nawet w szpitalach, 
gdzie będą idealnym rozwiązaniem w sy-
tuacjach braku personelu. To wg mnie 
kwestia kilku lat, koszt robota to dla ta-
kich instytucji koszt aparatu USG – do-
daje prof. Rejdak.

Robot zaczął pracować w lubelskiej 
klinice w grudniu, jego testowanie w Lu-
blinie potrwa trzy miesiące.

Równolegle robot jest testowany 
w Barcelonie, gdzie pracuje w prywat-
nych mieszkaniach wybranych pacjen-
tów. 

– Warto przyzwyczaić się do myśli, 
że za jakiś czas – i to nie bardzo odległy 
– roboty będą naszymi opiekunami, asy-
stentami, sąsiadami. Będziemy się z ni-
mi stykać w różnych sferach życia. Tak-
że w szpitalach – prognozuje prezydent 
Międzynarodowego Stowarzyszenia na 
rzecz Robotyki Medycznej dr hab. Zbi-
gniew Nawrat w wypowiedzi dla Pulsu 
Medycyny.  aa

ESASO Day w 2017 roku w Lublinie
W dniach 24 i 25 listopada 2017 r. odbyła się w Lublinie 

prestiżowa konferencja ESASO Day (Europejska Szkoła Za-
awansowanych Studiów Okulistycznych), dotycząca najnow-
szych trendów w leczeniu chorób siatkówki i jaskry.

– To niecodzienne wydarzenie edukacyjne dające możli-
wość zapoznania się z najnowszą wiedzą medyczną i techno-
logiami stosowanymi w okulistyce. Tematyka sesji spotkała 
się z wielkim zainteresowaniem i wzięło w niej udział wielu 
lekarzy okulistów spoza Lublina. Ponadto wybór Lublina na 
miejsce obrad ESASO Day w 2017 roku jest dużym wyróż-
nieniem dla naszego miasta. Co więcej, pierwszy raz w histo-
rii organizowania tej konferencji odbyła się ona na terenie na-
szego kraju – mówi prof. Robert Rejdak, kierownik Kliniki 
Okulistyki Ogólnej w Lublinie.

W czasie konferencji swoją wiedzą dzielili się wybitni oku-
liści z zagranicy, z Polski, w tym z lubelskiego ośrodka, m. in.: 
Jerzy Mackiewicz, Zbigniew Zagó rski, Tomasz Ż arnowski. 
Konferencja była zbudowana z dwóch modułów – wykładów 
oraz „live surgery”. 

Prowadzono też transmisje chirurgii na żywo, z jednocza-
sową dyskusją, która wzbudziła wielkie zainteresowanie oraz 
ogromne emocje. Pierwszego dnia widowiskowe operacje 

przeprowadzili: prof. Felipe Dhawahir-
Scala (Wielka Brytania), prof. Mario 
Romano (Włochy) oraz prof. Stanislao 
Rizzo (Włochy). Drugiego dnia opero-
wali prof. Anselm Jü nemann (Niem-
cy), oraz prof. Tomasz Żarnowski (Pol-
ska). – Wspólnie z prof. Anselmem 
Jü nemannem poprowadziliśmy sesję na 
temat urazów gałki ocznej, a także postę-
powania w pooperacyjnym, bądź poura-
zowym zapaleniu wnętrza gałki ocznej. 
Natomiast dr hab. n. med. Marcin Sto-
pa zaprezentował swoją obszerną wie-
dzę na temat stosowania chirurgii w le-
czeniu retinopatii wcześniaków – dodaje 
prof. Rejdak, który podczas ceremonii otwarcia otrzymał me-
dal ESASO za specjalne zasługi w dziedzinie okulistyki. 

– Ta nagroda jest najlepszym dowodem chęci współpra-
cy ESASO z Lublinem i w ich oczach jesteśmy partnerem do 
wielu edukacyjnych, i nie tylko, przedsięwzięć – podsumo-
wał prof. Robert Rejdak.

jj 

podstawowej opieki zdrowotnej, powoli 
dotarło do decydentów w naszym kraju. 
Ta ustawa to dobry krok w przyszłość, bo 
stan zdrowia społeczeństwa, jak wiemy, 
tylko w około 20 proc. zależy od genów, 
w 20 proc. od stanu środowiska a w ponad 
50 proc. od stylu życia obywateli, i tylko 
w około 10 proc. od stopnia rozwoju sys-
temu ochrony zdrowia. Tak więc, aby re-
alnie wpływać na stan zdrowia społeczeń-
stwa, trzeba modyfi kować przede wszyst-
kim styl życia obywateli, a to jest możliwe 
tylko na poziomie poz. Ponadto już dawno 
ustalono, że podstawowa opieka zdrowot-
na zaspokaja ponad 80 proc. potrzeb zdro-
wotnych społeczeństw. 

W nowo uchwalonej ustawie jest zapis, 
że od 1 stycznia 2025 r. podstawowa opie-
ka zdrowotna oparta będzie na medycynie 
rodzinnej i pielęgniarstwie rodzinnym. 

z gazem czy wodą; zachęci do rehabilita-
cji i sprawdzi, czy chory ubrał się odpo-
wiednio np. na spacer. Poda przedmioty 
leżące zbyt wysoko albo te, które upadły. 
Robot jest też wyposażony w algorytmy, 
które pozwalają mu widzieć i słyszeć, mo-
że mówić. – Dlatego będzie mógł zaalar-
mować np. kogoś z rodziny chorego albo 
z opiekunów, kiedy z chorym stanie się 
coś złego – dodaje prof. Rejdak.

Czy jest szansa, aby takie roboty tra-
fi ły do masowej produkcji i pojawiły się 
w domach pacjentów?

Wg prof. Konrada Rejdaka tego typu 
urządzenia będą przyszłością medycyny. 
– Wbrew pozorom koszt takiego robota 
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Lekarski kalejdoskop

„Brzuszki dla noworodków” – w kalendarzu
Niezwykły kalendarz na 2018 rok powstał dzięki akcji 

„Brzuszki dla noworodków”. Dochód z jego sprzedaży został 
przekazany na doposażenie Oddziału Intensywnej Terapii Nowo-
rodków SP Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie. – Mamy mo-
delki użyczyły swoich brzuchów do stworzenia małych, bajko-
wych dzieł sztuki – wyjaśniała organizatorka akcji Dorota Gra-
bowska. Wernisaż wystawy 20 zdjęć „brzuszków”, które weszły 
do kalendarza odbył się 5 grudnia 2017 r. w Galerii Olimp. 

Lekarskie serca dzieciom
Tradycyjnie, tak jak od kilku lat, prezes LIL Janusz Spustek 

odwiedził najmłodszych podopiecznych lubelskiego domu Zgro-

madzenia Sióstr Świętego Dominika i obdarował je skromny-

mi darami i tym, czego im czasem w dzieciństwie na co dzień 

brakuje. „Dominikanki są z najmłodszymi, by mogli wzrastać 

w prawdzie” – głosi zakonna maksyma. Lubelska Izba Lekar-

ska również tradycyjnie przekazała 168 kg środków czystościo-

wych w ramach akcji „Pospolitego ruszenia gorących serc”, któ-

rą od 25 lat organizuje Polskie Radio Lublin pod hasłem: „Po-

móż dzieciom przetrwać zimę”.

Konsultanci nowi
Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wręczył nomina-

cje na stanowiska konsultantów wojewódzkich. Konsultantem 

w dziedzinie chirurgii onkologicznej został prof. Wojciech Pol-

kowski, a konsultantem w dziedzinie medycyny rodzinnej zosta-

ła dr hab. n. med. Ewa Rudnicka-Drożak. Swoje funkcje konsul-

tanci będą pełnić przez pięć lat. Jerzy Kuliński, dotychczasowy 

p.o. dyrektor COZL został w grudniu dyrektorem placówki.

Chór medyków dla Syrii
Koncert charytatywny „Why We Love Christmas?” odbył 

się 16 grudnia ub.r. w auli Collegium Maius. W programie kon-
certu znalazły się polskie i angielskie kolędy, pastorałki i świą-
teczne piosenki. W koncercie uczestniczył Chór Akademic-
ki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Chór Camerata 
Lubelska. Dochód z dobrowolnych datków, zebranych w cza-
sie koncertu, został w całości przeznaczony na akcję „Lubelsz-
czyzna dla Syrii”.

Cała jaskrawość COZLJest nadzieja, że wkrótce elewacja COZL zyska nowe, stonowane 
i bardziej pasujące do otoczenia kolory. Taką decyzję podjęto na po-
czątku grudnia na spotkaniu marszałka województwa m.in. z członkami 
Stowarzyszenia Architektów Polskich. Koszt przemalowania budynków 
(razem z nowo powstającym) oszacowano na ok. 1,5-2 mln zł.

Tłum pluszaków dla dzieciakówMali pacjenci szpitala dziecięcego przy ul. Chodźki a także 
oddziałów pediatrycznych szpitala przy al. Kraśnickiej i szpita-
la im. Jana Bożego otrzymali maskotki zebrane w czasie zbiórki 
zorganizowanej w ramach kampanii „Zabawa to poważna spra-
wa” w lubelskim sklepie IKEI. Klienci sklepu ofi arowali cho-
rym dzieciom 806 zabawek.

Orkiestra zagrała z przytupem
W czasie tegorocznego 26. fi nału WOŚP, który odbył się w niedzielę, 14 stycznia, zbierano pieniądze na ratowanie no-worodków – główny cel to doposażenie w specjalistyczny sprzęt podstawowych oddziałów neonatologicznych. W całym kraju w dniu fi nału zebrano ponad 81 mln zł.

Medycy i przyrodnicy
Konferencja połączona z warsztatami szkoleniowymi skiero-

wana do młodych naukowców do 35 r. życia, studentów i dok-
torantów nauk przyrodniczych i medycznych, odbyła się na po-
czątku grudnia w Lublinie. Konferencja została objęta honoro-
wym patronatem Polskiej Akademii Nauk. Każdy z prezentują-
cych swe dokonania otrzymał możliwość uczestnictwa w bez-
płatnych warsztatach, publikacji punktowanej przez MNiSW 
(7 pkt) oraz współpracy z wydawnictwami.

Fundusz da na leczenie
W 2018 roku NFZ przeznaczy 4,3 mld zł na opiekę me-dyczną dla mieszkańców Lubelszczyzny. Niemal połowa tych środków trafi  na leczenie szpitalne. Pół miliarda zł trafi  do podstawowej opieki zdrowotnej, a 228 mln zł przeznaczono na porady specjalistyczne i kosztowne badania (rezonans i to-mograf). NFZ zapłaci też za nadwykonania. 99 mln zł jeszcze przed końcem roku trafi ło na konta 54 lubelskich placówek medycznych. To pieniądze, które pozwolą sfi nansować tzw. nadwykonania, które powstały w latach 2009-2017. 

Kolędowanie w LIL
W piątkowy wieczór przed Świętem Trzech Króli w Klubie Leka-

rza przy ul. Chmielnej 4 ponad 50 lekarek i lekarzy wspólnie śpiewa-
ło polskie i międzynarodowe kolędy przy akompaniamencie naszych 
muzyków i znakomitej wokalistki, lekarki Agnieszki Zarębskiej.
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Trzy spotkania z Natalką

I nagroda w kategorii proza w II Ogólnopolskim Konkursie Poetycko- Literackim „Lekarze dzieciom”

Spotkanie Pierwsze:

„Była sobie raz Natalka mała,
co księżniczką wciąż być chciała” – 

wiesz ciociu, dzisiaj wymyśliłam taki 
wierszyk i on jest o mnie… Cały dzień 
w przedszkolu powtarzałam go sobie… 
Ale tak naprawdę to chyba nie mogę być 
żadną i nawet nie wiem, kiedy jestem naj-
bardziej podobna do księżniczek – pomo-
żesz mi wybrać?

