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Do ideału nam daleko
– Zmiana jest optymistyczna. Od lat po raz pierwszy reje-

strujemy wyraźne zmniejszenie liczby zachorowań na raka płuc 
u mężczyzn. O kobietach tego nie powiemy, bo kobiety, i to te 
młode, nadal palą papierosy –

mówi Beata Kościańska, 
kierownik Lubelskiego Rejestru Nowotworów w COZL, 

w rozmowie z Anną Augustowską
str. 8-9

Dialog osobliwy
Zastanawiam się, czy my, mieszkańcy Polski, w ogóle ze so-

bą rozmawiamy, czy tylko do siebie mówimy, niczego przy oka-
zji nikomu nie wyjaśniając. Obawiam się, żeby polski dialog nie 
stał się łabędzim śpiewem ani osobliwą kocią muzyką –

pisze Marek Stankiewicz
str. 9

Warto być filantropem
– Moja propozycja darmowych porad wciąż 

wzbudza niedowierzanie pacjentów, ale pocz-
ta pantofl owa działa i ludzie chętnie korzysta-
ją z mojej wiedzy –

mówi Ryszard Siwek, 
chirurg dziecięcy i biegacz, 

w rozmowie z Anną Augustowską 
str. 15

We s o ³ych Œw i ¹ tWe s o ³ych Œw i ¹ t W i e lk i e j  Nocy !W i e lk i e j  Nocy !
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Posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej odbywały się 
zgodnie z harmonogramem, trzy z nich miały charakter wy-
jazdowy. 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej spotykało się sys-
tematycznie w każdy wtorek:

• podejmowano stanowiska dotyczące bieżącej sytuacji 
w ochronie zdrowia,

• podpisano umowę z ministrem zdrowia na refundację 
kosztów zadań przejętych od państwa,

• Prezydium złożyło wniosek do prezydenta miasta Lubli-
na w sprawie nabycia nieruchomości LIL,

• Prezydium typowało kandydatury na stanowiska konsul-
tantów krajowych i opiniowało kandydatury na stanowi-
ska konsultantów wojewódzkich,

• wytypowano kandydaturę członka LIL jako osobę do 
współpracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich,

• Prezydium wyrażało zgodę na udział lekarzy pochodzą-
cych m.in. z Grecji, Rosji i Izraela w konsyliach lekar-
skich i przeprowadzeniu zabiegów operacyjnych z dzie-
dziny okulistyki,

• Prezydium wyrażało zgodę na rozłożenie zaległości skład-
kowych na raty,

• ufundowano tablicę pamiątkową dr. n. med. Stanisława 
F. Leszczyńskiego, założyciela przychodni w Kazimierzu 
Dolnym i zasłużonego wieloletniego pracownika tej przy-
chodni,

• przeznaczono 3000 zł na odnowę grobu dra Kazimierza 
Jaczewskiego,

• w związku z pismem pracowników Wojewódzkiego Szpi-
tala im. Jana Bożego skierowanego do marszałka woje-
wództwa, Prezydium podjęło stanowisko, które następnie 
przesłano do Ministerstwa Zdrowia,

• Prezydium sfi nansowało wydanie książki prof. Mariana 
Markiewicza pt. „Lekarze”,

• powołano komisję, która przeprowadziła kontrolę w po-
radni POZ w I Wojskowym Szpitalu Klinicznym w związ-
ku z informacjami uzyskanymi przez sanepid, dotyczący-
mi nieprawidłowości w prowadzeniu szczepień ochron-
nych. Wynik kontroli jest zgodny z informacją przesłaną 
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Sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie za lata 2014-2017
przez organy inspekcji sanitarnej. Decyzją ORL sprawa 
dotycząca jednej z lekarek wspomnianej przychodni zo-
stała skierowana do Rzecznika Odpowiedzialności Dys-
cyplinarnej,

• prowadzono prace remontowe – wymieniono meble w po-
koju socjalnym, zainstalowano nowe oświetlenie w holu 
Klubu Lekarza oraz zakupiono nową kserokopiarkę, wy-
mieniono kostkę brukową przed budynkiem LIL, przepro-
wadzono modernizację parkingu, dokonano mycia ciśnie-
niowego elewacji budynku, w części pomieszczeń wy-
mieniono wykładziny podłogowe i pomalowano ściany, 
w pokoju Prezydium wymieniono meble, podjęto decyzję 
o wymianie sprzętu komputerowego w siedzibie Izby,

• uczestnictwo w spotkaniach i uroczystościach:
◦ rozpoczęciu roku akademickiego w Uniwersytecie Me-

dycznym,
◦ obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
◦ w dniu 1 listopada członkowie Prezydium składali wią-

zanki na grobach prezesów i znicze na grobach zmar-
łych lekarzy,

◦ obchodach Święta Niepodległości,
◦ uroczystości wręczenia dyplomów w I i II Wydziale Le-

karskim Uniwersytetu Medycznego, które jak co roku 
było połączone z wręczeniem dyplomów i nagród rze-
czowych najlepszym studentom,

◦ udział w uroczystości nadania tytułu doktora honoris 
causa na Uniwersytecie Medycznym,

◦ udział w Międzynarodowej Konferencji Okrągłego Sto-
łu dotyczącej kształcenia w stomatologii,

◦ udział w jubileuszu Katolickiego Stowarzyszenia Le-
karzy,

◦ udział w Kongresie Medycyny Ratunkowej,
◦ udział w wydarzeniu „Medycy Lublinowi”, z okazji 

700-lecia Lublina,
◦ udział w Okręgowym Zjeździe Izby Aptekarskiej, Ad-

wokackiej oraz Pielęgniarek i Położnych,

• kontynuowano wizyty u lekarzy seniorów, którzy ukoń-
czyli 90 lat, związane z wręczeniem okolicznościowych 
dyplomów, kwiatów i gratyfi kacji pieniężnych,

• Prezydium wyrażało zgodę na rozpoczęcie stażu podyplo-
mowego w terminie innym niż termin określony w roz-
porządzeniu Ministra Zdrowia oraz wyrażono zgodę na 
rozpoczęcie stażu podyplomowego obywatelom innych 
państw,

• Prezydium wytypowało lekarza jako przedstawiciela Izby 
na członka Zespołu Interdyscyplinarnego Programu Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

• członek Prezydium LIL został powołany przez NRL do 
składu osobowego zespołu NRL ds. pracy nad zmianą Ko-
deksu etyki lekarskiej.

W okresie sprawozdawczym Kapituła Medalu Lubelskiej 
Izby Lekarskiej przyznała lekarzom 8 medali. 4 lekarzom przy-
znano Laur Medyczny.

W okresie sprawozdawczym do Rzecznika Praw Lekarza 
wpłynęło 66 spraw. W 36 przypadkach lekarzy objęto opieką 

prawną zlecając prowadzenie spraw kancelariom prawniczym 
współpracującym z LIL. W pozostałych przypadkach porad 
prawnych udzielił radca prawny LIL. 

W latach 2014-2017 do mediatora wpłynęły 2 sprawy skie-
rowane przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Za-
wodowej LIL. W wyniku postępowania mediacyjnego strony 
zawarły ugodę.

W okresie sprawozdawczym pełnomocnik ds. zdrowia leka-
rzy i lekarzy dentystów rozpatrzył osiem spraw w zakresie uza-
leżnienia lekarzy od alkoholu.

Zadania samorządu lekarskiego były realizowane rów-
nież w poszczególnych Delegaturach. Poza działalnością statu-
tową, pracą w komisjach programowych Okręgowej Rady Le-
karskiej organizowane są różnego rodzaju wydarzenia sportowe 
i kulturalne np. Turniej Tenisa Ziemnego, Roztoczański Rajd Ro-
werowy, spotkania lekarzy seniorów, spotkania opłatkowe oraz 
kursy szkoleniowe organizowane na terenie Delegatur.

Zadania samorządu były realizowane poprzez działal-
ność Komisji Problemowych LIL

1. Komisja Wykonywania Zawodu (przewodnicząca lek. 
Maria Dura) – zajmowała się dostosowaniem wykonywania 
zawodu do obowiązującego prawa. W okresie sprawozdaw-
czym podjęto 1803 uchwały Prezydium ORL, w tym mię-
dzy innymi zbiorcze uchwały w sprawie zatwierdzenia wpisu 
do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 
w różnych formach (w tym w formie indywidualnej, specja-
listycznej i grupowej praktyki lekarskiej), uchwały w spra-
wie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą w różnych formach. W okresie sprawoz-
dawczym odbyło się 198 posiedzeń Prezydium OIL, pod-
jęto 2405 uchwał oraz 11 uchwał Okręgowej Rady Lekar-
skiej, wydano 704 zarządzenia prezesa ORL oraz 179 de-
cyzji przewodniczącego Komisji Wykonywania Zawodu 
m.in. w sprawach przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu, prawa wykonywania zawodu po odbyciu 
stażu podyplomowego, 1184 wpisy uzupełniające do Pra-
wa wykonywania zawodu, wydania duplikatów Prawa wy-
konywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, zobowiąza-
nia lekarza do odbycia przeszkolenia w związku ze stwier-
dzeniem przerwy w wykonywaniu zawodu przez 5 lat, za-
mieszczenia alertu w systemie IMI.

• Prezydium wydało stanowisko popierające postulaty pro-
testujących rezydentów,

• rozesłano dokumenty wchodzące w skład „Opt-out Pack” 
do ordynatorów i kierowników oddziałów szpitalnych, 

• organizowano uroczystości wręczenia Prawa wykonywa-
nia zawodu, w których uczestniczyły władze Uniwersy-
tetu Medycznego. W trakcie uroczystości lekarze otrzy-
mali Kodeks etyki lekarskiej, książki oraz pieczątki z lo-
go LIL. W 2017 roku uroczystości były uświetnione wy-
stępami artystycznymi,

• podpisano umowę z Ergo Hestia na ubezpieczenia obo-
wiązkowe i dobrowolne na rok 2018,

• wdrożono nowy program elektroniczny do przekazywa-
nia danych z wniosków o dofi nansowanie ubezpieczeń 
z działu ubezpieczeń do księgowości i banku,

• sfi nansowano koszty autokarów dla uczestników akcji 
protestacyjnych młodych lekarzy w Warszawie,

• odbyło się spotkanie Prezydium z członkami Komisji ds. 
Lekarzy Seniorów ws. wniosku o budowę Domu Leka-
rza,

• Prezydium podejmowało uchwały dotyczące dofi nanso-
wania wydarzeń kulturalnych, rekreacji i sportu,

• Prezydium oraz poszczególne Delegatury, w ramach ak-
cji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, przekazały dary 
rzeczowe potrzebującym dzieciom,
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2. Komisja ds. Zmian Systemowych w Ochronie Zdrowia 
(przewodnicząca lek. Anna Zmysłowska). Problematyka 
poruszana na posiedzeniach dotyczyła opiniowania projek-
tów aktów prawnych napływających z Ministerstwa Zdro-
wia, NIL oraz jednostek samorządu terytorialnego – oma-
wiano m.in. projekt ustawy dotyczącej wprowadzenia sie-
ci szpitali oraz skutki wprowadzonych zmian w ustawach 
zdrowotnych i płynących z niego zagrożeń dla lekarzy. Prze-
wodnicząca komisji odbyła spotkanie wyjazdowe w siedzi-
bie Starostwa Powiatowego w Łukowie, gdzie omówiono 
problemy miejscowego środowiska lekarskiego. Omawia-
no aktualną sytuację w zakresie ochrony zdrowia w woje-
wództwie lubelskim przy współudziale przewodniczącego 
Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny Sejmiku Wojewódz-
twa Lubelskiego;

3. Komisja ds. Konkursów (przewodnicząca dr n. med. Bar-
bara Hasiec) – w okresie sprawozdawczym komisja wy-
typowała przedstawicieli Izby Lekarskiej do konkursów na 
stanowiska ordynatora oddziału (30), pielęgniarki oddzia-
łowej (175), naczelnej pielęgniarki (17), położnej oddziało-
wej (5), zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa (16), kie-
rownika SP ZOZ (1), przełożonej pielęgniarki (2) oraz 2 
konkursów oferty na wybór realizatorów programu profi -
laktyki próchnicy zębów dla uczniów lubelskich szkół (1). 
Przewodniczący i członkowie komisji wielokrotnie udzie-
lali koleżankom i kolegom lekarzom przewodniczącym ko-
misji konkursowych wyjaśnień dotyczących prawidłowego 
przebiegu procedury konkursowej. 

4. Komisja Kształcenia Medycznego (przewodnicząca dr n. 
med. Monika Bojarska-Łoś) – komisja obradowała na po-
siedzeniach w pełnym składzie oraz indywidualnie w gru-
pach roboczych w zależności od potrzeb. Program komisji 
obejmował, zgodnie z rozporządzeniem MZ, organizację sta-
ży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów. W okresie 
sprawozdawczym na staż skierowano 886 lekarzy oraz 220 
lekarzy dentystów, zorganizowano dla lekarzy stażystów 
szkolenia z zakresu bioetyki i prawa medycznego, orzecz-
nictwa lekarskiego oraz koordynowano szkolenia z zakre-
su profi laktyki i diagnostyki zakażeń HIV. W związku ze 
zmianą przepisów w zakresie zgłaszania się i składania eg-
zaminów LEK, LDEK i PES, komisja brała czynny udział 
w weryfi kacji uprawnień osób zgłaszających się do Syste-
mu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych 
(SMK). Komisja realizowała rozporządzenie ministra zdro-
wia w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia 
zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz rozporządze-
nie MZ w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształ-
cenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów. Wydano 
310 zaświadczeń potwierdzających uzyskaną liczbę punktów 
edukacyjnych w danym okresie rozliczeniowym. Komisja 

przygotowała 674 uchwały związane z kształceniem pody-
plomowym lekarzy i lekarzy dentystów. W okresie sprawoz-
dawczym komisja zorganizowała 87 kursów medycznych 
dla lekarzy i lekarzy dentystów w Lublinie i w Delegatu-
rach. Swoim zakresem szkolenia obejmowały w szczegól-
ności kwestie prawa medycznego, ratownictwa medyczne-
go, komunikacji, stresu czy BHP. Łącznie w kursach wzię-
ło udział około 2 000 lekarzy i lekarzy dentystów. Komisja 
rozpatrzyła sto kilkadziesiąt wniosków o dofi nansowywanie 
udziału lekarzy i lekarzy dentystów w konferencjach, zjaz-
dach regionalnych i krajowych organizowanych lub współ-
organizowanych przez towarzystwa naukowe. Komisja za-
opiniowała 54 wnioski o dofi nansowanie pobytu szkolenio-
wego lekarzy i lekarzy dentystów na podstawie porozumie-
nia ProMedico. KKM rozpatrzyła skierowane przez Komi-
sję Wykonywania Zawodu 9 podań lekarzy ubiegających 
się o przywrócenie prawa wykonywania zawodu po prze-
rwie dłuższej niż 5 lat. W latach 2014-2017 Komisja kon-
tynuowała współpracę ze Szkołą Języka Angielskiego Lin-
guaton, która prowadzi dofi nansowane przez LIL kursy ję-
zyka angielskiego dla lekarzy. W 2014 roku KKM współ-
pracowała ze Szkołą Języka Angielskiego Com w Toma-
szowie Lubelskim.

5. Komisja ds. Seniorów (przewodniczący lek. Jan Hała-
buda) – komisja organizowała wydarzenia o charakterze 
kulturalno-oświatowym, w tym wyjścia do kina (30), teatru 
(8), na koncerty i recitale (10), wycieczki turystyczno-kra-
joznawcze (10). 16 lekarzy seniorów skorzystało z wcza-
sów zdrowotnych w Rabce Zdroju sfi nansowanych przez 
NIL. Komisja kontynuowała spotkania z lekarzami, któ-
rzy ukończyli 90 lat wręczając dyplomy okolicznościowe, 
kwiaty i granty w wysokości 1000 złotych. Z okazji świąt, 
seniorzy otrzymali karty świąteczne z życzeniami. Komisja 
organizowała również spotkania świąteczno-noworoczne.

6. Komisja Etyki (przewodnicząca prof. dr hab. n. med Ewa 
Tuszkiewicz-Misztal) – komisja zajmowała się propagowa-
niem zasad etycznych w środowisku medycznym. W latach 
2014-2017 rozpatrzyła 44 sprawy, prowadzono rozmowy 
wyjaśniające ze stronami konfl iktu, obiektywną ocenę pro-
wadzono w oparciu o KEL. Większość problemów została 
rozstrzygnięta polubownie, jedna skarga została skierowa-
na do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodo-
wej. 2 sprawy pozostały nierozstrzygnięte. Komisja podję-
ła dyskusję w sprawie Apelu Konferencji Prezesów Towa-
rzystw Lekarskich o poprawę zapobiegania bólowi i lecze-
nia bólu w polskiej ochronie zdrowia. Uwagi zostały prze-
kazane przewodniczącemu KEL w NIL. Na życzenie preze-
sa NRL porównano tekst przyrzeczenia lekarskiego składa-
nego przez absolwentów UM w Lublinie z tekstem przyrze-
czenia zawartego w KEL. Przeprowadzono dyskusję na te-
mat ewentualnych zmian w KEL, które wynikałyby z orze-
czenia Trybunału Konstytucyjnego – ustalono, że tekst orze-
czenia nie powoduje konieczności zmian w KEL. Komi-
sja wypowiedziała się również w sprawie klauzuli sumie-
nia, popierając stanowisko KE NRL – nie ma konieczności 
dokonywania zmian KEL w tym zakresie. Przewodnicząca 
komisji została powołana przez NRL do zespołu ekspertów 
do analizy przepisów Kodeksu etyki lekarskiej.

7. Komisja Bioetyczna (przewodniczący dr n. med. Janusz 
Dubejko) – w roku 2017 odbyło się 10 posiedzeń komisji. Roz-
patrywano wnioski dotyczące wydawania opinii o badaniu 

klinicznym produktu leczniczego i wyrobu medycznego, 
rozpatrywano również wnioski dotyczące badań naukowych 
w ramach pracy doktorskiej. W roku 2017 komisja dwu-
dziestotrzykrotnie została wybrana jako komisja central-
na do wydania opinii o badaniu klinicznym produktu lecz-
niczego. Ogółem komisja wydała 143 opinie. Włączyła się 
w organizację i koordynację wykładów z bioetyki i prawa 
medycznego dla lekarzy stażystów.

8. Komisja Rekreacji i Sportu (przewodniczący dr n. med. 
Grzegorz Pietras) – KRiS opracowała nowy regulamin, 
działanie komisji skupiało się na dwóch płaszczyznach – 
sportu wyczynowego oraz szeroko pojętej rekreacji, której 
celem było mobilizowanie lekarzy i ich rodzin do zdrowe-
go, aktywnego trybu życia. Komisja współorganizowała im-
prezy rangi ogólnopolskiej: Mistrzostwa Polski Izb Lekar-
skich w Golfi e w Sobieniach, Mistrzostwa Lekarzy w Strze-
lectwie Myśliwskim „Złoty Eskulap”, Mistrzostwa Polski 
Lekarzy w Kolarstwie Szosowym, Ogólnopolskie Mistrzo-
stwa Lekarzy i Prawników w Szachach, Ogólnopolski Tur-
niej Tenisowy Lekarzy im. dra Tomasza Teresińskiego. Ko-
misja dofi nansowywała działalność sportową członków LIL 
w imprezach lokalnych m.in. turniej halowej piłki nożnej 
w Opolu Lubelskim, turniej tenisa ziemnego, mecz piłki 
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zostały zaprezentowane przy okazji obchodów 25-lecia sa-
morządu lekarskiego zorganizowanych przez NIL w Warsza-
wie. Komisja zorganizowała IV, V, VI i VII edycję Ogólno-
polskiego Konkursu Fotografi cznego Lekarzy i Studentów 
Medycyny oraz I i II Ogólnopolski Konkurs Literacko-Po-
etycki „Lekarze Dzieciom”. Ponadto, komisja zorganizowała
4 spotkania w ramach Lekarskiej Akademii Fotografi i, 6 
spotkań w ramach Klubu Globtrotera oraz 4 spotkania z cy-
klu Muzyczne Spotkania z Mistrzem, a od 2017 roku prze-
kształcone w Muzyczne Piątki u Lekarzy, w ramach tych 
spotkań odbyło się 5 koncertów. W latach 2014-2015 od-
były się dwie wycieczki do Warszawy obejmujące zwiedza-
nie muzeów i spektakle teatralne. Kameralny Chór Lekar-
ski Continuum występował przy okazji wydarzeń organizo-
wanych przez LIL, wziął udział w III Ogólnopolskim Festi-
walu Chórów Lekarskich w Gnieźnie.

10. Komisja Socjalno-Bytowa (przewodniczący lek. Leszek 
Buk) – w ramach swojej działalności komisja wspierała fi -
nansowo lekarzy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życio-
wej. Udzielono zapomóg jednorazowych, w tym jednorazo-
we świadczenia jubileuszowe dla lekarzy, którzy ukończyli 
90. rok życia na kwotę 302 006,07 złotych i 190 świadczeń 
pośmiertnych na kwotę 431 736 złotych. Oferowała pomoc 
stałą i doraźną zgodnie ze swoim regulaminem. Sprawowała 
pieczę nad funduszem pomocowym – udzielono 20 świad-
czeń na kwotę 145 390,87 złotych. W ramach funduszu po-
życzkowego udzielono 759 pożyczek socjalnych w kwocie 
jednostkowej 4 500 zł, oraz od 2017 roku 6 000 zł. Na po-
krycie innych kosztów (nekrologi, wiązanki) przeznaczono 
15 000 zł.

11. Komisja Stomatologiczna (przewodniczący lek. dent. Ja-
cek Barański) – w trakcie posiedzeń poruszano m. in. spra-
wy kontraktowania świadczeń stomatologicznych z NFZ, 
wymogów sanitarno-epidemiologicznych i procedur obo-
wiązujących gabinety dentystyczne, kształcenia przed- i po-
dyplomowego lekarzy dentystów, ochrony danych osobo-
wych, wymogi dotyczące ochrony radiologicznej, obowiąz-
ki lekarza dentysty jako przedsiębiorcy, zgody na leczenie 
stomatologiczne. Komisja na bieżąco prowadzi stronę in-
ternetową. Komisja kilkakrotnie mediowała w sprawach in-
dywidualnych lekarzy dentystów. W okresie sprawozdaw-
czym odbyło się kilkanaście spotkań komisji z dyrekcją Lu-
belskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w sprawie kon-
traktowania świadczeń stomatologicznych.

Janusz Spustek
Prezses ORL

nożnej lekarze – prawnicy o puchar dra Jerzego Mazura 
w Zamościu, w imprezach o charakterze ogólnopolskim 
m.in. w Igrzyskach Lekarzy w Zakopanem, Mistrzostwach 
Polski w Pływaniu, Mistrzostwach Polski Lekarzy w Halo-
wej Piłce Nożnej, Mistrzostwach Polski w Triathlonie oraz 
o charakterze międzynarodowym – w Irlandii, Austrii. Ko-
misja opłaciła w części udział drużyn lekarskich w roz-
grywkach ligowych organizowanych przez TKKF w Lubli-
nie (drużyna koszykówki i piłki nożnej mężczyzn). Komi-
sja zorganizowała 3 pikniki rodzinne, w których uczestni-
czyło od 250 do 550 osób (członków LIL oraz ich rodzin). 
Zorganizowano spływ kajakowy Bystrzycą, pikniki rowe-
rowe, Akademie Golfa nad Zalewem, naukę gry w tenisa 
dla początkujących, naukę pływania dla dorosłych, zajęcia 
„Zdrowy kręgosłup” oraz aerobic w wodzie, Lekarski Pik-
nik Strzelecki w Kęble. We współpracy z fi rmą Benefi t Sys-
tems wprowadzono program dostępu do obiektów sporto-
wych. Programem objęto około 1250 lekarzy. 