I zanim ciocia zdążyła na dobre przy-
taknąć czy zaprzeczyć (inna sprawa, 
że i tak na pewno przytaknęłaby, ponie-
waż swojej energicznej, z główką pełną 
niezwykłych pomysłów, sześcioletniej 
„przyszywanej” siostrzenicy nie potra-
fi ła odmówić prawie niczego) już drob-
na, ciemnowłosa fi gurka prezentowała jej 
się owinięta w jedwabny szal swojej Ma-
my. A potem był jeszcze między innymi 
strój karnawałowy, w jakim Natalka dum-
nie wystąpiła na niedawnym karnawało-
wym balu przebierańców (chociaż bar-
dziej przypominała w nim elfa niż księż-
niczkę – „no, ale może właśnie tak wy-
glądają elfi e księżniczki”?), a nawet mu-
ślinowa fi ranka, która udawała strój cór-
ki jakiegoś arabskiego szejka albo indyj-
skiego maharadży („to też królowie, praw-
da ciociu”?).

Mimo tej prawdziwej rewii mody, 
w końcu ciocia stwierdziła z uśmiechem: 
„Nataleczko kochana, bardzo mi się 
to wszystko podoba, ale tak sobie my-
ślę, że do tego czego chcesz, niepotrzeb-
ne te wszystkie stroje i przebrania – wy-
starczy, jeżeli będziesz miała dobre ser-
duszko, a każdy kto jest mądry, dostrzeże 
w tobie księżniczkę, a nawet królewnę”. 
Natalka wreszcie naprawdę rozpromieni-
ła się i zaczęła chować wszystkie uprzed-
nio wyciągnięte przebrania i tym podob-
ne na ich wcześniejsze miejsce: „Wiesz 
ciociu, ty możesz mieć rację”.

Spotkanie Drugie:

– Ciociu, po co jeszcze w dzisiej-
szych czasach daje się w prezencie zwy-
kłe lalki czy misie, skoro wszystkie dzie-
ci, które znam, wolą komputer albo cho-
ciaż drona?

– Wiesz kochanie, opowiem ci w takim 
razie bajkę, a może nie bajkę… Wcale 
nie tak dawno temu, gdy jeszcze nie by-
ło dronów, ale można było kupić dziec-
ku na przykład piękną Barbie w spe-
cjalnym sklepie, była sobie pewna ma-
ma. Jej córeczka zachorowała i mama 
chciała ją jakoś pocieszyć. Wiedziała, że 

córeczka na pewno ucieszyłaby się z lal-
ki, ale w sklepie okazało się, że pienię-
dzy wystarczy tylko na taką najzwyklej-
szą, szmacianą – ze szklanymi paciorka-
mi, które udawały oczka i nierówno na-
malowanymi ustami na wypchanej tro-
cinami buźce, którą pogardzały inne 
ładniejsze i droższe zabawki. Ta lalka 
nie wierzyła, że ktoś mógłby ją polubić, 
a tym bardziej pokochać, ale mała chora, 
dziewczynka od razu uznała, że jest ona 
najpiękniejsza na świecie, ponieważ był 
to prezent od jej ukochanej mamy. I za-
przyjaźniły się już na zawsze, a gdy mała 
dziewczynka wyzdrowiała, a potem do-
rosła i miała swoją córeczkę – bawiła się 
nią także i ona…

– To ja też chciałabym taką lalkę cio-
ciu, nawet jeżeli nie dostanę przez to no-
wej, obiecanej komórki…

(ale oczywiście wkrótce Natalka mo-
gła się cieszyć zarówno podobną lalką, 
jak i nowym telefonem komórkowym, 
ponieważ inaczej jej ciocia „nie była-
by sobą” – niezależnie od tego, iż sama 
nie wiedziała, czy to dobrze czy źle… no 
cóż, ciocie też nie zawsze potrafi ą być te-
go pewne…).

 
Spotkanie Trzecie:

– Wczoraj w parku spotkałam dziew-
czynkę, którą jej babcia wiozła na wóz-

ku, chociaż wyglądała na starszą ode mnie 
– ciociu, dlaczego ona nie może chodzić 
i biegać tak jak ja, dlaczego niektórzy 
są tacy jakby inni? (Natalka zwierzyła 
się z westchnieniem z kolejnego zmar-
twienia…).

– A pamiętasz Natalciu, jak byłyśmy 
latem na łące, albo w lesie?

– Tak, pamiętam…
– I co tam widziałaś?
– No różne kwiatki, zwierzątka – mnie 

najbardziej podobały się rude wiewiórki 
i niebieskie niezapominajki, które ma-
ją takie jakby oczka, ale moja koleżan-
ka z przedszkola mówi, że ładniejsze są 
nasturcje w ogródku jej mamy i małp-
ki w zoo…

– Wiesz, z ludźmi jest podobnie – każ-
dy z nas jest inny, każdy na swój spo-
sób jest wyjątkowy… I może na przy-
kład gdzieś na innej planecie wszyscy, 
którzy tam żyją, poruszają się na wóz-
kach?

– Ale i tak, gdy dorosnę, postaram się 
wynaleźć takie lekarstwo, aby ta dziew-
czynka mogła chodzić! – stwierdziła 
stanowczo Natalka (i tym razem to cio-
ci wyraźnie poprawił się humor… – bo 
czasem nawet dorośli lubią, gdy dzie-
ci stają się „duże i dorośleją”… i to do-
rośleją bardziej niż niektórzy „prawdzi-
wi dorośli”).

Marzena Nogieć

Lekarze piszą – dzieci słuchają
Rozstrzygnięto II ogólnopolski konkurs poetycko-literacki, który jest organi-

zowany przez LIL. 
Pierwszą nagrodę w kategorii proza przyznano Marzenie Nogieć z Głuchołaz 

za utwór „Trzy spotkania z Natalką”.
Pierwszą nagrodę w kategorii wiersz przyznano Marcie Sienkiewiecz ze Stalo-

wej Woli za utwór „Chora biedronka”.
Jury ponadto postanowiło przyznać wyróżnienie w kategorii proza Tomaszowi 

Kliniewskiemu za utwór „Kuchenne rewolucje”.
Wszyscy autorzy otrzymają certyfi katy uczestnictwa w konkursie.
Do konkursu zgłoszonych zostało 30 prac 12 autorów, w tym w kategorii po-

ezja – 22 utwory, proza – 8 utworów. Wszystkie zgłoszenia zostały zakwalifi ko-
wane do konkursu.

Skład jury:
Przewodniczący: Michał Dudziński, członek Komisji Kultury LIL; poza tym: 

Ewa Dados, redaktor Polskiego Radia Lublin, Dariusz Hankiewicz, przewodniczą-
cy Komisji Kultury LIL; Katarzyna Jóźwik, nauczycielka języka polskiego w II 
LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie oraz Małgorzata Żurakowska, re-
daktor Polskiego Radia Lublin. 

Wręczenie nagród odbyło się 9 grudnia ub. r.
md 

(obok publikujemy bajkę nagrodzoną I miejscem)

II Ogólnopolski Konkurs Poetycko-LiterackiW SP Szpitalu Wojewódzkim im. Papie-
ża Jana Pawła II w Zamościu do końca 2017 
roku wykonano 600 zabieg przezżylnego 
usuwania zużytych elektrod wewnątrzna-
czyniowych bez powikłania śmiertelnego. 
Ostatni w minionym roku zabieg przepro-
wadzono u 73-letniej pacjentki z Kielc. 

Należy podkreślić, że na zabiegi te przy-
jeżdżają pacjenci z całej Polski (ok. 70 
proc. pacjentów spoza województwa lu-
belskiego). 

Zabiegi przezżylnego usuwania zuży-
tych elektrod wewnątrznaczyniowych cha-
rakteryzują się dużą skalą trudności i są 
obarczone wysokim ryzykiem. W zamoj-
skim szpitalu, aby uniknąć powikłań zasto-
sowano nową (hybrydową) organizację za-
biegów TLE, która łączy dziedziny elektro-
kardiologii, kardiologii inwazyjnej i kardio-
chirurgii. – Ten schemat organizacyjny ba-
zuje na aktualnych zaleceniach amerykań-
skich i europejskich towarzystw nauko-
wych (Heart Rhythm Society-HRS, Ameri-
can Heart Association-AHA, European He-
art Rhytm Association-EHRA), które nie po-
zostawiają wątpliwości – tylko ścisła współ-
praca kardiologa, kardiochirurga i aneste-
zjologa oraz personelu pomocniczego 

pozwala na maksymalizację poziomu bez-
pieczeństwa. Schemat organizacyjny zabie-
gów przezżylnego usuwania elektrod (za-
biegi TLE – ang. transvenous lead extraction) 
w oddziale kardiochirurgii ma na celu za-
pewnienie możliwie największego stopnia 
bezpieczeństwa operowanego pacjenta – 
podkreśla ordynator oddziału kardiochirur-
gii Łukasz Tułecki.

Większość procedur wykonywana jest 
w nowoczesnej sali hybrydowej (zabiegi 
skomplikowane, o dużym potencjalnie stop-
niu ryzyka), pozostałe na sali operacyjnej kar-
diochirurgicznej wyposażonej w radiologicz-
ne ramię C. Obie te sale są w pełni przysto-
sowane do wszelkich czynności chirurgicz-
nych, zapewniając maksymalny poziom ste-
rylności i bezpieczeństwa. – Drugim ważnym 
elementem zabiegów TLE jest zespół ope-
racyjny – procedurę wykonuje kardiochi-
rurg z kardiologiem pracujący ramię w ra-
mię przy stole operacyjnym, nad znieczule-
niem ogólnym czuwa wyspecjalizowany kar-
dioanestezjolog, doświadczony w prowadze-
niu pacjentów o dużym ryzyku sercowo-na-
czyniowym. Przebieg każdego zabiegu mo-
nitorowany jest przez kardiologa echokar-
diografi stę przy pomocy echokardiografi i 

Zamość. Dbają o serca wzorowo

Siła współpracy
przezprzełykowej. W sumie do każdego 
zabiegu TLE zaangażowany jest zespół 12 
osób – wyjaśnia Tułecki.

Należy zaakcentować, że w Zamościu te 
zabiegi są wykonywane w skomplikowa-
nych przypadkach, które nie są podejmo-
wane w innych ośrodkach w kraju. Jest to 
możliwe dzięki ścisłej współpracy podjętej 
z prof. Andrzejem Kutarskim, autorytetem 
w tej dziedzinie medycyny, oraz przy wspar-
ciu Andrzeja Kleinroka, ordynatora oddzia-
łu kardiologii zamojskiego szpitala. Wyko-
nywanie tych zabiegów ma jeszcze jedną 
niezaprzeczalną zaletę – na miejscu są do-
stępni specjaliści z innych dziedzin, którzy 
w razie potrzeby wspierają operujący ze-
spół, m.in. nefrolodzy (dostępność lecze-
nia nerkozastępczego 24 godziny na do-
bę), chirurdzy naczyniowi, angiolodzy czy 
radiolodzy naczyniowi (leczenie powikłań 
naczyniowych, niedrożności żył central-
nych klatki piersiowej wynikających z prze-
wlekłej obecności elektrod w układzie żyl-
nym), czy też specjaliści do spraw zakażeń, 
który konsultują wszystkie przypadki infek-
cyjnego odelektrodowego zapalenia wsier-
dzia, czy infekcji miejscowych pod kątem 
antybiotykoterapii. aa

W połowie grudnia w Lublinie odbyła 
się akcja prozdrowotna dotycząca profi -
laktyki wczesnego wykrywania tętniaków 
aorty brzusznej i tętnic biodrowych w ba-
daniu usg doppler jamy brzusznej.