9. Komisja Kultury (przewodniczący lek. Dariusz Hankie-
wicz) – komisja zorganizowała 29 wystaw w ramach funkcjo-
nowania Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy”, komi-
sja zorganizowała II, III, IV i V Ogólnopolski Plener Fotogra-
fi czny Lekarzy. Prace z wystawy poplenerowej z lat 2013-2014 
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1. Liczba spraw, które wpłynęły do OSL 144 wnioski o ukaranie: 68
zażalenia: 76

2. Liczba spraw pozostałych do rozpoznania z poprzedniej kadencji 8
3. Liczba lekarzy objętych wnioskami o ukaranie 70

4. Liczba lekarzy poszczególnych specjalizacji objętych wnioskami o ukaranie 

• stomatologia (w tym protetyka stomatologiczna): 19
• choroby wewnętrzne: 11
• chirurgia: 8
• pediatria: 8
• psychiatria: 5
• neurologia:
• ortopedia i traumatologia: 5
• ginekologia i położnictwo: 3
• neurologia: 3
• bez specjalizacji: 3
• radiologia: 2
• anestezjologia: 2
• okulistyka: 1
• medycyna pracy: 1

5. Liczba spraw zakończonych orzeczeniem 57 prawomocnych: 54
nieprawomocnych: 3

6. Rodzaj i liczba wydanych orzeczeń

• umorzenie: 12
• uniewinnienie: 10
• upomnienie: 27
• nagana: 3
• kara fi nansowa: 1
• zawieszenie praw wykonywania zawodu: 0
• pozbawienie prawa wykonywania zawodu: 1

7. Liczba spraw skierowanych do OROZ (w celu uzupełnienia) 3
8. Liczba postanowień o zawieszeniu postępowania 3

9.
Liczba rozpatrzonych zażaleń na postanowienia OROZ o umorzeniu lub 
odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego

76

zażalenia na odmowę wszczęcia: 36
zażalenia na umorzenie: 40
utrzymane w mocy: 69
uchylone do ponownego rozpoznania: 7

Paweł Trubecki
Prezes OSL w Lublinie

Sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Lekarskiego 
kadencja VII: 2014-2017

W omawianym okresie sprawozdaw-
czym do biura rzecznika wpłynęło: 480 
spraw.

Z poprzedniego okresu sprawozdaw-
czego pozostało do rozpatrzenia: 65 
spraw.

Z łącznej liczby spraw zakończono 
ogółem: 479 spraw w tym: 
- w 174 sprawach wydano postanowie-

nie o odmowie wszczęcia postępowa-
nia, 

- w 168 sprawach wydano postanowie-
nie o umorzeniu postępowania, 

- w 54 sprawach skierowano wniosek 
o ukaranie do OSL w stosunku do 60 
osób, 

- 83 sprawy zakończono w inny spo-
sób. 
Do załatwienia w kolejnym okresie 

sprawozdawczym pozostało: 66 spraw. 

Powodem skierowanych w tym okre-
sie skarg były:
- anestezjologia i intensywna terapia: 1,
- chirurgia dziecięca: 2,

- chirurgia ogólna: 41,
- chirurgia plastyczna: 2,
- choroby wewnętrzne: 69,
- ginekologia: 21,
- kardiologia (dorośli i dzieci): 4,
- laryngologia: 1,
- medycyna pracy: 8,
- medycyna ratunkowa (w tym trans-

port): nie odnotowano,
- neonatologia: nie odnotowano,
- neurologia: 24,
- okulistyka: 13,
- onkologia dorosłych i dzieci: 1,
- patomorfologia: nie odnotowano,
- pediatria: 19,
- położnictwo: 7,
- psychiatria dorosłych i dzieci: 33,
- traumatologia i ortopedia: 27,
- traumatologia i ortopedia dziecięca: 3,
- stomatologia zachowawcza (dorośli 

i dzieci): 36,
- chirurgia stomatologiczna (dorośli 

i dzieci): 4,
- protetyka stomatologiczna: 19,
- ortodoncja: 0,

- biegli sądowi, orzecznicy ZUS: 36,
- brak informacji: 2,
- inne: 107.

Pod względem rodzaju wśród odno-
towanych skarg przeważają sprawy do-
tyczące: 
- brak należytej staranności: 204,
- naruszenie tajemnicy lekarskiej: nie 

odnotowano,
- nieetyczne zachowanie lekarza: 153,
- poświadczenie nieprawdy: 38,
- błąd organizacyjny: nie odnotowano,
- konfl ikt między lekarzami: 3,
- przewinienie przeciwko dokumentacji 

medycznej: 5,
- naruszenie praw chorych psychicznie: 

11,
- udział lekarzy w reklamie: nie odno-

towano,
- naruszenie art. 64 KEL: 2,
- inne przyczyny: 64.

Janusz Hołysz
Okręgowy Rzecznik 

Odpowiedzialności Zawodowej LIL

Sprawozdanie kadencyjne
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 

przy Lubelskiej Izbie Lekarskiej (2014-2017)

Budżet LIL

Wyszczególnienie kosztów Budżet 2016 wykonanie 
budżetu 2016

% wykonania 
planu

budzet 2017 wykonanie 
budżetu 2017

% wykonania 
planu

Budżet 2018

1. Medicus 423,200.00 417,991.97 98.77% 418,000.00 397,122.72 95.01% 418,000.00

2. Prywatne Praktyki 185,300.00 172,539.70 93.11% 233,340.00 187,509.19 80.36% 195,400.00

3. Sąd lekarski 86,100.00 111,784.22 129.83% 161,790.00 146,833.94 90.76% 149,800.00

4. Rzecznik odpowiedzialności zawodowej 114,350.00 126,028.90 110.21% 134,660.00 134,967.20 100.23% 139,130.00

5. Komisja Etyki 3,000.00 415.68 13.86% 2,600.00 729.00 28.04% 2,600.00

6. Rejestracja lekarzy i prawo wykonywania zawodu 203,900.00 179,264.00 87.92% 220,000.00 223,060.83 101.39% 265,800.00

6a Rzecznik Praw Lekarzy 40,000.00 24,673.84 61.68% 55,000.00 27,186.74 49.43% 55,000.00

6b Mediator 5,000.00 2,824.12 56.48% 5,000.00 7,910.00 158.20% 5,000.00

7. Zjazd lekarzy i Komisja Wyborcza 50,000.00 22,817.49 45.63% 92,000.00 99,588.58 108.25% 50,000.00

8. Koszty ORL, Prezydium i Kom. Rew. 320,000.00 505,317.23 157.91% 630,280.00 614,065.84 97.43% 630,280.00

9. Komisja socjalna 250,000.00 175,303.34 70.12% 250,000.00 213,987.51 85.60% 380,000.00

10. Komisja seniorów 30,000.00 14,408.60 48.03% 30,000.00 28,895.37 96.32% 47,000.00

11. Komisja Stomatologiczna 10,000.00 4,473.26 44.73% 10,000.00 8,669.60 86.70% 10,000.00

12. Komisja Kształcenia Medycznego 625,140.00 220,539.55 35.28% 581,760.00 227,388.14 39.09% 553,200.00

13. Komisja Sportu 300,000.00 254,748.26 84.92% 331,000.00 263,232.51 79.53% 340,000.00

14. fundusz Prezesa 10,000.00 5,093.94 50.94% 10,000.00 7,706.53 77.07% 10,000.00

15. Komisja ds. konkursów 2,000.00 0.00% 1,800.00 50.00 2.78% 1,800.00

16. Komisja Bioetyczna 62,000.00 36,803.71 59.36% 62,000.00 54,547.85 87.98% 62,000.00

17. Delegatura Biała Podlaska 20,000.00 48,685.53 243.43% 19,700.00 35,327.36 179.33% 36,000.00

18. Delegatura Chełm 31,500.00 24,449.79 77.62% 30,000.00 27,374.57 91.25% 51,500.00

19. Delegatura Zamość 40,000.00 33,568.11 83.92% 35,000.00 30,506.96 87.16% 35,000.00

21. Pokoje gościnne 20,000.00 13,285.11 66.43% 15,000.00 14,797.32 98.65% 15,000.00

22. Komisja Kultury 50,000.00 46,182.78 92.37% 79,000.00 29,491.12 37.33% 81,000.00

25. Komisja ds. zmian systemowych 3,000.00 0.00% 3,000.00 0.00% 3,000.00

27. Delegatura Lublin 3,099,000.00 2,468,402.31 79.65% 2,638,350.00 2,602,486.09 98.64% 2,766,260.00

w tym: koszty statutowe (składki) 765,000.00 805,957.40 105.35% 840,000.00 854,705.05 101.75% 855,000.00

w tym: koszty admin.-biurowe 636,000.00 621,711.47 97.75% 688,500.00 677,643.28 98.42% 730,000.00

w tym: koszty zarządzania (płace z narzutami, amortyzacja) 998,000.00 1,040,733.44 104.28% 1,109,850.00 1,070,137.76 96.42% 1,181,260.00

ubezpieczenia lekarzy 700,000.00 239,315.00 34.19% 600,000.00 308,289.00 51.38% 500,000.00

koszty fi nansowe 500.00 73.32 14.66% 100.00 224.24 224.24% 250.00

28. Pozostałe koszty operacyjne 15,000.00 25,800.06 172.00% 25,000.00 15,269.93 61.08% 16,000.00

Ogółem koszty 5,998,990.00 5,174,789.82 86.26% 6,674,380.00 5,707,218.14 85.51% 6,819,020.00

Wyszczególnienie budżet 2016 wykonanie 
2016

% wykonania 
2016

Budżet 2017 wykonanie 
2017

% wykonania 
2017

Budżet 2018

1. przychody 6,236,000.00 7,399,070.33 118.65% 6,781,245.00 6,985,499.78 103.01% 6,829,500.00

1.1. Składki członkowskie 5,100,000.00 5,690,328.45 111.58% 5,600,000.00 5,728,753.17 102.30% 5,700,000.00

1.2. Dotacje 300,000.00 902,582.97 300.86% 382,625.00 387,533.00 101.28% 387,000.00

1.3. Odsetki od lokat 180,000.00 177,857.32 98.81% 186,620.00 203,334.22 108.96% 205,000.00

1.4. Przychód z reklam 70,000.00 68,870.55 98.39% 68,000.00 75,954.26 111.70% 75,000.00

1.5. Praktyki Prywatne 56,000.00 49,477.00 88.35% 50,000.00 52,187.20 104.37% 60,000.00

1.6. Przychody Komisji Bioetycznej 145,500.00 131,000.00 90.03% 130,000.00 210,550.00 161.96% 200,000.00

1.7. Inne przychody 384,500.00 378,954.04 98.56% 364,000.00 327,187.93 89.89% 202,500.00

2. Koszty wg miejsc powstawania 5,998,990.00 5,174,789.82 86.26% 6,674,380.00 5,707,218.14 85.51% 6,819,020.00

3. Rezerwa budżetowa 237,010.00 106,865.00 10,480.00

3. Wynik z działalności ( rezerwa budżetowa) 2,224,280.51 1,278,281.64

4. Inne wydatki 25,000.00 13,690.60 54.76% 47,700.00 45,021.92 0.94% 10,000.00

4.1. Zakup majątku trwałego 20,000.00 13,690.60 47,700.00 45,021.92 94.39% 10,000.00

4.2. Zakup oprogramowania 5,000.00

W pozycji „Inne przychody” uwzględniono

1. czynsze za wynajem pomieszczeń 334,000.00 329,139.02 98.54% 314,000.00 278,528.04 88.70% 165,000.00

2. Zjazd 12,000.00 15,101.62 125.85% 12,000.00 12,945.12 107.88% 12,000.00

3. Pokoje gościnne 19,000.00 14,090.00 74.16% 15,000.00 15,660.00 104.40% 15,000.00

7. pozostałe przychody 19,500.00 20,623.40 105.76% 23,000.00 20,054.77 87.19% 10,500.00

Razem 384,500.00 378,954.04 98.56% 364,000.00 327,187.93 89.89% 202,500.00

Maria Dura
Skarbnik ORL

Sprawozdanie finansowe LIL za 2017 r. i budżet na 2018 r.



MEDICUS 4/20188 MEDICUS 4/2018 9

Szkoda gadać

Zastanawiam się, czy my, 
mieszkańcy Polski, w ogóle 
ze sobą rozmawiamy, czy tyl-
ko do siebie mówimy, niczego 
przy okazji nikomu nie wyja-
śniając. No bo, po co?

Dialog to pojęcie, które 
w języku i kulturze łacińskiej 
oznacza rozmowę, która przybiera różnorod-
ne formy i służy różnorodnym celom. Tymcza-
sem polski dyskurs publiczny o ochronie zdro-
wia przybiera scenariusz iście westernowy. Do-
bry i szlachetny kowboj naprzeciw na wskroś złe-
go Indianina. Krótko mówiąc; rezolutny, przeni-
kliwy i nieustraszony wobec unijnych zakusów 
rząd Dobrej Zmiany wobec rozbrykanych i ego-
istycznych żądań płacowych kolejnych kluczo-
wych zawodów medycznych. 

Dialog realizuje się poprzez informację, kon-
sultacje, opiniowanie i negocjacje. Zostawmy 
na chwilę informacje i negocjacje. Konsultacje 
i opiniowanie aktów prawnych to u nas czysta 
fi kcja, konserwowana przez każdy kolejny rząd 
po przełomie ustrojowym. Znakomita większość 
nawet najbardziej oczywistych uwag i opinii lą-
duje w ministerialnych niszczarkach. 