W czasie dwóch dni przebadano 120 
pacjentów.

Akcja została zorganizowana z inicja-
tywy prof. Tomasza Zubilewicza, kierow-
nika Katedry i Kliniki Chirurgii Naczyń 
i Angiologii UM w Lublinie oraz dr. n. 
med. Andrzeja Wojtaka z tego oddziału 
klinicznego pod patronatem rektora UM 
w Lublinie prof. Andrzeja Dropa.

– Tętniak aorty brzusznej to poszerze-
nie światła głównej tętnicy jamy brzusz-
nej powyżej 3 cm występujące zwykle po 
55 roku życia, 4-8 razy częściej u męż-
czyzn – informuje Andrzej Wojtak. – 
Częstotliwość występowania tętniaka 
aorty brzusznej ocenia się na 4-7,6 proc. 
Rozpoznawany jest zwykle przypadko-
wo w trakcie badań obrazowych, jak ul-
trasonografi a lub tomografi a komputero-
wa jamy brzusznej. 

Leczenie operacyjne rozważa się 
z uwagi na możliwość pęknięcia tętnia-
ka, które u większości chorych doprowa-
dza do nagłego zgonu. Ryzyko pęknięcia 
jest zależne od średnicy tętniaka i wzra-
sta powyżej 50 mm średnicy tętniaka. 

Wskazaniem do leczenia opera-
cyjnego uznaje się średnicę 50-
55 mm, powyżej której ryzyko 
pęknięcia tętniaka przewyższa 
ryzyko operacji. 

– Nasza akcja miała cha-
rakter prozdrowotny i profi lak-
tyczny i miała na celu wczesną 
diagnostykę tętniaków aorty 
brzusznej i tętnic biodrowych 
u pacjentów województwa lu-
belskiego. Badanie to polega 
na wykonaniu usg doppler jamy 
brzusznej u pacjentów w wieku 
powyżej 55 roku życia na apara-
cie usg. Wykonuje się je w po-
zycji leżącej w zaciemnionym 
pomieszczeniu na kozetce lekar-
skiej. Każdy pacjent po badaniu otrzymał 
opis badania w formie pisemnej z ewen-
tualną propozycją dalszego leczenia lub 
rozszerzenia diagnostyki medycznej.

– Przebadałem ponad 120 pacjentów 
we współpracy ze studentami IV i V ro-
ku z koła naukowego Kliniki Chirurgii 
Naczyń i Angiologii: Jędrzejem Tkaczy-
kiem, Michałem Terpiłowskim oraz Klau-
dią Brożyną – mówi Wojtak.

Rozpoznanie tętniaka aorty brzusznej 
postawiono u 4 pacjentów, którym na-
stępnie przedstawiono możliwości jego 

Tętniaki na celowniku

leczenia oraz dalszej bardziej szczegóło-
wej diagnostyki.

– W roku 2018 planujemy pod patro-
natem Polskiego Towarzystwa Chirurgii 
Naczyń i Angiologii brać czynny udział 
w akcji prozdrowotnej skierowanej do 
pacjentów z chorobami tętnic oraz żył. 
Będzie to akcja obejmująca diagnosty-
kę wskaźnika kostka – ramię, określanie 
dystansu chromania przestankowego na 
bieżni ruchomej oraz specjalistyczną kon-
sultację chirurga naczyniowego.

aa
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Mali pacjenci, którzy byli leczeni w dziecięcej „opa-
rzeniówce” w Łęcznej, przyjechali 8 grudnia do szpita-
la. Tym razem bez strachu i łez, ale z radością i uśmie-
chem, bo był Mikołaj i prezenty oraz spotkanie z le-
karzami, którzy się nimi opiekowali. 

Tak jest od trzech lat. W każdą rocznicę powstania 
do Dziecięcego Oddziału we Wschodnim Centrum Le-
czenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcz-
nej przychodzi Mikołaj...

– Dla szpitala to ważne wydarzenie – podkreślał 
dyrektor SPZOZ w Łęcznej Krzysztof Bojarski. – Je-
steście dowodem na to, że nasza praca ma sens i przy-
nosi efekty. 

W tym roku na spotkanie z Mikołajem i z lekarzami, 
na czele z prof. Jerzym Strużyną, szefem WCLOiChR 
w Łęcznej, przyjechało kilkadziesięcioro maluchów.

Łęczna leczy dzieciaki

Byli pacjenci mogli także skorzystać z konsultacji 
specjalistów od chirurgii plastycznej.

Do tej pory Dziecięcy Oddział Oparzeń przyjął po-
nad 620 małych pacjentów z różnych stron Polski (łę-
czyński oddział jest jednym z trzech w Polsce wyspe-
cjalizowanych – obok Warszawy i Szczecina – ośrod-
ków leczenia oparzeń u małych pacjentów. 

Tylko w 2017 roku w Łęcznej leczono 199 pacjen-
tów, m.in. z woj. lubuskiego, podlaskiego, mazowiec-
kiego, wielkopolskiego. – Wśród nich były dwa cięż-
kie, ekstremalne przypadki – przypomina Magdalena 
Bugaj, lekarz specjalista z zakresu chirurgii plastycz-
nej w SPZOZ w Łęcznej. – Dwie dziewczynki, dwu- 
i trzylatka, miały oparzenia przekraczające 50 proc. 
powierzchni ciała. Przyczyną, tak jak w większości 
takich zdarzeń, był wrzątek, którym dzieci oblewa-
ją się ściągając na siebie naczynie z gorącym płynem. 
Dziewczynki w szpitalu spędziły ok. dwóch miesięcy, 
wyzdrowiały, ale wymagają dalszego leczenia, m.in. 
likwidacji przykurczy i skorygowania blizn. Statystki 
szpitalne potwierdzają to, co mówią lekarze. Najbar-
dziej zagrożone są dzieci od roku do trzech lat. We-
dług danych SPZOZ w Łęcznej, w tym roku najwięk-
szą grupą wśród oparzonych dzieci były dwulatki (48 
przypadków), co stanowi 24,1 proc. wszystkich ma-
łych pacjentów leczonych w WCLOiChR w Łęcznej. 
Najmłodszy pacjent WCLOiChR z wadą wrodzoną 
miał 2 miesiące, a z oparzeniem 7 miesięcy.  aa

• Co było pierwsze – wiersze czy medycyna?
– Wiersze! Pisałam je od zawsze. I zawsze do szufl ady. Poza szkol-

nym eksperymentem z pisaniem satyrycznych wierszyków nigdy mo-
ich wierszy, poza może dwoma – trzema najbliższymi osobami, ni-
komu nie pokazywałam. 

Trochę trwało zanim zdecydowałam się je ujawnić i wydać tomik. 
Debiut po 50. roku życia… to dosyć późno.

• Może w tym jego siła?
– Być może, nie mnie to osądzać. 

Na pewno upublicznienie własnej 
twórczości wymaga dojrzałości. Po-
ezja jest ekshibicjonizmem emocjo-
nalnym. Trzeba mieć odwagę, aby 
się tym dzielić z innymi. Ja potrze-
bowałam wielu lat, pewnie musia-
łam do tego dorosnąć, nabrać do sie-
bie dystansu.

• Pytałam, co było pierwsze, poezja 
czy medycyna bo już nawet tytuł tomi-
ku sugeruje, że jest w nim dużo me-
dycyny: „Ultrasonografi a wiersza”, 
chyba się nie mylę?

– To prawda. Niektóre osoby dziwi-
ły się, jak można o duszności, obrzęku 
płuc czy afazji pisać wiersze… Moż-
na. Poezja to w końcu opisywanie 
świata. Mnie otacza świat ludzi cho-
rych, ich dramaty, cierpienie i to wszystko, co niesie ze sobą choro-
wanie i moja rola – lekarza, kogoś kto ma nieść ulgę, pomagać, być 
z pacjentem. Z ludzkim cierpieniem musimy się pogodzić, ale mimo 
wielu lat pracy nie można się do niego przyzwyczaić. Na cierpienie 
nie można się emocjonalnie uodpornić. Kiedyś usłyszałam, że wiersz 

o duszności może świadczyć o depresyjnych skłonnościach au-
torki. Z racji wykonywanej profesji, duszność i afazja są taką 
samą częścią mojego świata jak pejzaż, który mnie zachwyca, 
miłość, radość czy strach.

Moje wiersze to rodzaj transmisji tego, co przeżywam i co 
czuję, gdyby było inaczej, czytelnik natychmiast odczułby 
fałsz. 

• Skąd więc medycyna w Pani życiu? Bo nawet w tych bar-
dzo osobistych wierszach jej nie brakuje: „bolisz mnie jak od-
cięta stopa”; „rozorany, krwawiący palec”; „reumatycznie 
zmierzwione gałęzie tarniny”; „gorący okład czułości” – to 
tylko mała próbka cytatów.

– Zawsze chciałam być lekarzem. Już od wczesnych lat 
szkolnych, chociaż ciągnęło mnie też w stronę humanistyki. 
W szkole podstawowej wygrałam dwie olimpiady: polonistycz-
ną i z języka rosyjskiego. W II Liceum im. Hetmana Jana Za-
moyskiego chodziłam do klasy biologiczno-chemicznej i wraz 
z kolegami bawiłam się w teatr poezji. Po maturze studiowa-
łam na lubelskiej Akademii Medycznej i marzyłam o specjali-
zacji z pediatrii. Jednak przebywając na oddziale hematologii 
dziecięcej zdałam sobie sprawę, że to nie będzie najlepszy wy-
bór. Po prostu emocjonalnie nie dawałam rady… Zdecydowa-
łam więc, że ukończę specjalizację z interny. Jestem też spe-
cjalistą medycyny ogólnej i rodzinnej. Pracuję w Łaszczowie 
koło Tomaszowa Lubelskiego prowadząc poradnię podstawo-
wej opieki zdrowotnej.

• A w tej poradni… 
…jestem lekarzem rodzinnym. Moją pasją jest ultrasonogra-

fi a! Od ponad dwudziestu lat moi pacjenci mają możliwość ko-
rzystania z tego rodzaju diagnostyki w przychodni. Badam pa-
cjentów bez odsyłania ich do innych ośrodków. 

Uważam, że poezja jest bardzo bliska ultrasonografi i. W za-
leżności od mocy nadawczej głowicy, częstotliwości wiązek ul-
tradźwięków i sposobu ich ułożenia obraz tego samego obiek-
tu na ekranie będzie inny. Obraz wiersza na ekranie naszej wy-
obraźni zależy od emocji, nastroju i indywidualnej wrażliwości. 
Ten sam wiersz u wielu ludzi generuje wiele obrazów. 

Różnica między poezją a ultrasonografi ą jest jedna: żaden 
obraz poetycki na ekranie wyobraźni nie jest obarczony arte-
faktem.

• Pasję do ultrasonografi i widać nawet w szacie grafi cznej 
tomiku poezji. 

– Chodzi o kolory? Żółty, czerwony i niebieski to barwy ko-
lorowego dopplera, dodałam też trzy wstążeczki-zakładki, tak-
że w tych kolorach, a na okładce są trzy ekrany z obrazami ul-
trasonografi cznymi. Jak pasja to pasja!