Weźmy pierwszy z brzegu przykład. Samo-
rząd lekarski, opiniując w styczniu br. rozporzą-
dzenie MZ w sprawie recept, uznał wymóg na-
noszenia danych na receptę papierową jednym 
charakterem pisma za zbyt rygorystyczny. Nie 
wspomnę już, jak długą historię ma lekarski po-
stulat o wyłączenie lekarzy z czynności o cha-
rakterze quasi fi skalnym, tj. z określania pozio-
mu odpłatności ordynowanych leków. Jak gro-
chem o ścianę! 

Społeczni recenzenci często ostrzegają rządzą-
cych przed ogólnością i wieloznacznością zapi-
sów prawa. Każda kolejna para uważnych oczu 
mogłaby okazać się bezcenna. Ale od czego po-
słowie mają szybką ścieżkę legislacyjną. Choć tak 
naprawdę ich projekty ustaw powstają w rządzie, 
nie trafi ają do Sejmu jako przedłożenia rządowe, 
ale zgłasza je co najwyżej 15 posłów. Mamy więc 
do czynienia z tzw. bajpasowaniem prawa, czyli 
sposobem na uniknięcie konsultacji, obowiązku 
sporządzenia do projektów porządnych uzasad-
nień i oceny skutków regulacji. 

Projekty poselskie to nie jest jakiś nowy par-
lamentarny zabieg. Każda władza poń sięgała. 
Ale żadna z nich dotychczas nie miała większo-
ści. Więc po co teraz strzelać z armaty do wróbla. 
Ustawę o działalności leczniczej przyjęto w 7 dni 
kalendarzowych, a ustawa reformująca system 
oświaty przeszła całą sejmową ścieżkę legisla-
cyjną praktycznie w dwa tygodnie.

Z natury chcę postrzegać ludzi jako nosicieli 
dobra. Stąd moja troska, ale i obawa, żeby pol-
ski dialog nie stał się łabędzim śpiewem ani oso-
bliwą kocią muzyką. 

Marek Stankiewicz

Dialog osobliwy

• Najnowsze dane rejestru wychwyci-
ły ciekawą zmianę w zachorowalności na 
nowotwory u mężczyzn z naszego woje-
wództwa. Chyba optymistyczną?

– To prawda, zmiana jest optymistycz-
na. Od lat po raz pierwszy rejestrujemy 
wyraźne zmniejszenie liczby zachorowań 
na raka płuc u mężczyzn. Zwykle każde-
go roku stwierdzaliśmy od 900 do 1 ty-
siąca nowych przypadków, a tymczasem 
w ostatnim okresie, który opracowujemy, 
wyraźnie widać malejący trend. Co praw-
da tę tendencję obserwujemy od połowy 
lat 90., ale teraz statystyka to potwierdza. 
Oto przykład: w 2014 roku odnotowaliśmy 

dowolny termin badania itd.) te wskaź-
niki zdecydowanie się poprawiły. Dzięki 
mammobusom udało się nam objąć ba-
daniami prawie 50 proc. populacji! To 
naprawdę był sukces, bo kobiety na Lu-
belszczyźnie nie garnęły się do tych ba-
dań. Odkąd zorganizowane badania skri-
ningowe się skończyły, możemy tylko li-
czyć na samoświadomość kobiet. To jed-
nak może okazać się niewystarczające. 
W 2015 roku rozpoznano prawie tysiąc 
nowych zachorowań na raka piersi. Po-
cieszające jest to, że nie rośnie umieral-
ność z tego powodu, bo raki są wykry-
wane w dość wczesnych stadiach. 
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Najczęstsze zachorowania na nowotwory w woj. lubelskim

Mężczyźni

Do ideału nam daleko
z Beatą Kościańską, 

kierownik Lubelskiego Rejestru Nowotworów w COZL, 
rozmawia Anna Augustowska

• Jest też jeszcze jedna istotna zmia-
na na mapie zachorowalności i dotyczy 
mężczyzn?

– To rak gruczołu krokowego. Po raz 
pierwszy w naszych danych ten rodzaj no-
wotworu przewyższył u mężczyzn wskaź-
niki zachorowalności na raka płuca. Te-
raz to najczęstszy nowotwór u mężczyzn 
mieszkających w naszym wojewódz-
twie. Zwykle dotyka starszych, będących 
w wieku między 70 a 80 rokiem życia. I tu 
warto zauważyć, że poza dynamicznymi 
formami tego nowotworu, nie zawsze wy-
maga on agresywnego leczenia. 

• Najgorzej jest chyba z nowotwora-
mi jelita grubego?

– Zdecydowanie tak. To nowotwory, 
na które liczba zachorowań rośnie z ro-
ku na rok i to bardzo gwałtownie. Przy-
czyną jest fatalna dieta, zbyt kaloryczna 
i prawie bez błonnika, połączona z życiem 

„na kanapie”. Szczególnie odnosi się 
to do mężczyzn w średnim wieku. 
Panowie źle się odżywiają i bardzo 
mało ruszają. Nie piją odpowiedniej 
ilości płynów, cierpią na zaparcia…, 
więc efekty są takie, jak widać – 650 
nowych przypadków rocznie.

A przecież wciąż mamy badania 
skriningowe i każdy, dosłownie każ-
dy, kto skończył 50 lat, może skorzy-
stać z badania kolonoskopowego. 

Warto też przypominać o tym 
swoim pacjentom, bo w czasie tego 
badania od razu usuwane są wszel-
kie zmiany przedrakowe. Choćby 
dlatego należy korzystać z tych ba-
dań, które jeśli wszystko jest dobrze 
należy powtarzać co 3-6 lat.

• A inne nowotwory?
– Wciąż odnotowujemy sporo no-

wych przypadków raka pęcherza – to, 
niestety, skutek palenia papierosów; 
również tytoniozależny jest rak ner-
ki, który jest u nas częsty. Martwią 
późno, zbyt późno, wykrywane raki 
jajnika – 189 nowych przypadków 
co roku. Spada natomiast zachoro-
walność na raka żołądka, co zapew-
ne wiąże się z tym, że specjalna an-
tybiotykoterapia skutecznie usuwa 
bakterie Helicobacter pylori. Dobro-
dziejstwem jest też gastroskopia, ba-
danie, które pozwala wykryć wcze-
sne stany chorobowe.

• Chyba jednak na tle Polski nie 
wypadamy tak źle?

– Od wielu lat na mapie zachoro-
walności na nowotwory Lubelszczy-
zna znajduje się po tej lepszej stronie 
– zachodnia Polska ma dużo wyższe 
wskaźniki. Cieszy nas, że tak spada 
zachorowalność na raka płuc u męż-
czyzn, że nie rośnie śmiertelność na 
raka piersi i raka szyjki macicy. Jed-
nak mogłoby być lepiej – to zada-
nia i dla lekarzy rodzinnych, którzy 
powinni zachęcać swych pacjentów 
do profi laktyki, i dla specjalistów od 
programów skriningowych – one bar-
dzo się opłacają, ale muszą trwać nie-
przerwanie wiele lat. W takich kra-
jach jak Finlandia, Kanada, Austra-
lia skrining raka szyjki macicy i ra-
ka piersi przyniósł prawdziwe efek-
ty po 30 latach!

Szczegóły dotyczące warunków konkursów 

oraz materiały informacyjne o przedmiocie zamówienia 

dostępne są w Dziale Organizacyjno-Prawnym COZL, pokój 95, 

od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-14.00, 

pod numerami telefonu: 81 454 17 43, 81 454 17 44 

oraz pod adresem e-mail: klakutowicz@cozl.pl

Od 1974 roku Wojewódzki Rejestr No-
wotworów, który działa w Centrum On-
kologii Ziemi Lubelskiej, gromadzi da-
ne z terenu województwa lubelskiego. 
Dane zgromadzone w rejestrze przeka-
zywane są corocznie do Krajowego Re-
jestru Nowotworów w Warszawie, sta-
nowiąc podstawę do ogólnopolskich 
opracowań epidemiologicznych. Do-
stępne są również w postaci raportów 
statystycznych bezpośrednio z elektro-
nicznej bazy danych Rejestru Krajowe-
go. Ponadto rejestr tutejszy poddaje po-
siadane dane wojewódzkie analizie epi-
demiologicznej i opracowuje coroczny 
biuletyn informacyjny Zachorowania 
i zgony na nowotwory złośliwe w wo-
jewództwie lubelskim.

Kobiety

ok. 800 przypadków nowych zachoro-
wań; w 2015 roku o 100 mniej. To bar-
dzo cieszy i wiąże się ewidentnie z tym, 
że mężczyźni – szczególnie ci po 40. ro-
ku życia – rzucają palenie tytoniu.

• O kobietach tego, niestety, nie po-
wiemy?

– Nie powiemy, bo kobiety, i to te 
młode, nadal palą papierosy, co także 
widać wyraźnie w statystykach. Zacho-
rowalność na raka płuc u kobiet rośnie 
gwałtownie, podobnie, jak na raka pier-
si. Nie spada też wystarczająco zacho-
rowalność na raka szyjki macicy. A po-
winno, bo całkiem nieźle już udawa-
ło się nam zachęcać kobiety do badań 
profi laktycznych. Dopóki były pienią-
dze z Ministerstwa Zdrowia na prowa-
dzenie wojewódzkich ośrodków koor-
dynujących skrining (kobiety dostawa-
ły imienne zaproszenia, mogły wybrać 

CENTRUM ONKOLOGII
ZIEMI LUBELSKIEJ

IM. ŚW. JANA Z DUKLI

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej 
im. św. Jana z Dukli 
ogłasza konkurs ofert 

na świadczenie zdrowotne 
w zakresie:

Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii,

Endokrynologii,

Patomorfologii.
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• Jak obecnie wygląda organizacja 
opieki okulistycznej?

– Szacuje się, że w chwili obecnej ma-
my w Polsce około 3,5 tys. lekarzy z ty-
tułem specjalisty okulisty i około 1 tys. 
lekarzy ze specjalizacją 1 stopnia, wg 
dawnego systemu specjalizacji. Trudno 
jest jednoznacznie powiedzieć, czy jest 
to liczba wystarczająca na pokrycie po-
trzeb okulistycznych kraju, porównując 
jednak naszą sytuację z danymi z innych 
krajów na temat liczby lekarzy ogólnie 
na 1 tys. mieszkańców, to w Polsce jest 
ich znacznie mniej. W tej sytuacji waż-
na jest więc „odpowiednia dystrybucja” 
lekarzy okulistów i wyraźne określenie 
zadań i kompetencji. W moim przekona-
niu większy niż obecnie ciężar w zakre-
sie diagnostyki i leczenia powinien spo-
czywać na okulistach w podstawowej 
opiece, tak, aby okulistyka specjalistycz-
na mogła zajmować się problemami naj-
bardziej złożonymi, zarówno jeśli chodzi 
o diagnostykę, jak i leczenie. Jak wiado-
mo okulistyka to dyscyplina chirurgicz-
na, obejmująca zarówno operacje plano-
we (najczęściej wykonywana to operacja 
zaćmy), jak i zaopatrywanie urazów gał-
ki ocznej. W obecnej dobie zarysowuje 

– Rozwój cywilizacji, jak zawsze ma 
swoje plusy i minusy. Wraz z upowszech-
nieniem telefonii komórkowej oraz coraz 
większą gamą urządzeń elektronicznych, 
wymagających pracy naszych oczu z bli-
ska (fachowo mówimy „do bliży”) odno-
towuje się na całym świecie – również 
w Polsce – znaczny wzrost pacjentów 
z krótkowzrocznością. Dotyczy to szcze-
gólnie dzieci i młodzieży, które to grupy 
używają, a raczej należałoby powiedzieć 
nadużywają, tego typu urządzeń. Waż-
ne jest z punktu widzenia higieny ukła-
du wzrokowego robienie przerw podczas 
takiej pracy. Kolejnym dużym proble-
mem i wyzwaniem dla okulistów jest tzw. 
AMD, czyli zwyrodnienie plamki żółtej. 
To choroba, która prowadzi do znacz-
nego uszkodzenia widzenia u osób star-
szych, która nawet zyskała miano „epi-
demii XXI wieku”. Na szczęście dyspo-
nujemy w Polsce programem lekowym, 
który w sposób planowy umożliwia le-
czenie dużej grupy pacjentów.

• Zbliża się 3 edycja międzynarodo-
wej konferencji okulistycznej 3rd Kra-
ków – Lublin Ophthalmology Summie. 
To okazja do spotkania z wybitnymi au-
torytetami w okulistyce?