• Muszę zapytać o ulubionych autorów.
– Jeżeli chodzi o ulubionych poetów chyba jestem dinozau-

rem. Wśród ulubionych jest Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, 
Wisława Szymborska, Łucja Danielewska, Urszula Kozioł, Jerzy 
Harasymowicz i mój przyjaciel Paweł Podlipniak. Najbardziej 
czytelna inspiracja dotyczy Jerzego Harasymowicza, któremu za-
dedykowałam wiersz  „Nic nie wiesz” (to jedyny wiersz z dedy-
kacją). Harasymowicz napisał tomik o tytule „Wiesz wszystko”. 
Jeden z moich ulubionych. Prezentuje tam męskie nierozumienie 
kobiety, męskie emocje, pełne ciepła i dobrej woli, a jednak... 

„Nic nie wiesz” jest polemiką, kobiecym głosem czyniącym 
z monodramu dialog. Książką, bez której nie potrafi ę się obejść 
jest „49 opowiadań” Ernesta Hemingwaya.

• Pani wiersze trafi ły do Internetu na stronę Salonu Lite-
rackiego?

– Nie ukrywam, że ilość kliknięć zaskoczyła nie tylko mnie… 
Po opublikowaniu w Salonie Literackim, moje wiersze przez 
dwa miesiące były na pierwszym miejscu, jako najczęściej czy-
tane. Informacja o wydaniu mojego tomiku i link do Salonu Lite-
rackiego zostały umieszczone na Facebooku Porozumienia Zie-
lonogórskiego – informacja miała ponad 22 tysiące wejść.

Mam nadzieję, że to zainteresowanie czytelników potwier-
dza jakość wierszy. To w końcu jedyny na to dowód – bo prze-
cież nie można zdobyć dyplomu poety czy certyfi katu potwier-
dzającego nasz talent. W medycynie to prostsze – jak zdasz eg-
zamin dostajesz na to odpowiednie dokumenty.

• Cały czas mówimy o poezji, a przecież ma Pani w sobie 
też ducha publicystki!

– Od wielu lat pisuję felietony do miesięcznika „Prakty-
ka Lekarska”. Pisywałam na stronę internetową Porozumienia 
Zielonogórskiego, Gazety Lekarskiej i Służby Zdrowia. Przez 
wiele lat byłam w redakcji gazety dla pacjentów pt. „Zdrowie 
dla każdego”.

A w moich planach jest pomysł na następny tomik. Te wier-
sze będą zupełnie inne. Więcej nie mogę zdradzić.

Lekarz z pasją

Moje wiersze to transmisja moich uczuć
z Małgorzatą Stokowską-Wojdą, 

lekarką rodzinną, pasjonatką ultrasonografi i i poezji, 
rozmawia Anna Augustowska

zaprasza na kursy w Lublinie

Lekarze i lekarze dentyści otrzymają punkty edukacyjne 

(nr wpisu do LIL – 58-000063-003)

Wojewódzki Klub Techniki 
i Racjonalizacji w Lublinie

Inspektor Ochrony Radiologicznej 
3, 4 i 10.03.2018, egzamin 11.03.2018

Ochrona radiologiczna pacjenta 
LST

03.03.2018, egzamin 11.03.2018

LR, LRZ, LRT, FT, PMN
4 i 10.03.2018, egzamin 11.03.2018

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

e-mail: szkolenia@wktir.pl
tel./fax 81 532-13-39, 81 743-67-49

***
Prowadzisz 
mnie za rękę
w górę
wspinam się
podziwiam widoki
grzeję się
migotliwą purpurą buków
jak płomieniem kominka
idę
nie zgaduję
skąd wyłoni się
połonina
ani co odkryję za wzniesieniem
i nie ma w tym nic
z bezwolności
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Muzycznie

(oprac. JKG)

Doktor Misio
3 lutego o godz. 18 w sali koncer-

towej Lubelskiej Filharmonii wystąpi 
zespół Dr Misio. To projekt aktora Ar-
kadiusza Jakubika, znanego między 
innymi z fi lmów Wojciecha Smarzow-
skiego (który wyreżyserował pierwszy 
teledysk zespołu). Poza Jakubikiem Dr 
Misio tworzą: Paweł Derentowicz, Ma-
rio Matysek, Radek Kupis i Jan Prościń-
ski. Sami klasyfi kują swoją muzykę jako 
rock and roll. Autorami tekstów utwo-
rów Dr Misio są Krzysztof Varga i Mar-
cin Świetlicki. Bilety 50-80 zł.

Kipling, premiera!
10 lutego o godz. 17 w Teatrze im. H.Ch. Andersena (w Centrum 

Spotkania Kultur) premiera „Księgi dżungli” noblisty Rudyarda Kiplin-
ga. To jedna z najpiękniejszych i najbardziej znanych opowieści dla 
dzieci i młodzieży. Artyści zapraszają na widownię tych, którzy mają 
10 lat. Trzy główne opowiadania (na których skupia się reżyser i tłu-
macz Jakub Roszkowski): Bracia Mowgliego, Polowanie węża Kaa i Ty-
grys! Tygrys!, traktują o chłopcu, który wychował się wśród zwierząt 
i po latach próbował wrócić do świata ludzi. Kolejne spektakle do 20 
lutego, w chwili gdy zamykaliśmy to wydanie gazety nie było infor-
macji o cenach biletów.

Gry bez prądu
Do 11 lutego trwa w Centrum Spotkania Kultur Festiwal Gier 

Planszowych i Karcianych. Board Mania #5 to, jak informują organi-
zatorzy, piąta edycja najdłuższego w Polsce konwentu poświęcone-
go grom bez prądu. Można korzystać z wypożyczalni zaopatrzonej przez 
współpracujące wydawnictwa w kilkaset gier – zarówno najnowszych, jak i klasycz-
nych. Grać można codziennie w godzinach od 12 do 20. W weekendy zaplanowano wy-
darzenia tematyczne oraz turnieje. Od godz. 20 2 lutego do godz. 20 4 lutego będzie 
analogowe granie, czyli 48 godzin z planszówkami. Maraton grania prezentuje ofertę 
gier planszowych i karcianych dla uczestników w różnym wieku. 10 i 11 lutego odbę-
dzie się kilkanaście turniejów gry dla uczestników w różnym wieku. Szczegóły na fa-
cebookowym fanpage’u Board Manii #5

Radek i symfonicy
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej, Janusz Radek – wo-

kal, Mirosław Wiśniewski – bas/kontrabas, Przemysław Kuczyński – per-
kusja, Piotr Wrombel – fortepian, Tomasz Filipczak –dyrygent. W pro-
gramie m.in. niezapomniane przeboje Jerzego Wasowskiego, Sewery-
na Krajewskiego, Krzysztofa Klenczona, Zygmunta Koniecznego, Piotra 
Rubika i Andrzeja Zarzyckiego. Tak będzie wyglądał wieczór zatytuło-
wany „Janusz Radek symfonicznie” zaplanowany na 11 lutego o godz. 
16 w sali koncertowej Filharmonii Lubelskiej. Bilety 100-60 zł. 

Duch gór
Podhalańscy górale spod Giewontu i Gruzini spod Kazbeku, to od wieków 

„ślebodni”, czyli wolni i niezależni pasterze, zbójnicy i waleczni wojownicy, 
wymykający się wszelkiemu zwierzchnictwu i kierujący się wewnętrznym 
instynktem, specyfi cznym poczuciem sprawiedliwości, dumy i honoru. Tak 
organizatorzy zachęcają do udziału w koncercie „Duch gór”, w którym Tre-
bunie-Tutki, pierwszy zespół z Polski, który rozpoczął przed laty dialog z ja-
majską gwiazdą roots reggae Twinkle Brothers, teraz spotyka się z Quintet 
Urmuli. Koncert 11 lutego o godz. 19 na scenie sali operowej Centrum Spo-
tkania Kultur. W chwili, gdy zamykaliśmy to wydanie gazety nie było jeszcze 
informacji o cenie biletów sprzedawanych w CSK oraz eventim.pl.

Walentynki z Federacją
14 lutego o godz. 19 w sali Filharmonii Lubelskiej wystąpi Lubelska Federacja Bardów 

w składzie: Katarzyna Wasilewska – śpiew, skrzypce, Jolanta Sip – śpiew, kompozycje, tek-
sty, Marek Andrzejewski – śpiew, gitara, kompozycje, teksty, Piotr Bogutyn – gitara elek-
tryczna, Tomasz Deutryk – śpiew, perkusja, Jan Kondrak – śpiew, kompozycje, teksty, pro-
wadzenie, Krzysztof Nowak – kompozycje, gitara basowa, Piotr Selim – śpiew, kompozycje, 
instrument klawiszowy, fortepian. Jak zapowiadają organizatorzy, data sugeruje dobór re-
pertuaru, ale w tym roku 14 lutego to środa popielcowa, w związku z tym będzie bardziej 
lirycznie, bardziej nastrojowo, bardziej spokojnie niż zwykle. Nie zabraknie na przykład son-
gów Leonarda Cohena. Bilety 60-40 zł.

Wydarzenie jeździeckie
Między 15 a 18 lutego w Lublinie odbędzie się jedna z największych i najważniejszych 

imprez jeździeckich w tej części Polski – CAVALIADA Lublin. Na terenie Targów Lublin SA 
przy ul. Dworcowej 11 zobaczymy wydarzenie jeździeckie. Organizatorzy zapowiadają 
międzynarodową obsadę, zmagania zawodników w czterech dyscyplinach jeździeckich: 
skoki przez przeszkody, powożenie zaprzęgami czterokonnymi, Wszechstronny Konkurs 
Konia Wierzchowego i ujeżdżenie. Zawodom będzie towarzyszyła bogata oferta sprzętu 
i akcesoriów jeździeckich, przygotowano też widowiskowe pokazy i wiele innych atrak-
cji. CAVALIADA Lublin, która odbywa się po raz kolejny na terenie Targów Lublin, jest czę-
ścią cyklu CAVALIADA Tour – pucharowych zawodów o charakterze sportowym z udzia-
łem polskich i międzynarodowych zawodników. Karnety są po 229-309 zł, bilety w cenie 
zależnie od dnia 29-89 zł. 

Filmowa, część druga
22 lutego o godz. 19 w hali Globus (ul. Kazimierza Wielkiego 10) 

będzie można posłuchać gwiazd i muzyki fi lmowej. Organizatorzy 
zapraszają na drugą część wydarzenia, które cieszyło się tak dużym 
powodzeniem, że będzie kontynuacja. To koncert muzyki fi lmowej. 
Lublin jest na początku trwającej do maja ogólnopolskiej trasy dru-
giej edycji tej produkcji koncertowej. Jak zapowiadają organizato-
rzy, będzie jeszcze większa scena, jeszcze więcej efektów specjal-
nych, jeszcze więcej artystów. Wystąpią: Justyna Steczkowska, Kay-
ah, Piotr Cugowski, Kuba Badach, Igor Herbut, Gabriel Fleszar, So-
und’n’Grace oraz Polska Orkiestra Muzyki Filmowej. Koncert popro-
wadzą Grażyna Torbicka/Tomasz Raczek. Bilety w cenie od 249 do 
79 zł są na www.biletyna.pl.

Waglewski, czyli Voo Voo
Voo Voo tworzą muzycy o rockowym i jazzowym rodowodzie: Wojciech Waglewski – gita-

rzysta i autor tekstów; Mateusz Pospieszalski – saksofonista, gra również na fl ecie, klarnecie 
basowym i akordeonie, współpracował z zespołem Maanam; Piotr „Stopa” Żyżelewicz – per-
kusja, współpracuje również z grupą Tymoteusz; Karim Matusewicz – kontrabasista i basista, 
współtwórca zespołu Woobie Doobie. Formacja, która ma na swoim koncie aż 26 płyt, w tym 
trzy ścieżki dźwiękowe do fi lmów oraz dwa albumy z muzyką teatralną wystąpi 24 lutego 
o godz. 19 w sali Filharmonii Lubelskiej. Bilety 80-50 zł.

Breakout symfonicznie
Koncert poświęcony twórczości Miry Kubasińskiej i Tadeusza Nalepy usłyszy-

my 24 lutego o godz.18 w sali operowej Centrum Spotkania Kultur. „Piotr Nale-
pa Breakout Tour symfonicznie” to: Piotr Nalepa – gitara, Żaneta Lubera – śpiew, 
Robert Lubera – gitara, śpiew, Wojtek Famielec – gitara basowa, Michał Jurkie-
wicz – organy Hammonda, Józek Rusinowski – perkusja oraz Orkiestra Symfo-
niczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu pod dyrekcją Tadeusza Wicher-
ka. W programie „Na drugim brzegu tęczy”, „Gdybyś kochał, hej” czy „Kiedy by-
łem małym chłopcem”. Bilety od 135 do 90 zł w CSK i na eventim.pl. 

Teatralnie

Plastycznie

Pan od porcelany 
Jego projekty związane z „krajobrazem stołu” zacierają granicę 

między sztuką a przemysłem. Z porcelany tworzy też prace o charak-
terze konceptualnym. Jaka siła tkwi w kruchym materiale? 13 lutego 
o godz. 18 gościem „Bitwy o kulturę”, jednego z cyklicznych spotkań 
w Teatrze Starym, będzie Marek Cecuła. Gość, którego prace znaj-
dują się w prestiżowych kolekcjach muzealnych na całym świecie 
(m.in. w Stanach Zjednoczonych, Norwegii, Belgii, Holandii, Polsce) 
i był związany z wieloma uczelniami na świecie, spotka się z uczest-
nikami „Bitwy” zatytułowanej „Porcelanowa siła”. 

Wstęp za okazaniem bezpłatnej wejściówki (do odebrania w ka-
sie Teatru Starego). Jedna osoba może pobrać maksymalnie 4 wej-
ściówki na każde spotkanie.Michalak na Zamku

Przez luty i marzec można oglądać blisko 150 prac 
malarskich, liczne rysunki, projekty do polichromii i wi-
traży – zebranych na wystawie dzieł Antoniego Micha-
laka. Jak informują organizatorzy najnowszej wystawy 
w salach Zamku Lubelskiego, Antoni Michalak uznawa-
ny jest przez badaczy za czołowego przedstawiciela 
XX-wiecznego malarstwa religijnego w Polsce. Bardzo 
ważną część jego spuścizny stanowią portrety, w któ-
rych można odnaleźć wpływy i inspiracje nawiązujące 
do tradycji wielkiej przeszłości artystycznej, lecz zara-
zem korzystające z rozwiązań obecnych w sztuce no-
woczesnej. Obiekty zebrane na „Dla nieba i ziemi. An-
toni Michalak – malarstwo”, pochodzą z instytucji mu-
zealnych, kościelnych i kolekcji prywatnych. 

Hippicznie

Board Mania

Nowa „Prawda”
Florian Zeller, młody i niezwykle utalentowany francuski dramatopisarz, jedno z najgorętszych na-

zwisk współczesnej literatury francuskiej. W „Prawdzie”, najnowszym spektaklu w Teatrze im. Juliusza Oster-
wy, autor pokazuje jak często nasze postawy moralne są podyktowane własnym interesem. Każdy z nas 

wie, ile korzyści płynie z przemilczenia prawdy, a ile kłopotów związanych jest z jej wyjawieniem... Czy zwią-
zek bez kłamstwa może przetrwać? Przecież, jak mówi jeden z bohaterów sztuki „gdyby z dnia na dzień ludzie 

przestali się okłamywać, nie zostałaby na Ziemi ani jedna para”. Spektakle 8 i 9 lutego o godz. 20. Bilety 45-15 zł.
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Odeszli

Pani dr Grażynie Mierzwińskiej
wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci 

MĘŻA 
składają koleżanki i koledzy lekarze stomatolodzy 

z powiatu radzyńskiego

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

MAMY 
Prof. dr hab. 

Teresy Widomskiej-Czekajskiej 
przesyła Zespół Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej 

SPSK nr 4 w Lublinie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu 

Pani śp. Prof. 

Teresy Widomskiej-Czekajskiej
Prezes Oddziału Lubelskiego Katolickiego 

Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, któremu poświęciła 
z oddaniem kilkadziesiąt lat swojego zawodowego życia, 

służąc Bogu i chorym oraz wychowując wiele pokoleń 
młodych lekarzy.

Rodzinie Drogiej Pani Profesor 
składamy wyrazy głębokiego współczucia. 

Koleżanki i koledzy z KSLP

Panu 

Doktorowi Piotrowi FIC
wraz z Dziećmi
oraz Rodzinie

wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

Dr JOANNY BIEGAJ-FIC
składa

Prof. zw. dr hab. n. med. Tomasz Rechberger
wraz z Zespołem II Katedry i Kliniki Ginekologii UM 

w Lublinie

Śmierć stawia nas w obliczu bezsilności,
która obezwładnia i zabiera w nieznane.

A kiedy pojawia się kradnąc ukochaną osobę, przeszywa serce 
nieuleczalnym bólem i odznacza w nim swoje piętno.

Prezesowi Dolnośląskiej Rady Lekarskiej

dr. n. med. 

Pawłowi Wróblewskiemu,
lek. Annie Wróblewskiej
oraz Rodzinie i Bliskim

w związku z tragiczną śmiercią 

SYNA PIOTRA
z niewypowiedzianym żalem 

składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dolnośląska Rada Lekarska,
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej DIL 

i zastępcy OROZ DIL, 
przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego DIL 

i członkowie OSL DIL 
oraz dyrektor i pracownicy Biura DIL

Dr n. med. 

Marii Soroka-Wojtaszko
wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci 

MAMY
Dr Haliny Soroki

składa 
Zespół Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1

Wspomnienie
Pierwszego maja 2017 roku odeszła na za-

wsze nasza koleżanka lek. stom. Elżbieta Mor-
del-Ćwir. Pani Doktor ukończyła Pomorską Aka-
demię Medyczną w Szczecinie w 1970 r. Po stu-
diach śliczna młodziutka dziewczyna wróciła bli-
żej rodzinnego domu i właściwie całe zawodowe 
życie pracowała w Rejowcu. W małych miejsco-
wościach każdy lekarz, również dentysta, ma dy-

żur codziennie, w niedziele i święta, 24 godziny na dobę. Ela 
tak pracowała. Nigdy nie odmówiła pomocy. Pełna empatii, cie-
pła, cierpliwości i współczucia była na każde zawołanie. Pra-
cowała ciężko, ponieważ gmina liczyła około 5 tys. mieszkań-
ców, w tym szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum.

Mimo ciężkiej pracy, wychowywania pięciu córek, zrobiła 
specjalizację ze stomatologii ogólnej. Lubiliśmy Jej zadowolenie 

z życia. Ela chętnie uczestniczyła w szkoleniach, ale tak-
że w spotkaniach typu opłatek, ostatki, spotkania stomatolo-
gów. Brała w nich udział nawet poważnie chora, przychodząc 
z własnym dietetycznym jedzeniem. Miłośniczka teatru, opery, 
w ogóle sztuki. Bardzo wrażliwa na piękno. Serdeczna, bliska 
koleżanka, bardzo czuła, opiekuńcza Matka i kochająca Żona. 

To są nasze słowa o Pani Doktor, ale myślimy, że najle-
piej o Eli mówią Jej własne słowa, które są zapisaną rozmo-
wą z córką Arletą przed operacją. Córka zapytała: „Nie boisz 
się, że możesz się nie obudzić?”. Na to Ela: „A czegóż miała-
bym się bać? Zawsze żyłam najlepiej, jak potrafi łam. Nikomu 
niczego nie mam za złe. Mam nadzieję, że i vice versa… Naj-
ważniejsze w życiu załatwiłam: wychowałam was tak, że so-
bie dobrze w życiu radzicie i dajecie radę beze mnie. Majątku 
się nie dorobiłam, bo nie miałam takiej potrzeby, zresztą tego, 
co mam i tak do grobu nie zabiorę. Pomagałam potrzebującym. 
Liczę, że Pan Bóg weźmie mnie do siebie…”.

Żegnamy Cię Elżuniu od nas wszystkich stomatologów i bar-
dzo dziękujemy, że byłaś z nami.

Koleżanki i koledzy
stomatolodzy

Z kolędami w nowy rok
Od wielu lat lekarze emeryci z po-

łudniowego Podlasia, w Święto Trzech 
Króli, spotykają się, by utrzymać tra-
dycję bożonarodzeniową. Tak też było 
6 stycznia 2018 r. Wieloosobowa grupa 
zebrała się w ośrodku Caritas w Białej 
Podlaskiej.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą św., 
którą celebrował ks. Andrzej Kubalski. 
Po Eucharystii łamano się opłatkiem 
z ciepłymi życzeniami, po czym nastą-
piło ofi cjalne powitanie przez Jana Ha-
łabudę, który złożył przybyłym okolicz-
nościowe życzenia.

Następnie w rodzinnej atmosferze ko-
lęd radośnie biesiadowano. Prowadzono 
towarzyskie rozmowy, recytowano twór-
czość literacką kilku uczestników oraz 
przedstawiano emeryckie osiągnięcia 
społeczno-kulturalne. Wspominano też 
o tych, którzy z grona emerytów odeszli 
do wieczności w minionym roku.

W końcowej części spotkania by-
ło wspólne zdjęcie oraz podziękowa-
nie organizatorom za przygotowanie 

tego miłego spotkania – dr. Janowi Ha-
łabudzie i Joannie Masalskiej z biura de-
legatury, a uczestniczyło w nim kilka-
dziesiąt osób, w tym lekarze z Łukowa: 

Maria Olszewska, Wanda i Zbigniew Pa-
sikowie, Elżbieta Piotrowska, Stanisław 
Tychmanowicz i Teresa Wrona. 

Z. Pasik

Nowelizacja listy leków na styczeń 2018 r. jest bardzo skrom-
na, w tym również dla seniorów. Niektóre leki, głównie genetyki, 
z niej wypadły, a z listy dla seniorów zniknęło 57 produktów, ale 
utrzymane są dotychczasowe najważniejsze. Dopiero w ostatniej 
chwili dopisano do tej listy nowelizacyjnej lek ratujący życie kil-
kunastu dzieciom w skali kraju. Do chwili tej aktualizacji Polska 
była obok Bułgarii i Rumunii na niechlubnej liście krajów, które 
nie refundowały tego preparatu.

Ogółem dodano 86 produktów leczniczych, w tym: 53 w ramach 
listy aptecznej, 17 w ramach katalogu chemioterapii, 16 w ramach 
programów lekowych.