– Konferencja jest organizowana 
wspólnie przez Klinikę Chirurgii Siat-
kówki i Ciała Szklistego Katedry Oku-
listyki UM w Lublinie i Klinikę Okuli-
styki i Onkologii Okulistycznej CM UJ 
w Krakowie i odbędzie się w dniach 14-
15.09.2018 w Kazimierzu Dolnym. Kon-
ferencja jest adresowana do lekarzy oku-
listów z całego kraju, a także lekarzy re-
zydentów, odbywających specjalizację 
z okulistyki. Już dzisiaj serdecznie za-
praszamy wszystkich zainteresowanych 
do udziału w tym spotkaniu.

Wśród zaproszonych gości będą mię-
dzy innymi profesorowie Antonia Joussen 
z Berlina, Martine Jager z Leiden i Kai 
Kaarniranta z Kuopio, a także grono pro-
fesorów z Polski. W pierwszej części kon-
ferencji skupimy się na badaniach podsta-
wowych w okulistyce (tzw. research) – 
nowościach w immunologii, patofi zjolo-
gii i genetyce w okulistyce, oraz nowocze-
snych metodach diagnostycznych. W dru-
gim dniu będziemy omawiali zagadnienia 
dotyczące siatkówki zarówno medycznej, 
jak i chirurgicznej. Ponadto, korzystając 
z obecności onkologów okulistycznych, 
skupimy naszą uwagę na problemie no-
wotworów gałki ocznej. 

Mam nadzieję, że konferencja bę-
dzie kolejną okazją do połączenia nauki 
z praktyką, a także, uwzględniając loka-
lizację konferencji, udanego spotkania to-
warzyskiego. 

Okulisto, bądź tu!
z dr. hab. n. med. Jerzym Mackiewiczem, 

kierownikiem Kliniki Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego 
Katedry Okulistyki UM w Lublinie, 
rozmawia Anna Augustowska

się trend obserwowany w szpitalnych od-
działach okulistycznych zajmowania się 
procedurami łatwymi i „opłacalnymi”, co 
powoduje duże nagromadzenie pacjentów 
w ośrodkach klinicznych. My oczywiście 
jesteśmy gotowi do pomocy, ale czasami 
przekracza to nasze możliwości.

• Czy współczesny świat niesie ze so-
bą nowe zagrożenia dla kondycji wzro-
ku człowieka?

Jest nam niezwykle miło 
zaprosić Państwa do udziału 

w trzeciej edycji 
konferencji Kraków – Lublin 

Ophthalmology Summit.

Tegoroczne spotkanie odbędzie się 
w dniach 14-15.09.2018 r. 

w Kazimierzu Dolnym, 
jednym z najbardziej malowniczych 

i urokliwych miejsc w Polsce.

Hotel „Król Kazimierz”,
ul. Puławska 86, 24-120 Kazimierz Dolny.

Opłaty: 
Do 13 września – 450 zł.

Na miejscu – 500 zł.
Volkswagen Bank Polska SA 

96 2130 0004 2001 0456 5735 0004

Termin zgłaszania prac 
oraz przesyłania streszczeń: 15 lipca 2018 r.

Więcej informacji, w tym program konferencji, 
znajdziecie Państwo 

na stronie internetowej: 

www.klos2018.icongress.pl

Do Szpitalnego Oddziału Ratunko-
wego szpitala powiatowego w niedzie-
lę wieczorem zgłosił się 29-letni pacjent 
z powodu „incydentu pogorszenia słu-
chu w prawym uchu”, z towarzyszący-
mi szumami usznymi i zawrotami gło-
wy. W wywiadzie lekarskim ubytek 
słuchu powiązał z doznanym urazem 
akustycznym, spowodowanym krzy-
kiem dziecka.

W ramach „ostrego dyżuru”, lekarz la-
ryngolog ocenił orientacyjnie stan słuchu 
pacjenta za pomocą badania akumetrycz-
nego (szeptem i stroikami) oraz sprawdził 
stan układu równowagi, wykonując próby 
statyczno-dynamiczne (próba Romberga 
i próba Unterbergera) – obie były w gra-
nicach normy. Nie stwierdził wystąpienia 
oczopląsu samoistnego. W badaniu oto-
skopowym stwierdził w uchu czop wo-
skowinowy, który wypłukał, a po zabie-
gu chory niezwłocznie zgłosił poprawę 
słuchu. W godzinie zgłoszenia się pacjen-
ta nie było możliwości wykonania badań 
audiometrycznych. Lekarz laryngolog do 
dokumentacji medycznej wpisał jako roz-
poznanie –„głuchota czuciowo-nerwowa 
w uchu prawym bez upośledzenia słuchu 
po stronie przeciwnej”, a jako zalecenie – 
„wykonanie audiogramu, dalsza diagno-
styka, konsultacja laryngologiczna”. 

Ze względu na układ wolnych dni 
w czasie majowego weekendu, pacjent 
zgłosił się prywatnie do lekarza otolaryn-
gologa piątego dnia po badaniu na SOR 
(w ramach świadczeń opieki zdrowotnej 
fi nansowanych przez NFZ, lekarz tej spe-
cjalności dostępny był dopiero za trzy mie-
siące). Otolaryngolog, przyjmujący w nie-
publicznym ZOZ, włączył leki stymulują-
ce przemianę materii w ośrodkowym ukła-
dzie nerwowym, a także stosowane w ob-
jawowym leczeniu zawrotów głowy po-
chodzenia przedsionkowego. Po upływie 
kolejnych trzech dni, przeprowadzone 
zostało (także odpłatnie) badanie audio-
metryczne, które wykazało utratę słuchu 
w prawym uchu na poziomie 80 procent. 
W jedenastym dniu od epizodu nagłej głu-
choty pacjent został przyjęty do specjali-
stycznej Kliniki Otolaryngologii, Audiolo-
gii i Foniatrii, gdzie wdrożono leczenie ste-
rydami (kortykosteroidoterapia). Ostatecz-
ne rozpoznanie brzmiało: „wyraźna skle-
rotyzacja wyrostka sutkowatego po stronie 
prawej, głuchota ucha prawego”.

•••
Postępowanie przed Okręgowym 

Rzecznikiem Odpowiedzialności Za-
wodowej zainicjowała skarga pacjenta. 

efektu leczenia, czy też niepodjęcia lecze-
nia, w aspekcie poprawy słuchu pacjenta 
z nagłą głuchotą czuciowo-nerwową, ze 
względu na brak naukowego potwierdze-
nia skuteczności stosowania leków stery-
dowych w tej chorobie (poprawa po le-
kach nie jest istotnie większa w porów-
naniu ze stosowaniem placebo). A zatem, 
w opinii biegłego: „Upływ czasu, z du-
żym prawdopodobieństwem, nie miał 
wpływu na wynik leczenia”. W tej sytu-
acji, orzeczenie OSL wobec obwinionego 
lekarza mogło być tylko jedno: „niewin-
ny”. Uzasadnienie wyroku sądu wskaza-
ło, że diagnoza na etapie SOR była pra-
widłowa, natomiast to laryngolog z nie-
publicznego ZOZ, zgodnie ze wskazania-
mi wiedzy medycznej, winien – po zapo-
znaniu się z badaniem słuchu – włączyć 
do leczenia sterydy.

•••
Przedstawiony kazus prowokuje do 

pytania, czy medycyna, jak każda nauka, 
ma swoje granice, czy też tylko ograni-
czenia. Powszechnie, na podstawie ana-
lizy logicznej i doświadczenia, przyjmu-
je się, że jako takich granic poznawczych 
nie ma, są natomiast liczne ograniczenia, 
w tym dwa główne: technologiczne oraz 
ludzkie. Proces poznawczy w medycynie 
wiąże się z badaniem chorego, które oczy-
wiście rozpocząć należy od badania pod-
miotowego (wywiadu), który dostarcza 
podstawowych informacji osobowych, 
chorobowych, a także socjalnych.

Z lektury akt opisanej sprawy wyni-
ka, że pacjent wykonywał zawód monte-
ra rurociągów na platformie wiertniczej, 
co często wiąże się z ekspozycją na ha-
łas przekraczający 120 decybeli, a nawet 
więcej. Oczywiste byłoby zatem uzyska-
nie odpowiedzi na pytanie o stosowanie 
przez pacjenta odpowiednio dobranych 
ochronników słuchu. To pytanie powinno 
paść – zarówno w trakcie wywiadu, jak 
i w toku procesu. Tym bardziej że – jak 
wyjaśnił wspomniany wyżej biegły są-
dowy – dziecko nie może wydać takie-
go krzyku, który upośledziłby słuch nor-
malnie słyszącego człowieka. Krzyk ten 
daje bowiem maksymalnie 90-100 decy-
beli, a nie jest to jeszcze granica niebez-
pieczna dla ucha ludzkiego.

Jerzy Ciesielski

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

Zawinił… krzyk dziecka?
Z lekarskiej wokandy

Po przeprowadzeniu czynności spraw-
dzających oraz postępowaniu wyjaśnia-
jącym, rzecznik wystąpił z wnioskiem 
o ukaranie dyżurnego lekarza ze szpital-
nego SOR, stawiając mu zarzut: „niezde-
cydowania o przeprowadzeniu diagnosty-
ki audiologicznej w postaci badania au-
diometrycznego w trybie pilnym”. Z lek-
tury akt sprawy, zawisłej przed Okręgo-
wym Sądem Lekarskim, a konkretnie 
z opinii biegłego (profesora, konsultan-
ta krajowego z zakresu audiologii i fo-
niatrii) dowiadujemy się, że szczególną 
formą nagle występującego ubytku słu-
chu, rozwijającego się w czasie siedem-
dziesięciudwu godzin, jest postać czucio-
wo-nerwowa (odbiorcza), której etnolo-
gia w większości przypadków pozostaje 
nieustalona. Wedle doniesień medycz-
nych w 32-63 proc. przypadków następu-
je samoistna remisja. Biegły wskazał też, 
że w postępowaniu z głuchotą nagłą brak 
jest schematu postępowania, opracowane-
go przez polskie towarzystwa naukowe. 
Przyjął zatem do opiniowania wytycz-
ne Amerykańskiego Towarzystwa Oto-
laryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi 
z 2012 r., „z uwzględnieniem prac speł-
niających wymogi medycyny opartej na 
faktach”. Na podstawie przyjętych zało-
żeń, analizę dokumentacji oraz wykona-
ne badania przedmiotowe i podmiotowe, 
biegły w opisanej sprawie opracował na-
stępujące trzy tezy: 

1) w dniu zgłoszenia się pacjenta do SOR 
nie było wskazań do jego hospitaliza-
cji ze względu na zgłaszane zawroty 
głowy – brak było m.in. ostrych obja-
wów ze strony układu przedsionkowe-
go, a także oczopląsu samoistnego,

2) chorzy z objawami nagłej głuchoty 
rzadko wymagają pilnej hospitaliza-
cji (leczenie szpitalne niezbędne jest 
wówczas, gdy niedosłuch towarzyszy 
innym, zagrażającym życiu stanom 
chorobowym, np. udarowi mózgu),

3) w przypadku nagłej utraty słuchu ko-
nieczne jest jak najszybsze przepro-
wadzenie badania audiometryczne-
go, gdyż – mimo braku dowodów na-
ukowych – powszechnie uważa się, że 
wczesna interwencja farmakologiczna 
zwiększa szansę poprawy słuchu.

W toku rozprawy wskazany wyżej 
biegły odpowiadał na zasadnicze pyta-
nie sędziów OSL, czy czas, jaki minął 
od wizyty w SOR do momentu przyjęcia 
do kliniki, miał wpływ na wynik lecze-
nia? Wyjaśnił, że nie można przewidzieć 



Tekst: Anna Augustowska

Lekarski kalejdoskop

Z prawem do pracy
Młodzi lekarze odebrali 20 lutego Prawo wykonywania za-

wodu. Wręczenie dokumentów odbyło się w siedzibie Lubel-
skiej Izby Lekarskiej. W tym dniu prawo odebrał jeden lekarz 
dentysta i 10 lekarzy medycyny. 

Mamy z bagażem
Uniwersytet Medyczny w Lublinie zorganizował semina-rium otwarte pt. „Kobieta z bagażem”, w którym udział wzię-ły mamy dzieci z niepełnosprawnością. – Seminarium dedy-kujemy kobietom, które potrzebują więcej wsparcia w roli mam, to także okazja do wspólnego świętowania Dnia Ko-biet – podkreślali organizatorzy. Nie zabrakło wykładów na temat zdrowia, konsultacji medycznych i porad przygoto-wanych specjalnie z tej okazji. Jednym z prelegentów był dr Bogdan Szponar, który mówił o roli śniadania.