Dla 334 produktów spadnie dopłata pacjenta (od 1 gr do 283,50 
zł), a dla 356 produktów wzrośnie dopłata pacjenta (od 1 gr do 47,25 
zł). W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obo-
wiązywania decyzji refundacyjnych, upłynięciem terminu, w ob-
wieszczeniu nie znajdzie się 25 produktów leczniczych obecnych 
w poprzednim obwieszczeniu.

Zmiany na liście aptecznej
1. Lipancrea (enzyma pancreatis) refundacja ze wskazaniem: 

„stany zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki spowodowane 
przewlekłym zapaleniem trzustki, resekcją żołądka lub zwężeniem 
dróg żółciowych spowodowanym chorobą nowotworową”.

Zmiany na liście chemioterapii
1. Leki zawierające substancję czynną kapecytabinę udostęp-

niono we wskazaniu pozarejestracyjnym: „rak dróg żółciowych 
w ramach uzupełniającego leczenia pooperacyjnego raka dróg 
żółciowych”.

2. Leki zawierające substancję czynną mitoxantronum udostęp-
niono we wskazaniu: „wznowa ostrej białaczki limfocytowej w po-
pulacji pediatrycznej”.

3. Leki zawierające substancję czynną pemetreksed, stosowane 
wcześniej w ramach programu lekowego 6 „Leczenie niedrobnoko-
mórkowego raka płuca”, zostały przeniesione do katalogu chemio-
terapii. Tym samym poszerzył się załącznik C.49, uwzględniając 
populację pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca. 

Zmiany w programach lekowych
1. Elocta (efmoroctocog alfa) – refundacja w ramach progra-

mu lekowego „Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofi lią 
A i B ”.

2. Vectibix (panitumumabum) – refundacja w ramach progra-
mu lekowego B.4 „Leczenie zaawansowanego raka jelita grube-
go” w pierwszej linii leczenia.

3. Ponadto w opisie programu lekowego B.4 „Leczenie zaawan-
sowanego raka jelita grubego” wprowadzono dodatkowy, opcjo-
nalny schemat dawkowania cetuksymabu.

4. Dodatkowo w opisie programu lekowego B.62 „Leczenie pier-
wotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych” 
i B.78 „Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pa-
cjentów dorosłych z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej nor-
malnej podawanej z rekombinowaną hialuronidazą ludzką” wpro-
wadzono zmiany obejmujące m.in. zmniejszenie liczby obligato-
ryjnych wizyt w poradni, zwiększenie elastyczności terapeutycz-
nej przy podawaniu kolejnych dawek immunoglobulin oraz uści-
ślenie zapisów dotyczących badań.

Jerzy Jakubowicz

Nowelizacja listy leków – styczeń 2018 r.

Pielgrzymka do Fatimy
Duszpasterstwo Służby Zdrowia Archidiecezji Lu-

belskiej zaprasza na pielgrzymkę autokarowo-samo-
lotową do Fatimy przez Einsiedeln – Lourdes – Santia-
go de Compostela.

Termin: 31.05 – 9.06.2018 r.
W programie: Einsiedeln, Genewa, Tuluza, Lourdes, Santia-

go de Compostela, Porto, Fatima, Alcobaça, Nazaré, pobyt nad 
Oceanem Atlantyckim.

Przejazd autokarem do Fatimy i powrót samolotem z Lizbony.
Cena: 2450 zł + 360 euro/os.
Współorganizator: Biuro Podróży OLIMP z Lublina.
Szczegółowy program na: www.dsz.oil.lublin.pl
Informacje: duszpasterz służby zdrowia, tel.: 663 983 783.



MEDICUS 1-2/2018 25

Pamiętnik znaleziony w szpitalnej szafce (serial prawie codzienny)

Nasz szoł powszedni

15 stycznia
Festiwalu rządowych ustaw ciąg dalszy. Podobno ma wejść 

w życie zarządzenie, że piętnastolatka może przyjść po poradę do 
ginekologa tylko za zgodą i w asyście matki. O dacie rozpoczęcia 
aktywności seksualnej przez potencjalną pacjentkę się nie mówi. 
A powinno. I powinno się rozszerzyć tę ustawę o obowiązkową 
obecność matki przy „pierwszym razie” tej młodej damy. Ustawo-
dawcy – pomyślcie jak karać matki, bo jak karać ginekologów to 
już pewnie ustaliliście. Matka jest tylko jedna! Ginekologów wie-
lu. Co się bardziej opłaca?!

16 stycznia

Podobno cierpienie uszlachetnia. Z tym, że teraz już nie własne, 
tylko cudze. Niedługo więc pewnie będziemy mieli sporą grupę 
nowej szlachty osadzonej nie na rodowych a na narodowych do-
brach gwarantujących im dalsze uszlachetnianie się na naszych, 
będących efektem ich decyzji, cierpiętniczych odczuciach. Tylko 
gęby tej nowej szlachetczyzny do publicznego wizerunku nie za-
wsze pasują. Ale od czego retusz, albo ratusz, albo pozycja szefa 
spółki Skarbu Państwa, albo stanowisko w ministerstwie?! Więc 
cierpiąc czujmy się twórcami nowej klasy panów, coraz bardziej 
szlachetnych a niedługo może i herbowych, bo herby też przecież 
będą mogli sobie przyznać. Przecież pan X może zaistnieć jako 
herbu „VAZELINEX”, pan Y jako „POCHLEBIEC”, inni jako 
„LIZOTYŁ”, „CMOKIER”, „KADZICIEL”, „PACYNEKS”, lub 
„PEŁZACZ”. Herby mogą powstać. My raczej nie bardzo. 

20 stycznia

Chyba coraz bardziej lubię te szpitalne pobyty. Z dnia na dzień 
coraz mniej się dzieje, nastaje coraz większy spokój, lekarzy też 
coraz mniej, pielęgniarek jak na lekarstwo, lekarstw niedużo, bo 
podobno nadzieja najlepszym lekarstwem, zabiegi póki co jeszcze 
idą, ale patrząc z boku to idą jak w planie 6-letnim, czyli zgodnie 
z zaplanowaną reformą lecznictwa na najbliższe sześć lat. Cze-
kania też. Najważniejsze, że ja jeszcze leżę, chociaż łóżek też już 
jakby mniej. Trudno, jak będzie trzeba stać, to będę. Na to mnie 
stać. W końcu patriotyzm, narodową dumę i bohaterstwo można 
okazywać w różnych pozycjach. 

Irosław Szymański

Sałatka po lekarsku

Sałatka z serami…
Karnawał w pełni. Niektórzy z Czytelników 

mieli do mnie żal, że „takie tłustości na świą-
teczny stół zaproponowałem”, dlatego teraz, 
niejako dla równowagi, zaproponuję coś lżej-
szego: dla jednych będzie to dodatek, dla innych 
danie główne. Po prostu „sałatkę z witamina-
mi”, których tak nam potrzeba zimą.

Składniki 
• 300-400 dag mieszanki różnych sałat; proponuję: 

rukolę, sałatę lodową, masłową i rzymską, a także 
roszponkę (sałata to m.in. luteina i zeaksantynę, silne 
przeciwutleniacze indole, kwas foliowy i witaminy B, E 
i C, potas, żelazo, mangan, magnez, kwasy organiczne. 
No i jest niskokaloryczna).

• 2-3 rodzaje serów:
ja preferuję gorgonzolę, ser kozi (półmiękki), 
biały wędzony (ser kozi to skarbnica białka, cynku, 
kwasu foliowego, witamin z grupy B i A, a także 
mikroelementów: gorgonzola, czyli podpuszczkowy, 
miękki, dojrzewający niebieski ser pleśniowy, 
pochodzący z północnych Włoch, nie zawiera glutenu 
ani laktozy, za to obfi tuje w witaminę B i zawiera 
penicylinę – naturalny antybiotyk. To dzięki niej ser ma 
charakterystyczne zielonkawe żyłki i jest wyjątkowo 
(wbrew pozorom) łatwostrawny, o czym być może wie 
niewiele osób. No a biały wędzony ser – hm! symfonia 
smaku)

• 2 średnie (upieczone) czerwone buraki 
• 4-5 suszonych pomidorów
• 1 świeży pomidor (choć niekoniecznie o tej porze roku) 
• 1 garść pestek z dyni 
• 1 garść pestek ze słonecznika 
• 1 garść orzechów włoskich 
• 4-5 łyżek bardzo dobrej oliwy z oliwek
• 3-4 łyżki bardzo dobrego octu balsamicznego (gęstego). 
Wykonanie:

Buraki (wystudzone i obrane) pokroić w drobną kostkę ok. 
1,5 cm. Dodać poszarpaną sałatę i wymieszać. Dodać porwany 
rękami ser (łącznie ok. 300 dag) oraz pokrojone suszone pomi-
dory (ewentualnie w drobne cząstki pomidor bez skóry). Całość 
polać oliwą i octem balsamicznym, lekko wymieszać, posypać 
uprażonymi na suchej patelni pestkami i orzechami (drobno po-
siekanymi), a następnie odstawić na 10-15 minut do lodówki. 
A potem …smacznego (proponuję serwować z grzankami z żyt-
niego lub razowego chleba, natartymi ząbkiem czosnku). 

Dariusz Hankiewicz

27 grudnia 

Była ciotka. Żałowała, że nie byłem w święta w domu. 
Przy okazji napomknęła, bo sąsiadka jej powiedziała po po-
wrocie od rodziny, że chyba już i na wsi zmieniają się oby-
czaje, w tym świąteczne też. Otóż rano w Wigilię dwaj są-
siedzi przy miedzy zaczęli dzielić się nie tyle opłatkiem co 
opłotkiem, wyrywając z niego sztachety i składając je na-
przemiennie sobie i na sobie, czyli dzieląc się tym, co mieli 
i gdzie tylko popadło. Cóż, wszystko się już jak widać zmie-
nia. Tradycja łamania też. Może to przykład z góry?!... Ale 
nie łammy się!... 

2 stycznia

Jak zawsze tradycyjnie powitaliśmy Nowy Rok. I znowu 
przed nami następny nowy, chociaż patrząc obiektywnie wy-
gląda na to, że raczej będzie chyba po staremu. Oby tylko nie 
bardziej niż było. Przynajmniej tego sobie życzmy, jeżeli ni-
czego zrobić nie możemy, żeby było na nowo albo inaczej. 
Kiedyś się mówiło – co rok to prorok, ale jak prorok się nie 
zmienia, to i prorokowanie nie bardzo ma sens. 

4 stycznia

W opinii wielu wycinanie Puszczy Białowieskiej to jest 
trafna, przemyślana decyzja, wyprzedzająca wszelkie zagro-
żenia dla obecnej władzy – „RĄBAĆ, CO JESZCZE STOI, 
LUB CHCE SIĘ POSTAWIĆ, ZWŁASZCZA ŻE Z CZA-
SEM JESZCZE MOŻE ROSNĄĆ!”. Aż by się chciało mieć 
nadzieję, że zgodnie z tym politycznym „tryndem” i bezmyśl-
nym działaniem może by się udało w szale wycinki niechcący 
wyciąć albo wyrąbać i tych, których z byle jakiego zagajnika 
lub jakiejś leśnej szkółki na stanowiska w tych władzach po-
sadzono. Ekolodzy na pewno by nie protestowali. My też. 