Dzień dla kobiet i ich zdrowia
Forum Kobiet Lublina zorganizowało 8 marca konferencję „Zdrowie kobiety”, w czasie której lekarze, dietetycy, psycholo-dzy i fi zjoterapeuci podpowiadali, jak dbać o zdrowie. Prowadzo-no też badania i udzielano porad nt. profi laktyki onkologicznej. Prezydent Lublina wręczył medale aktywnym lubliniankom.

Medal dla kobiet
Redakcja lubelskiej edycji „Gazety Wyborczej” już po raz szósty wybrała 10 Kobiet na Medal – kobiet, które odnoszą suk-cesy w nauce, biznesie, sporcie i kulturze. Wśród tegorocznych laureatek znalazła się prof. Maria Majdan, kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej z UM w Lublinie.

Wśród nagrodzonych
Andrzej Mielcarek, dyrektor Samodzielnego Publicznego 

Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu, nominowany za III miej-
sce w ogólnopolskiej klasyfi kacji szpitali w rankingu „Bezpiecz-
ny szpital przyszłości”, znalazł się wśród wyróżnionych statu-
etką „Człowiek Roku 2017”, którą przyznaje redakcja „Kurie-
ra Lubelskiego”. Dyrektora Mielcarka wyróżniono w katego-
rii Samorządność i Społeczność Lokalna.

Zawsze można się dogadać
Bezpłatne warsztaty z komunikacji z pacjentami psychia-trycznymi odbyły się w Collegium Novum UM. Spotkanie mia-ło charakter praktyczny. Uczestnicy mieli okazję poznać specy-fi kę komunikacji z pacjentem chorym psychicznie i sprawdzić swoje zdolności w komunikowaniu się z tymi chorymi.

L4 tylko elektronicznie

Od 1 lipca br. decyzją rządu znikają papierowe zwolnienia 

chorobowe (papierowe recepty będą wycofane do 2020 roku). 

Zamiast papierowych zwolnień mają być wydawane wyłącznie 

zwolnienia elektroniczne. Lekarze, którzy mają problemy z ko-

dem SMS przy podpisywaniu zwolnień elektronicznych za po-

średnictwem ePUAP, powinni wystąpić o specjalny certyfi kat 

ZUS, który działa od grudnia i nie wymaga kodów SMS. 

W uścisku grypy

Tylko w lutym aż 20 tysięcy mieszkańców Lubelszczyzny 

zgłosiło się do lekarzy z infekcjami wirusowymi i aż 250 cho-

rych trafi ło do szpitali z powodu powikłań pogrypowych.

Bal z chromosomami
Już po raz XVII odbyła się zabawa karnawałowa dla dzie-

ci niepełnosprawnych „Bal na… 47 chromosomów”. Uczestni-

czyło w nim 268 dzieci z chorobami genetycznymi z Lubelsz-

czyzny. Organizatorami, jak zawsze, byli Anna Bogucka-Koc-

ka, kierowniczka Katedry i Zakładu Biologii z Genetyką i prof. 

Janusz Kocki, kierownik Katedry Genetyki Medycznej i Zakła-

du Genetyki Klinicznej.

Medykalia tuż-tuż
Impreza organizowana przez studentów Uniwersytetu Me-dycznego odbędzie się w dniach 4-6 maja i po raz pierwszy w hi-storii, poza terenem uczelni – nowe miejsce zabawy i koncer-tów to tereny browaru przy ul. Bernardyńskiej. Powodem zmia-ny lokalizacji jest rozpoczynająca się budowa hali widowisko-wo-sportowej przy ul. Chodźki. Medykalia wrócą tam dopiero za kilka lat – kiedy obiekt będzie gotowy. 
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• Podobno, gdyby nie Medicus…
– A konkretnie, gdyby nie Pani teksty 

w Medicusie! Nie wiem, czy bez ich lek-
tury podjąłbym tę decyzję. Z całą pewno-
ścią uruchomiły we mnie odwagę i zain-
spirowały do świadczenia pomocy moim 
pacjentom za symboliczną złotówkę – od 
jesieni w każdą sobotę w mojej poliklini-
ce na osiedlu Nałkowskich udzielam po-
rad, a jeśli są wskazania wystawiam skie-
rowanie do szpitala.

• To zacznijmy od początku. 
– Chodzi mi o teksty, w któ-

rych przedstawiono postacie nie-
żyjących już lekarzy z Lubelsz-
czyzny. Nie tylko wspaniałych 
fachowców, profesjonalnie wy-
konujących swój zawód, ale też 
ich niezwykle ciekawe, nietuzin-
kowe osobowości. 

Wyjątkowe wrażenie zro-
bił na mnie dodatek historycz-
ny do Medicusa, który ukazał 
się w wakacyjnym wydaniu pt. 
„Medycyna w historii Lublina”, 
przygotowanym z okazji 700-
lecia naszego miasta. Czytałem 
go w czasie urlopu leżąc na pla-
ży. Mogłem zagłębić się w lek-
turze, bo miałem wreszcie czas. 
Z rosnącym podziwem czytałem 
o ludziach, którzy jak np. Anto-
ni Wasilkowski, lekarz zmarły 
w 1845 roku, cały swój pokaź-
ny majątek przekazał na wypo-
sażenie lubelskich szpitali i budowę do-
mu pogrzebowego, albo jak Władysław 
Kwita (zm. w 1971 roku), lekarz i spo-
łecznik, który wspierał najbiedniejszych 
studentów medycyny i z własnych pienię-
dzy fundował im stypendia, czy jak neuro-
log Henryk Mandelbaum (zmarł w 1944), 
który z powodu złej sytuacji fi nansowej 
szpitala przy ul. Lubartowskiej, w którym 
pracował, nie pobierał pensji. Albo wspa-
niała postać Józefa Steina (zm. w 1830 
roku), który nie tylko leczył biednych za 
darmo, ale też cały majątek oddał na ce-
le charytatywne, z tego największą część 
przeznaczając na stypendia dla biednych 
studentów medycyny. 

Czytałem i coraz mocniej utwierdza-
łem się w przekonaniu, że niemal wszy-
scy ci ludzie byli fi lantropami i że ja też 

który skończył medycynę i kiedy ja by-
łem w liceum w klasie biologiczno-che-
micznej, pozwolił mnie i kolegom – two-
rzyliśmy kółko zainteresowań – przycho-
dzić do szpitala i z bliska oglądać, jak wy-
gląda praca lekarza. Po maturze nie mie-
liśmy już wątpliwości, co chcemy robić, 
a ja od początku chciałem być pediatrą. 
Padło jednak na chirurgię dziecięcą – 
miałem 29 lat, kiedy obroniłem doktorat 
z tej dziedziny. 20 lat pracowałem w kli-
nice chirurgii dziecięcej, której szefem 
był prof. Jerzy Osemlak. Kiedy zmienił 
się ustrój, zacząłem myśleć o samodziel-
ności i tak powstała poliklinika, w której 
od 20 lat wykonuję zabiegi w systemie 
chirurgii jednego dnia. To także tu prze-
prowadziłem pierwszą operację z peł-

nym znieczuleniem, które zostało 
przeprowadzone poza szpitalem. 
Był 1993 rok. Obecnie wykonu-
jemy rutynowo operacje w znie-
czuleniu ogólnym, po której dziec-
ko jeszcze tego samego dnia wra-
ca do domu. Bardzo staramy się 
stworzyć w poliklinice rodzinną 
atmosferę. W ten sposób chroni-
my delikatną psychikę naszych 
małych pacjentów.

Moja propozycja darmowych 
porad wciąż wzbudza niedowie-
rzanie pacjentów, ale poczta pan-
tofl owa działa i ludzie chętnie ko-
rzystają z mojej wiedzy.

• Czyli Pana pasją jest medycy-
na, chociaż jest jeszcze inna?

– Bieganie! Późno je odkry-
łem, bo miałem już 40 lat. Dosta-
łem wtedy stypendium naukowe 
z Towarzystwa Chirurgów Dzie-
cięcych i w 1995 roku wyjecha-

łem do Bremy. W tym mieście znajduje 
się ogromny stadion a wokół niego kom-
pleks ponad 20 boisk. Wokół wszystkich 
tych obiektów biegali ludzie, często już 
w starszym wieku. Bardzo mi zaimpono-
wali i kiedy wróciłem do Polski też zaczą-
łem biegać. To nie były czasy masowych 
„dych do maratonu” itp. Kiedy biegałem 
wokół mojego osiedla, robiąc kilkukilo-
metrową pętlę, ludzie pukali się w głowę. 
Ja tymczasem złapałem bakcyla i biegam 
do dziś, mając za sobą dziesiątki startów 
także w igrzyskach lekarskich w Zakopa-
nem. Brałem też dwa razy udział w lekar-
skich mistrzostwach świata. Mam meda-
le i osiągnięcia, ale nie o to chodzi – bie-
gam, bo to doskonała forma odreagowa-
nia po pracy. To także sposób na dobrą 
formę i kondycję. Polecam!

Lekarz z pasją

Warto być filantropem
z Ryszardem Siwkiem, 

chirurgiem dziecięcym i biegaczem, 
rozmawia Anna Augustowska 

mógłbym, chociaż w pewnym stopniu, 
być do nich podobny. Sprawę przesądził 
kolejny Pani tekst w Medicusie, tym ra-
zem o doktorze Stanisławie Leszczyń-
skim, lekarzu i społeczniku, naukowcu 
i żołnierzu AK, twórcy publicznej opieki 
zdrowotnej w Kazimierzu Dolnym. Bar-
dzo poruszył mnie fragment o tym, jak 
doktor, nawet w czasie przyjęcia, kiedy 
miał w domu gości, potrafi ł dyskretnie, 
aby nie psuć nikomu zabawy, wymknąć 
się do chorego, jeśli dostał wezwanie.

• Czyli warto inspirować się życiem 
innych?

– Uważam, że to najlepszy z możli-
wych motorów, pchających nas do zmian. 
Przykład innych konkretnych ludzi, a nie 
tylko składanie deklaracji o tym, co war-
to. Nie kryję jednak, że do fi lantropii trze-
ba dorosnąć, okrzepnąć w zawodzie, mieć 
już wypracowaną bazę. Mnie, praktykują-
cemu od 40 lat lekarzowi, łatwiej jest wy-
gospodarować jeden dzień na bezintere-
sowną pomoc pacjentom niż młodym, bę-
dącym dopiero na dorobku lekarzom.

• A dlaczego został Pan lekarzem? 
W dodatku chirurgiem dziecięcym?

– Zawsze mnie ciągnęło do tego zawo-
du. Chociaż w jakimś stopniu pomógł mi 
przykład mojego, o 11 lat starszego, brata, 

Obradom ORL w dniu 14.02.2018 r. 
przewodniczył Janusz Spustek, pre-
zes LIL.

Sprawozdania z działalności delega-
tur złożyli ich przewodniczący.

Delegatura Biała Podlaska – w kar-
nawale odbył się, uznany za bardzo 
udany, XXVII Bal Lekarzy i Prawni-
ków, w którym uczestniczyło 116 osób. 
W dniu 9.02.2018 r. – 15 osób pojechało 
do Warszawy, do Teatru Buffo, na spek-
takl „Hity Buffo”.

Delegatura Chełm – w Krasnym-
stawie, w dniu 10.02.2018 r. odbyło się 
spotkanie opłatkowe, w którym uczest-
niczyło 40 osób. Przedstawiciele de-
legatury uczestniczyli w spotkaniach 
Rady Społecznej Szpitala Wojewódz-
kiego w Chełmie i Wojewódzkiej Ko-
lumny Transportu Sanitarnego w Cheł-
mie. Lekarze Oddziału Pediatrycznego 
Woj. Szpitala w Chełmie zaprotestowa-
li przeciwko artykułowi w lokalnej ga-
zecie „Nowy Tydzień”; jak informowa-
li lekarze, na oddziale była zapewnio-
na ciągłość opieki lekarskiej nad pa-
cjentami.

Delegatura Lublin – sfi nansowano 
Mistrzostwa Polski w Szachach oraz do-
fi nansowano koszty zakwaterowania na 
Mistrzostwach w Halowej Piłce Nożnej 
w Mielcu. Wyrażono zgodę na remont 
delegatury w Chełmie.

Komisje problemowe ORL – infor-
macje o działalności komisji proble-
mowych przedstawili ich przewodni-
czący.

Komisja Lekarzy Seniorów – na 
spotkaniu w dniu 25.01.2018 r. przed-
stawiono referat – „Zbigniew Herbert 
– życie i twórczość”. W marcu 2018 r. 
przygotowywana jest wycieczka do 
Warszawy.

Komisja Kultury – w dniu 17 lute-
go 2018 r. odbył się w Galerii „U Leka-
rzy” wernisaż wystawy fotografi i, któ-
rych autorem jest Piotr Szczepański, 

pt. „Dzieci z różnych stron świata”. 
Ostatni „Muzyczny piątek u lekarzy” 
zgromadził rekordową liczbę publiczno-
ści, która nagrodziła rzęsistymi oklaska-
mi utwory wykonane przez zespół „The 
Red Tramps”.

Komisja Stomatologiczna – w dniu 
9.02.2018 r. omówiono programy szko-
lenia w zawodach: higienistka stomato-
logiczna oraz asystentka stomatologicz-
na. Członkowie komisji nadal bardzo 
krytycznie wypowiadali się o możliwo-
ści korzystania z dentobusów, tym bar-
dziej że NFZ też nie wie, jak ma rozwią-
zać ten problem. Na posiedzeniu dysku-
towano również o problemach związa-
nych z instalacją separatorów amalga-
matu od 1 stycznia 2019 r. Omawiano 
również problemy związane z ochroną 
radiologiczną pracowników, a także pa-
cjentów zgodnie z dyrektywami UE.

Komisja Kształcenia – została wpi-
sana na listę CMKP jako podmiot szko-
lący. Uzyskano akceptację na organi-
zowanie kursów z zakresu zdrowia pu-
blicznego i prawa medycznego dla le-
karzy i lekarzy dentystów, którzy uzy-
skali specjalizację po 1.10.2014 r. Na 
bieżąco potwierdzana jest tożsamość 
lekarzy w Systemie Monitorowania 
Kształcenia.

Komisja Socjalno-Bytowa – regu-
larnie odbywa spotkania, na których na 
bieżąco są rozpatrywane podania o za-
pomogi. W pierwszym miesiącu dzia-
łania uchwały o bonusie – 1000 zł dla 
każdego nowo narodzonego lekarskie-
go dziecka, mamy już wyniki – pierw-
szą rundę wygrały dziewczynki z chłop-
cami w stosunku 5:4.

Okręgowa Rada Lekarska podjęła 
uchwały o:

1. Zatwierdzeniu projektu uchwały 
zjazdowej o parytetach wyborczych.

2. Przyjęła sprawozdanie prezesa Ja-
nusza Spustka o działalności ORL za rok 
2017 oraz kadencyjnym. (jj)

Z obrad ORL – luty 2018
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Absolwenci Wydziału 
Lekarskiego AM w Lublinie

rocznik 1964-1970 
Zapraszamy absolwentów Wydziału 

Lekarskiego Akademii Medycznej w Lu-
blinie z lat 1964-1970 na kolejne spo-
tkanie koleżeńskie, które odbędzie się 
w dniach 8-10 czerwca 2018 r. w hotelu 
„Renesans” w Zamościu, ul. Grecka 4.

Koszt uczestnictwa w programie spo-
tkania wynosi 180 zł od osoby oraz do-
datkowo koszty zakwaterowania w ho-
telu. Osoby zainteresowane naszym spo-
tkaniem prosimy o wpłacenie tej kwoty 
na podane poniżej konta organizatorów 
do dnia 20 maja 2018 r. Szczegółowe in-
formacje u organizatorów na podane po-
niżej numery telefonów.

66 1020 3176 0000 5102 0033 8376
– posiadacz rachunku: Liliana Szy-
mańska-Mazur, informacja pod nr tel. 
605 589 587, e-mail: lilianamazur@
gmail.com

24 1240 2496 1111 0000 3761 2432
– posiadacz rachunku Jolanta Żuber-
Wieczorkiewicz, informacja pod nr tel. 
604 415 883 e-mail: jwieczorkiewicz@ 
gazeta.pl

Rezerwacja noclegów telefoniczna pod 
numerem: 84/677 59 30, fax 677 59 32: 
hasło: Zjazd Lekarzy. Numer konta do 
wpłat za noclegi:
Bank PKO SA I 0 Zamość Pl
6612 40 2816 1111 0000 4015 2345.
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Teatralnie

Kultura w LIL

Zaproszenie

Na skórze
7 i 8 kwietnia w Targach Lublin (Dworcowa 11) będzie trwała II 

edycja Lubelskiego TattooFestivalu. Tattoodays.pl to cykl najwięk-
szych festiwali tatuażu i muzyki w Polsce. Organizatorzy zapowiada-
ją udział światowej klasy tatuatorów. Będzie można zrobić sobie ta-
tuaż, zainspirować się i poznać proces tatuowania. W programie kon-
kursy na najlepsze tatuaże, zlot food trucków, strefa mody, wystawy 
customowych aut, rowerów i motocykli. Bilety 34,90-200 zł. Program 
i informacje na www.tattoodays.pl.

10. Lublin Jazz Festiwal
Między 15 a 22 kwietnia w Centrum Kultury kolejna edycja jazzowego 

wydarzenia. Organizatorzy wśród gwiazd wymieniają Marca Ribota oraz 
światowej klasy saksofonistę i kompozytora – Billa Evansa. Wystąpi też Ku-
timan Orchestra. Będą także kompozycje legendy polskiego jazzu w pro-
gramie „Śpiewnik Nahornego”, którego przygotowaniem zajął się Mariusz 
Bogdanowicz wraz ze studentami kierunku Jazz i Muzyka Rozrywkowa 
UMCS w Lublinie. Bilety 80-20 zł. Więcej na http://lublinjazz.pl.

Energia Czerwonych Trampek 
Tym razem „Muzyczny piątek u lekarzy” pod auspicjami Komisji Kultury OIL zgromadził rekor-

dową publiczność, jak na skromne możliwości lokalowe lubelskiego Klubu Lekarza przy Chmiel-
nej 4. Dosłownie nie było gdzie igły wcisnąć. Niech żałują ci, którzy zostali w domu i wybrali te-
lewizję w wygodnym fotelu.

Brawurowe wykonania lekarskiego zespołu „The Red Tramps” w składzie: Paweł Krupa – śpiew, 
gitara, Tomasz Kleczkowski – śpiew, gitara, Kacper Chmiel – gitara basowa, Dariusz Chmiel – per-
kusja nagrodzono rzęsistymi oklaskami.

Marek Stankiewicz

Biała, chociaż kolorowa
Wernisaż wstawy fotografi i pt. „Grenlandia – kolorowy odcień bieli” Krzysztofa Muskal-

skiego odbył się 10 marca 2018 r. o godz. 12.00 w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy” przy 
ul. Chmielnej 4. Grenlandia – „zielona kraina” – największa wyspa naszego globu, przez większą 
część roku spowita jest bielą śniegu i lodu. Jedynie w miesiącach letnich odsłania swoje kolorowe 
oblicze u wybrzeży morza Baffi  na. Barwna swą fl orą i fauną arktyczna tundra oraz góry lodowe 
skąpane w kolorowych promieniach słońca tworzą bajeczny, zachwycający kolorowymi odcienia-
mi bieli krajobraz – to opis urody wyspy, którą fotografował Muskalski, okulista z Częstochowy.

Wernisaż już 21 kwietnia
„Zew Północy” – wystawa fotografi i Karoliny Siwkiewicz odbędzie się 21 kwietnia w Galerii 

Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy” w Lublinie przy ul. Chmielnej 4 o godz. 12.00.

Mistrzowski kwartet

Literacko

Suflerzy z Lublina
Budka Sufl era, legenda polskiego rocka, 

najbardziej lubelski z lubelskich zespół roc-
kowy, po 45 latach istnienia na scenie, do-
czekał się swojej biografi i. Potężny tom li-
czący niemal 800 stron pt. „Memu miastu 
na do widzenia. Miasto – Muzyka – Ludzie” 
to doprawdy wyzwanie. 

Nie tylko dla fanów zespołu. 
Książka jest dosłownie naszpikowana 

biografi ami chyba absolutnie wszystkich 
muzyków, którzy choćby przez krótki czas 
byli związani z Budką. I nie tylko muzyków, 
ale też osób, które działały w otoczeniu „dru-
żyny Cugowskiego”. Dużo tu anegdot, osobi-
stych wspomnień, dużo o samym Lublinie. – 
Piszę też o tym, jak wyglądało przez ten czas 
życie muzyka, czyli o tzw. rock’n’rollu. Są też 
opowieści o zdarzeniach ciężkich – rozsta-
niach, czy uzależnieniach od alkoholu. Wie-
le z opisanych przeze mnie historii nie było 
wcześniej publikowanych – zaznacza Jaro-
sław Sawic, autor książki, pochodzący z Lu-
blina publicysta zajmujący się muzyką roc-
kową i jazzową.

Zabrakło na pewno jednej historii – Je-
rzy Janiszewski, dziennikarz lubelskiego ra-
dia, który dla Budki zrobił wszystko – odmó-
wił udziału w projekcie i nie pozwolił nawet 
o sobie w biografi i wspomnieć i… tak się 
też stało. Poza przytoczeniem przez auto-
ra jednego zdania, którym Janiszewski „po-
dziękował” za propozycję wystąpienia w hi-
storii o Budce – jak ono brzmiało najlepiej 
sprawdzić osobiście.

Jak przystało na prawdziwą biografię, 
książka aż puchnie od zdjęć, plakatów, okła-
dek płyt. Jest też pełna dyskografi a, indeks 
nazwisk a nawet bibliografi a. Trzeba więc 
w pełni docenić wysiłek autora, który stwo-
rzył istne kompendium …chociaż … być mo-
że rozmiar dzieła nie pozwolił dostatecznie 
wychwycić wszystkich błędów – szczegól-
nie w pisowni nazwisk, szczególnie nazwi-
ska jednego z najbardziej znanych w Lublinie 
chirurgów, co każdy z Czytelników Medicusa 
z łatwością – i przykrością – zauważy. 

Anna Augustowska

Jarosław Sawic, „Memu miastu na do wi-
dzenia”, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, 
Warszawa 2017 

Tomasz Stańko kontynuuje 
trasę koncertową promującą je-
go najnowszy album dla ECM Re-
cords „December Avenue”. Jak 
oceniają fachowcy, to album pe-
łen poetyckiej lekkości, ballad 
przedzielonych ekspresyjnymi 
groomami. 10 kwietnia o godz. 
19 Tomasz Stańko New York Qu-
artet w składzie: Tomasz Stańko 
– trąbka, David Virelles – piano, 
Reuben Rogers – kontrabas, Ge-
rald Cleaver – perkusja wystąpi 
w Centrum Spotkania Kultur. Bi-
lety 59-159 zł. 

Muzycznie

Wielki Koncert Wielkanocny
„Mesjasz” to oratorium, które Georg Friedrich Händel skomponował 

w 1741 roku w dwa tygodnie. Tekst jest zaczerpnięty z wersetów Pisma 
świętego (głównie ksiąg prorockich Starego Testamentu, ale również 
z Nowego Testamentu). Dzieło usłyszymy 6 kwietnia o godz. 19 w Fil-
harmonii Lubelskiej. Wykonawcy: Zespół Muzyki Dawnej Konfraternia 
Caper Lublinensis, Chór Filharmonii im. H. Wieniawskiego Lutnia Lubel-
ska, Przemysław Fiugajski – dyrygent, Olga Pasiecznik – sopran, Jan Ja-
kub Monowid – kontratenor, Sylwester Smulczyński – tenor, Robert Gier-
lach – bas. Bilety 20-30 zł.

Tatuaż

Gdybym był bogaczem
Gala najpiękniejszych arii operetkowych i operowych w wykonaniu 

artystów Teatru Opery i Baletu, najstarszego teatru obwodu odeskie-
go Ukrainy. Podczas „Gali operetkowo-musicalowej”, która 10 kwietnia 
o godz. 19 będzie prezentowana w Filharmonii Lubelskiej zobaczymy 
najlepszych solistów, muzyków, tancerzy baletowych oraz chórzystów 
– łącznie ponad 50-osobowy skład artystyczny. 

Bilety po 110 zł.

Szuflandia w CSK
21 kwietnia o godz. 18 w CSK otwarcie wysta-

wy „Kingsajz” organizowanej w ramach trwają-
cego Festiwalu Scenografi i i Kostiumów „Scena 
w Budowie” 2018. Na potrzeby fi lmu Juliusza 
Machulskiego powstało ponad 200 makrore-

kwizytów, które będzie można oglądać do 13 
maja, pochodzą ze zbiorów Muzeum Kinemato-

grafi i w Łodzi. Wstęp gratis.