6 stycznia

Tylko czekać, kiedy ktoś ze zrekonstruowanej, nowej rzą-
dzącej ekipy wpadnie na pomysł, żeby lekarzy, wzorem sę-
dziów wybierali politycy a nie jakieś lekarskie gremia. To 
zagwarantowałoby właściwy dobór kandydatów, polityczną 
transparentność zawodu a nie ciągle przywoływany mit po-
wołania, odpowiednią kolejność usług, czyli leczenie kogo 
trzeba, a kogo niekoniecznie, odstąpienie od wglądu w gara-
że według nakazu – „Pokaż lekarzu, co masz w garażu”, bo 
to byłby już swój człowiek, który może mieć, co chce, kiedy 
chce i gdzie chce. Itd. No, tylko czekać. A potem tylko się le-
czyć. I nieważne jak, gdzie i u kogo. 

8 stycznia

Podobno niedługo czekają nas jakieś nowe wybory. I zno-
wu wielu postawi krzyżyk na liście innej partii niż ta właści-
wa. I co? I to, że to znowu będzie krzyżyk na drogę dla tej 
partii, na którą postawią. 

10 stycznia

Chyba nadal nie bardzo rozumiem te odgórnie lansowa-
ne, parazoologiczne, oczywiście dobre, intencje WŁADZY 

OD ZDROWIA, zalecające i sugerujące właściwe posta-
wy społeczne pod hasłem – „MNÓŻMY SIĘ JAK KRÓLI-
KI”! Rozszerzyłbym to o inne, podobnie brzmiące hasła – 
„Pracujmy jak woły”, „Głosujmy jak barany”, „Nie patrz-
my, że w każdym z nas szuka się jelenia”, „Nie każdego ro-
bimy w konia”, „Bądźmy potulni jak owieczki”, „Wierni jak 
psy” i „Cisi jak myszy pod miotłą”! Wtedy dopiero mamy 
szansę stać się odpowiedzialnym, patriotycznym i odpowie-
dzialnym społeczeństwem popierającym władzę, jej błysko-
tliwe i pożyteczne decyzje a tym samym to, co potem z tych 
decyzji wyniknie. A za to co wyniknie odpowiedzialne bę-
dzie oczywiście społeczeństwo, bo się na to wszystko zgo-
dziło, a władza, przecież niczego nie narzucając, tylko son-
dażowo to proponowała badając poziom demokratyzacji na-
rodu, który teraz ma jak chciał. No i teraz władza musi to 
wszystko poprawić, żeby było lepiej, czyli tak jak ma być. 
I poprawi. To pewne. A jak będzie, to też pewne. Bo będzie 
TAK JAK MA BYĆ! 

11 stycznia

Podobno wiara góry przenosi. Ale kto tę obecną górę ru-
szy, nie mówiąc już o tym, żeby przenieść? Bądźmy reali-
stami! Ale tak czy owak – czołem wiara!!! Ale czołem się 
nie przeniesie, gdy ręce opadają. 

12 stycznia

Odsłuchałem w telewizorze wypowiedź jednego z profe-
sorów KUL-u. Nic dodać a ująć niczego jak zawsze nie wol-
no. Więc pamiętnikarsko olewam ten temat, żeby ktoś kie-
dyś o mnie nie powiedział, żem się KULom nie kłaniał i ro-
dzinie emerytury potem nie odebrali. 

14 stycznia

Podobno decyzją ministra obrony narodowej, wzmagając 
gotowość bojową, ostro ćwiczą Wojska Obrony Terytorial-
nej. Sąsiad mówi, że to raczej Terrorytorialne Wojska Obro-
ny i to do użytku wewnętrznego. Oby nie miał racji!... Tak 
czy owak ludzie wychodźcie na ulicę raczej pojedynczo, lub 
w małych grupach. I bez transparentów! Tak radzę!

Zdrowie jamy ustnej
Zapraszamy na XI Międzynarodo-

wą Konferencję Naukowo-Szkoleniową 
„Środowisko a stan zdrowia jamy ust-
nej” i IV Międzynarodową Konferencję 
Naukowo-Szkoleniową Lekarzy Denty-
stów „Między funkcją a estetyką”, które 
odbędą się w dniach 20-21.04.2018 r. 
w Lubelskim Centrum Konferencyjnym 
w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2.

Uczestnikami konferencji będą profeso-
rowie, kierownicy klinik, katedr i zakładów 
Uniwersytetów Medycznych z całej Polski, 
Specjaliści krajowi reprezentujący wszystkie 

dziedziny stomatologii, dyrektor WHO-CC 
on Oral Health Promotion, Chief of Centre 
for Dental Education & Research All India 
Institute of Medical Sciences, President In-
ternational Educational Promotion Corpo-
ration Taipei (Tajwan), oraz pracownicy na-
ukowi z Uniwersytetów Medycznych: Ha-
rvardu (USA), Izraela, Holandii, Lwowa, Ki-
jowa, Połtawy i Gruzji.

Uczestnicy będą mogli wysłuchać nie-
zwykle interesujących wykładów z różnych 
dziedzin stomatologii, takich jak: stomatolo-
gia zachowawcza, endodoncja, stomatologia 

dziecięca, protetyka stomatologiczna, chi-
rurgia stomatologiczna, ortodoncja, radio-
logia stomatologiczna, periodontologia, za-
burzenia czynnościowe narządu żucia. 

Informacje i zapisy:
www.konferencjadentystow.pl 

Dodatkowe informacje:
Katedra i Zakład Stomatologii Zachowaw-

czej z Endodoncją UM w Lublinie
tel. 81 528-79-20

Zakład Protetyki Stomatologicznej UM 
w Lublinie

tel. 81 528-79-30.
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Składki członkowskie w 2018 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 – 83 344 28 87, Chełmie – 
82 564 35 99, oraz w Zamościu – 84 638 46 58. 
Zainteresowani proszeni są o odbiór przyzna-
nych 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 Lekarskiej 
nr 27/14/VII z 5 września 2014 r. z dniem 1 stycz-
nia 2015 r. zmieniła się wysokość składki człon-
kowskiej 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 Fundu-
szu Ubezpieczeń Społecznych lub ustaw regulu-
jących zaopatrzenie emerytalne służb mundu-
rowych. Czasowe zwolnienie przysługuje tyl-
ko na okres nieosiągania powyżej opisanych 
przychodów.

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

czasu nabycia prawa do zwolnienia z obowiąz-
ku 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 wysokość 
składki członkowskiej należy zgłaszać w izbie le-
karskiej w terminie do 30 dni. Zmiany te skut-
kują od pierwszego dnia miesiąca następują-
cego po miesiącu, w którym ORL podjęła sto-
sowną uchwałę.

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

Składki należy opłacać przelewem na in-
dywidualne konto bankowe lub w kasie LIL.

Pełna treść uchwały jest dostępna na 
stronach NIL pod adresem: http://www.nil.
org.pl/__data/assets/pdf_file/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

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 mieszkaniem 
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 wynagrodzenia, 
dowolna forma zatrudnienia, nowoczesna przy-
chodnia. 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 uzgodnie-
nia. 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 kardiologicz-
nej. Dyspozycyjny, z umiejętnością pracy w ze-
spole, łatwo przystosowujący się do obowiąz-
ków, chętny do pogłębiania wiedzy. Od zaraz. 
Tel. 534 971 771.

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

• NZOZ w Józefowie nad Wisłą zatrudni do pracy 
w poradni POZ, lekarza chorób wewnętrznych 
na jeden dzień w tygodniu – kilka godzin (mile 
widziany emeryt). Tel. 509 043 908.

• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Kraśniku, ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik, za-
trudni lekarzy na dyżury medyczne w Szpitalnym 
Oddziale Ratunkowym oraz lekarzy specjalistów 
w zakresie: pediatrii, kardiologii, radiologii i dia-
gnostyki obrazowej, anestezjologii i intensyw-
nej terapii, chorób wewnętrznych. Warunki pra-
cy do uzgodnienia z dyrektorem SPZOZ w Kra-
śniku, ul. Chopina 13, tel. (81) 825-13-6.

• NZOZ w Lublinie zatrudni lekarza rodzinnego na 
pełny etat, na atrakcyjnych warunkach. Zatrud-
nienie na umowę o pracę lub kontrakt, do uzgod-
nienia. Tel. 691 089 234. 

• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej nr 1 w Bełżycach zatrudni specjalistów 
w dziedzinie: chirurgii ogólnej (praca w porad-
ni i w oddziale), pediatrii, neonatologii (praca 
w oddziale szpitalnym), otolaryngologii (praca 
w poradni). Atrakcyjne warunki wynagrodze-
nia. Forma współpracy do uzgodnienia. Oso-
by zainteresowane ofertami uprzejmie prosimy 
o kontakt osobisty lub telefoniczny: (81) 516 29 
26; 605 358 585.

• NZOZ „Dziesiąta” przy ul. Kunickiego 122 w Lubli-
nie zatrudni lekarza rodzinnego na umowę kon-
traktową. Tel. 790 242 101.

• Puławskie hospicjum zatrudni i wesprze w kształ-
ceniu lekarza. Możliwość zatrudnienia w ramach 
umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Tel. 
(81) 886 62 89 godz. 12.00-16.00.

• Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z o.o. za-
trudni lekarza specjalistę chorób płuc na stano-
wisku ordynatora Oddziału Chorób Płuc i leka-
rza anestezjologa w dogodnej formie (umowa 
o pracę, kontrakt). Tel. 84 677 50 21.

– Praca dla pediatry, lekarza medycyny rodzinnej 
w przychodni POZ (okolice rogatki warszawskiej 
w Lublinie). Tel. 601 332 015.

• Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z o.o. za-
trudni lekarza specjalistę chorób wewnętrz-
nych bądź hematologii do pracy w Oddziale 
Hematologii lub lekarza chcącego się specja-
lizować w dziedzinie hematologii w dogodnej 
dla zainteresowanych formie (umowa o pracę, 
umowa cywilnoprawna). Możliwość otrzyma-
nia mieszkania służbowego w centrum Zamo-
ścia. Tel. 84 677 50 21.

• Centrum Medyczne oddalone 25 km od Lublina 
poszukuje lekarza medycyny pracy, minimum 
dwa razy w tygodniu, bardzo atrakcyjne warun-
ki współpracy. Tel. 665 021 425.

• Centrum Medyczne „Juranda” Janowski i Leka-
rze w Lublinie, ul. Juranda 9, zatrudni specjali-
stę dermatologa. Tel. 600 446 541.

• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Lubartowie poszukuje kandydatów do pracy 
na stanowisku: lekarz psychiatra w Poradni Zdro-
wia Psychicznego dla Dorosłych. Tel. 81 855 28 
07; lub sekretariat@spzoz-lubartow.pl; 

• Dietetyk do prywatnej przychodni medycznej 
w Parczewie. Nowoczesny analizator składu ciała. 
Zapraszamy do kontaktu: +48 696 034 570.

• NZOZ Idealmed przy ulicy Chodźki w Lublinie na-
wiąże współpracę z lekarzami różnych specjal-
ności. Tel.604 485 601.

• Przychodnia w Parczewie poszukuje lekarza me-
dycyny rodzinnej lub internistę (z możliwością 
zbierania deklaracji). Praca od poniedziałku do 
piątku. Warunki pracy i płacy do uzgodnienia. 
Tel. 602 376 452.

• Dyrektor SPZOZ w Krasnymstawie zatrudni leka-
rzy specjalistów w następujących dziedzinach 
medycyny: ginekologii i położnictwa, chorób 
płuc, chirurgii ogólnej, anestezjologii i inten-
sywnej terapii, chorób wewnętrznych, medycy-
ny ratunkowej, lekarz systemu – praca w Szpital-
nym Oddziale Ratunkowym, lekarza podstawo-
wej opieki zdrowotnej. Tel. 82 543 15 22, sekre-
tariat@spzozkrasnystaw.pl. 

• Neurologa do pracy lub na wspólnika przyjmie 
NZOZ Przychodnia Lekarzy Specjalistów we Wło-
dawie. Tel. 82 572 49 00, tel. 511 123 247.

• Pediatra, lekarz medycyny rodzinnej szuka pracy 
w Białej Podlaskiej. Tel. 694 642 401. 

• NZOZ (30 km od Lublina) nawiąże współpracę 
z ginekologiem i kardiologiem. Konsultacje dla 
pacjentów prywatnych 1 do 4 razy w miesiącu. 
Forma zatrudnienia  do uzgodnienia. Tel. 606 833 
697 lub 604 958 016.

Dentyści
• Zatrudnię w Chełmie lekarza stomatologa do pra-

cy na umowę z NFZ i prywatnie. Do dyspozycji 
mieszkanie 52 mkw., mile widziane małżeństwo. 
Tel. 604 275 282.

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

• Przychodnia Empatia w Międzyrzecu Podlaskim 
zatrudni lekarza stomatologa. Nowoczesna przy-
chodnia, elastyczne godziny pracy – pacjenci 
prywatni. Forma współpracy do uzgodnienia. 
Tel. 501 063 325.

• Praca w Lublinie dla lekarza dentysty w Prywatnej 
Przychodni Stomatologicznej. Tel. 503 112 093.

• Zatrudnię w nowocześnie wyposażonym gabi-
necie stomatologicznym w Tomaszowie Lubel-
skim na umowę o pracę na staż podyplomowy 
lub po stażu na dogodnych warunkach. Szcze-
góły do uzgodnienia. Tel. 607 566 615.

• Nawiążę współpracę  z lekarzem stomatolo-
giem/dentystą w gabinecie na terenie Lubli-
na, praca w ramach kontraktu NFZ i komercyj-
nie, zgłoszenia proszę przesyłać: stomatologia-
lublin@yahoo.com

• Stomatolog do prywatnego gabinetu stomatolo-
gicznego w Parczewie. Wymagana własna dzia-
łalność oraz minimum 1 rok doświadczenia. Kon-
takt: +48 696 034 570.
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– SPZOZ w Grucie (woj. kujawsko-pomorskie) pil-
nie zatrudni stomatologa. Atrakcyjne warunki, 
mieszkanie. Tel. 600 824 864.

• Praca dla lekarza dentysty na atrakcyjnych warun-
kach. Pacjenci w ramach NFZ i komercyjni. Forma 
współpracy do uzgodnienia. Tel. 509 613 319.

• Zatrudnię lekarza stomatologa w ośrodkowym 
gabinecie stomatologicznym w  miejscowości 
Goraj – ok. 50 km od Lublina. Praca w ramach 
kontraktu z  NFZ (4 dni w tygodniu 5 godz. dzien-
nie) i praca komercyjna 100% dla zatrudnione-
go. Gwarantowana duża liczba pacjentów. Ga-
binet zapewnia doświadczoną asystentkę sto-
matologiczną i potrzebne wyposażenie między 
innymi aparat rtg. W przypadku trudności w za-
biegach chirurgicznych oferujemy bardzo szybką 
i fachową pomoc. Istnieje możliwość atrakcyjne-
go noclegu (www.angloagroturystyka.pl). Cho-
dzi wyłącznie o 2 noclegi ze względu na intere-
sujący  rozkład godzin pracy ( wt. – po południu, 
śr. – rano, czw. – po południu, pt. –  rano). Wię-
cej szczegółów pod podanym numerem telefo-
nu  tel. 500 050 102  lub radent@autograf.pl

• Dynamicznie rozwijająca się specjalistyczna przy-
chodnia stomatologiczna w Lublinie zatrudni 
lekarza posiadającego specjalizację z protetyki 
stomatologicznej, lekarza dentystę zajmujące-
go się leczeniem zaburzeń czynnościowych na-
rządu żucia i lekarza periodontologia. Oczeku-
jemy wysokiej jakości świadczonych usług i za-
miłowania do stomatologii. Pacjenci prywatni 
i w ramach NFZ. Tel. 502 074 078.

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

• Prywatny gabinet stomatologiczny w Puławach 
zatrudni chirurga stomatologicznego oraz or-
todontę i lekarza dentystę. Korzystne warunki 
współpracy. Tel. 606 268 429, e-mail: awo.dent.
pulawy@gmail.com

• Nowoczesna przychodnia SmileArtStudio w Ra-
dzyniu Podlaskim zatrudni stomatologa. Atrak-
cyjne wynagrodzenie i pełny grafi k pacjentów, 
wyłącznie komercyjnych. Pacjentom oferujemy 
kompleksowe leczenie. Na miejscu mikroskop, 
cbct, laser itd. Mile widziana umiejętność pra-
cy pod mikroskopem, ewentualnie możliwość 
przyuczenia. Tel. 602 233 998.

• Prywatny gabinet stomatologiczny w Puławach 
zatrudni z min. 2-letnim doświadczeniem. Ko-
rzystne warunki współpracy. Tel. 606 268 429, 
e-mail: awo.dent.pulawy@gmail.com

• Stomatolog do pracy w gabinecie stomatologicz-
nym w Parczewie. Młody, zgrany zespół, nowo-
czesny sprzęt, własna pracownia rentgenowska 
(CBCT, pantomogram, cefalometria), podtlenek 
azotu, komputerowe znieczulenie i wiele innych 
udogodnień. Wymagany rok doświadczenia. Za-
praszamy do kontaktu: +48 696 034 570.

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

• NZOZ Idealmed przy ulicy Chodźki w Lublinie na-
wiąże współpracę lub zatrudni lekarzy stomato-
logów z doświadczeniem. Tel. 604 485 601.

• Zatrudnię lekarza stomatologa na bardzo do-
brych warunkach, dobrze wyposażony gabinet 
plus asystentka do pomocy. Tarnogród. Tel.502 
924 444.

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.

• Wynajmę gabinet ginekologiczny. Lublin, 
ul. Hempla 4. Warunki do uzgodnienia. Tel. 
601 273 000.

• Katowice: wynajmę doskonale wyposażony nowy 
gabinet: stomatologowi, ortodoncie, endodon-
cie, protetykowi, periodoncie. Tel. 690 163 310.

• Sprzedam NZOZ, który posiada kontrakt z NFZ 
w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (le-
karz, pielęgniarka, położna). Ponadto w przy-
chodni funkcjonują poradnie komercyjne: gi-
nekologia, kardiologia, ortopedia, neurologia 
i urologia. W przychodni funkcjonuje także Za-
kład Rehabilitacji z 5-letnim kontraktem z NFZ 
w zakresie rehabilitacji leczniczej. NZOZ zareje-
strowany jest w formie jednoosobowej działal-
ności gospodarczej. Przychodnia zlokalizowa-
na jest ok. 15 km od Lublina. Jest nowocześnie 
urządzona i wyposażona w nowoczesny sprzęt 
medyczny. W budynku jest winda przystosowa-
na dla osób niepełnosprawnych. Powierzchnia 
użytkowa: POZ – 230 mkw., Rehabilitacja – ok. 
180 mkw. Tel. 603 911 133.

• Kupię działający NZOZ w zakresie medycyny ro-
dzinnej oraz specjalistyki. Tel. 609 522 306.

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

• Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. J. 
Bożego w Lublinie informuje, że posiada do zby-
cia aparat do zamrażania materiału tkankowego 
Kriostat-Mikrotom typ CM1850-1-1 fi rmy PRO-
TEC BH z 2002 r. Proponowana cena 11.500,- zł. 
Kontakt w dni robocze pod nr tel. 81 740 25 76.

• Sprzedam całkowite wyposażenie gabinetu sto-
matologicznego (unit, autoklaw, wszystkie na-
rzędzia diagnostyczne i chirurgiczne, meble) 
gotowy do pracy od zaraz, woj. lubelskie, tel. 
502 502 717.

• Wynajmę lokal (65 mkw.) pod działalność me-
dyczną (lekarsko-stomatologiczną). 2 gabinety 
z przygotowanymi przyłączami pod unity, ste-
rylizacja, pomieszczenie gospodarcze, toaleta, 
recepcja z poczekalnią, pomieszczenie na kom-
presory i ssaki w podpiwniczeniu oraz garaż. Pro-
jekt zaakceptowany przez sanepid. Lokalizacja: 
Lublin, Czechów, boczna ul. Koncertowej, nowe 
osiedle. Tel. 501 232 314.

Komisja Wykonywania 
Zawodu ORL w Lublinie

informuje
Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach le-

karskich (j.t. DzU z 2016 poz. 522) nakłada na le-
karzy i lekarzy dentystów zrzeszonych w okrę-
gowej izbie lekarskiej obowiązek powiadamia-
nia izby w terminie 30-dniowym o zmianach 
dotyczących:

• imienia i nazwiska
• obywatelstwa
• posiadania prawa wykonywania zawodu 

w innym państwie
• rodzaju i stopnia posiadanej specjalizacji/

tytułu specjalisty i daty jej uzyskania
• rodzaju umiejętności z zakresu węższych 

dziedzin medycyny lub udzielania określo-
nych świadczeń zdrowotnych

• rodzaju i daty uzyskania stopnia i tytułu na-
ukowego

• nazwy i adresu miejsca pracy, daty podję-
cia i zakończenia zatrudnienia, stanowiska 
(u każdego pracodawcy), dokumenty po-
twierdzające wykonywanie zawodu – umo-
wa o pracę, świadectwo pracy

• informacji o prowadzeniu indywidualnej/
specjalistycznej/grupowej praktyki lekar-
skiej

• informacji o zaprzestaniu prowadzenia 
indywidualnej/specjalistycznej/grupo-
wej praktyki lekarskiej (wykreślania wpisu 
z ewidencji działalności gospodarczej)

• informacji dotyczącej wykonywania zawo-
du lekarza w innym niż Rzeczpospolita Pol-
ska państwie członkowskim Unii Europej-
skiej

• informacji dotyczącej zaprzestania wyko-
nywania zawodu lekarza na czas nieokre-
ślony na terytorium RP

• informacji o ograniczeniach w wykonywa-
niu zawodu lekarza

• informacji o zawieszeniu w wykonywaniu 
zawodu lekarza

• informacji o podjęciu wykonywania zawo-
du lekarza na terytorium RP

• informacji o emeryturze, rencie, dacie przy-
znania, nazwy organu wydającego decy-
zję

• adresu miejsca zamieszkania, numeru te-
lefonu, faksu i adresu poczty elektronicz-
nej (o ile posiada)

• adresu do korespondencji

Samodzielny Publiczny 
Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny 
w Chełmie, ul. Ceramiczna 1

zatrudni: 
lekarzy kardiologów – zapewniamy pracę 
w nowoczesnych pracowniach hemodynamiki 
i elektrofizjologii, wykonywanie zabiegów 
ablacji serca, elektrofi zjologii i wszczepiania 
stymulatorów oraz szkolenia się w tych zakre-
sach (możliwość zatrudnienia lekarzy w trak-
cie specjalizacji z kardiologii)
lekarzy specjalistów w dziedzinie: neonato-
logii, pediatrii, medycyny ratunkowej, chirur-
gii, radiologii, chorób wewnętrznych, geriatrii, 
chorób zakaźnych, dermatologii i wenerologii, 
urologii, anestezjologii i intensywnej terapii. 

Warunki pracy do uzgodnienia 
z dyrektorem SPWSzS w Chełmie, 

tel. 82 562 32 23.
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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: 
81 536-04-65

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

Uwaga! Zmiana 
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