Wystawa

Muzealnie

Barbarzyńskie tsunami
Zamek Lubelski zaprasza na najnowszą ekspozycję najcenniejszych 

zabytków archeologicznych, pochodzących z 13 muzeów i instytucji na-
ukowych Polski. Kanwą wystawy „Barbarzyńskie tsunami. Okres wędró-
wek ludów w dorzeczu Odry i Wisły” są wydarzenia z dziejów Europy 
wstrząsające cywilizacją późnego antyku w okresie nazywanym wielką 
wędrówką ludów. Niektóre z nich np. Goci czy Wandalowie, wywodzi-
ły się z dorzecza Odry i Wisły. Na wystawie znajdą się związane z nimi 
monety, elementy strojów i ozdoby wykonane ze srebra i złota, a tak-
że żelazne uzbrojenie – czyli ponad 500 zabytków odkrytych w Pol-
sce. Jak informują organizatorzy, po raz pierwszy na potrzeby wysta-
wy czasowej zostały użyte witryny transparentne, pełniące rolę przej-
rzystych monitorów dotykowych.

„Prawda” Bończaka
15 kwietnia o godz. 19 w Centrum Kongresowym 

Uniwersytetu Przyrodniczego (ul. Akademicka 15) ko-
media Floriana Zellera „Prawda”. Autor analizuje zaka-
marki ludzkiej duszy. Obsada: Magdalena Wójcik, Doro-
ta Kamińska, Karol Strasburger, Piotr Polk. To dwa małżeń-
stwa, w których wszyscy nie tyle się kochają i przyjaźnią, co 
chronicznie okłamują. Reżyseria Jerzy Bończak. Bilety 60-80 zł.
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Pamiętnik znaleziony w szpitalnej szafce (serial prawie codzienny)

Nasz szoł powszedniSałatka po lekarsku

Faszerowane cebule w bulionie 
Wiosna już na całego, a nowalijek brak. Oczywiście takich praw-

dziwych, prosto z gruntu. Ale na szczęście mamy nasz krajowy spe-
cjał, czyli… cebulę. Dzisiaj mamy jej różnorodność dostępną na ryn-
ku. Jest klasyczna, jest cukrowa, jest czosnkowa i wreszcie czerwona. 
Ale każda z nich bez wyjątku to bomba witaminowa, zwłaszcza o tej 
porze roku. Cebula to jedno z najstarszych warzyw znanych człowie-
kowi. Na jej wyjątkowych właściwościach poznano się już 5 tys. lat 
temu. W starożytności uwielbiano cebulę nie tylko za jej smak, ale też 
wszechstronne właściwości lecznicze. Choć bakterie jeszcze nie zostały odkryte, to 
wysoko ceniono jej lecznicze działanie. Przykładano na rany. Używano jej soku do le-
czenia. Cebulę stosowano również jako afrodyzjak. Zaś w starożytnym Egipcie cebu-
la była stosowana podobno, jako… środek antykoncepcyjny. Szczegółów, niestety, nie 
znam (sic!). Jeśli chodzi o właściwości i skład to w każdej cebuli, bez wyjątku czy to 
klasyczna dymka, czy czerwona (red Baron), znajdują się minerały takie jak krzem, 
siarka, cynk, sód, wapń, potas i fosfor. Witaminy: C, B1, B2, E, K, PP oraz prowitami-
na A. Ponadto cebula jest warzywem o niskiej kaloryczności. No dobrze, a dlaczego 
jest znana jako wyciskacz łez? Winne są olejki lotne, związki siarki i krzemu, które 
się wówczas ulatniają i docierają w formie intensywnego zapachu podrażniając nasze 
śluzówki i spojówki. Ale… równocześnie udrażniają nam nos i leczą go. Sok z cebu-
li jest środkiem antyseptycznym. Cebula, dzięki zawartości enzymów, posiada właści-
wości przyspieszające metabolizm i usprawniające trawienie. Flawonoidy w niej za-
warte mają działanie moczopędne. Pomagają w albuminurii i uremii. Cebula pomaga 
też usuwać nadmiar wody z organizmu. Cebula więc bezsprzecznie to lek. Oczywiście 
najprostszym lekiem z domowej apteczki, zawierającym cebulę, jest syrop cebulowy. 
Cebula jest również doskonałym lekarstwem na kaca. Tak, tak, słynna francuska zupa 
cebulowa była lekarstwem „następnego dnia” po przedawkowaniu wina. No, ale dość 
o cebuli. Spróbujmy teraz coś niej zrobić. 

Składniki:
• 4 duże cebule (mogą być też 

czosnkowe lub czerwone) 
• 30 dag łopatki mielonej
• ½ piersi indyka (mielonej)
• mała czerwona papryka
• 3 suszone pomidory
• 2 ząbki czosnku
• 1 jajko
• 2 łyżki tartej bułki
• 1½ szklanki bulionu 

(warzywny lub drobiowy)
• 2 łyżki oleju 
• ½ pęczka natki
• ½ posiekanej drobno ostrej 

papryki
• 2 łyżki prażonych ziarenek 

dyni
• łyżeczka musztardy
• łyżeczka czarnuszki 
• łyżeczka oregano

Wykonanie: 
Cebule obrać, odciąć wierzchy, gotować 5 minut. Należy delikatnie po ostudzeniu 

i odcięciu spodu wycisnąć (wypchnąć) środki aż do największego i to tak, żeby nie po-
pękała. Paprykę oczyścić z pestek, pokroić w kostkę.  Na oleju przesmażamy paprykę 
z czosnkiem i studzimy. Następnie, najlepiej ręką, wyrabiamy mięso z jajkiem, bułką 
tartą, oregano, czarnuszką, musztardą, posiekaną natką oraz przyprawami i posiekaną 
ostrą papryczką chilli, a także pestkami dyni i posiekanymi suszonymi pomidorami. 
Gdyby masa była zbyt sucha, można dodać olej spod pomidorów. Masą napełniamy ce-
bule, przekładamy do formy żaroodpornej, podlewamy bulionem. Przykrywamy i pie-
czemy ok. 60 min (200 st. C), polewając powstałym sosem. Na ostatnie 5 minut położyć 
na wierzch pestki z dyni i po łyżce sosu pomidorowego i zdjąć przykrycie. Podawać na 
gorąco z razowym chlebem lub kaszą gryczaną i białym półwytrawnym winem. 

Smacznego!
Dariusz Hankiewicz

21 lutego

Przeczytałem w gazecie bardzo 
dobry, z życia wzięty, dowcip, który 
jak każdy dobry dowcip natychmiast 
się sprawdził w życiu. Otóż była ciot-
ka. Dałem jej receptę (cichcem dok-
tór mi wypisał), żeby ją zrealizowa-
ła, bo w ten sposób mogłem zmniej-
szyć oddziałowe niedobory lekowe 
a swoje szanse na leczenie, co praw-
da swoim kosztem, powiększyć. Ciot-
ka wróciła i powiedziała, że tego le-
ku na stanie apteka akurat nie miała. 
Akurat to nie był lek na stanie tylko 
na prostatę! Ale nie wypadało mi te-
go ciotce mówić. 

22 lutego

Na forach medialnych znowu KRS, 
czyli Krajowa Rada Sądownictwa 
i delegowani do niej najwybitniej-
si prawnicy. No to mniej więcej tak, 
jakby w oddziale szpitalnym do skła-
du operacyjnego wyznaczani byli tyl-
ko zaufani i przypochlebcy ordyna-
tora. I co – bać się, czy wypisywać 
wtedy na własne żądanie?! …A jak 
powstanie, co nie jest niemożliwe, 
KRL – czyli Krajowa Rada Lecznic-
twa a w niej koledzy i koleżanki mi-
nistra, to co?! I z czego się wtedy wy-
pisać?! Zwłaszcza że o jakimkolwiek 
żądaniu lepiej nie mówić. Bo komu 
powiedzieć?!…

25 lutego

Człowiek czasem czyta. I przeczy-
tałem w gazecie hasło z manifestacji – 
„WASZA TELEWIZJA! NASZE PI-
LOTY!”. Trafne. Ale bardziej po pol-
sku by zabrzmiało – „WASZA TELE-
WIZJA – NASI PILOCI”! To mogła-
by być bomba. Oby też trafna. 

28 lutego

Nie mam już basenu. Kaczki też, bo 
po badaniu urodynamicznym wyszło 
na to, że według wyników mocz po-
winienem już trzymać. Jak tak w ba-
daniu wyszło to trzymam. W słoiku-
weku obok łóżka. Może to badanie 
było za mało dynamiczne, ale wyni-
ków podważał nie będę. Tylko do we-
ka ciężko trafi ć, zwłaszcza w nocy po 
ciemku i sąsiedzi się skarżą, że wilgot-
ność powietrza w sali wzrasta, mimo 
że wycieram. 

1 marca

Jeden z kolejnych genialnych na-
szych polityków wymyślił, by zbu-
dować płot wzdłuż granicy z Biało-
rusią, bo stamtąd przenikają jakieś 
dziki roznosząc zarazę pomoru na 
nasze rodzime świnie. Jeżeli płot ma 
być ochroną przed zarazą, i to się ro-
zejdzie po świecie, to boję się, że nie-
długo będziemy mieli płoty wzdłuż 
wszystkich naszych granic, bo Euro-
pa też się będzie broniła przed zara-
zą. Naszą. Umysłową. Ale już na to 
nie wydamy ani grosza. I na tej izo-
lacji znacznie oszczędzimy. I to nam 
się na pewno opłaci. 

3 marca

I znowu problem dla władzy czy czas czas 
zmienić na jeden ogólny, czy zostawić ten 
letni i ten zimowy. No, czas zmieniać w ta-
kie czasy, gdy czas czasy zmienić na lep-
sze? To jest problem, bo godzina w tą czy 
w tamtą czasami może być istotna, zwłasz-
cza przy podejmowaniu szybkich i istotnie 
zaskakujących czasami uchwał i decyzji, bo-
wiem teraz przez godzinę, zwłaszcza nocną, 
można podjąć tyle, że potem latami inni te-
go nie udźwigną. 

5 marca

Podobno całkiem poważnie zanosi się na 
strajk PIELĘGNIAREK! No, jak się 

patrzy na ich pracę i na to, ile za 
nią dostają, to niech się nie za-

nosi tylko niech będzie, i to 
z pozytywnym fi nałem, bo 
jak jeszcze ich nie będzie, 
to co będzie?! Ale czy 
to będzie zrozumiałe dla 
tych, którzy nie rozumie-
ją, co będzie? Może zrozu-
mieją, jak się dostęp z ra-

cji stanowiska albo konek-
sji do rządowych, albo przy-

rządowych lecznic urwie. A na 
to też się powoli zanosi. 

6 marca

Znowu była ciotka i znowu narzekała, 
tym razem na to, że coraz więcej rachun-

ków podatkowych przychodzi do zapłacenia. 
Czyżby ustawa „PODATEK+” przed nami, 
albo tylko próbne podchody przed jej jedno-
głośnym szybkim uchwaleniem? No, ale jak 
komuś trzeba dać, to ktoś musi płacić! I to 
trzeba zrozumieć. Kiedyś było powiedzenie 
„PŁACĘ I WYMAGAM”, teraz w ramach 
dobrej zmiany (dla niektórych) dla reszty 
może być to w brzmieniu „WYMAGAJĄ, 
TO PŁACĘ”. Na niektórych. Ale innego bez-
piecznego wyjścia na razie nie ma. 

7 marca

A w mediach znowu fenomen klauzuli su-
mienia. No, tylko czekać, gdy sprzedawca 
wegetarianin (nie tylko w bezhandlowe nie-
dziele) nie sprzeda nam czegoś na befsztyk, 
sprzedawca abstynent żadnej fl aszki, sprze-
dawca mebli – łóżka, bo nie daj Boże może 
być przedmałżeńskie, albo szafy, bo tam naj-
częściej chowają się ci godni sumiennego po-
tępienia. Możliwości może być dużo a klau-
zula też może się zmieniać w klaunzulę. 

Nowy skład zarządu PTS
W dniu 8.01.2018 r. podczas zebrania naukowo-
szkoleniowego Oddziału PTS Lublin w wyniku 
głosowania dokonano wyboru nowego składu Zarządu 
Oddziału Lubelskiego PTS.
W dniu 10.01.2018 r. odbyło się zebranie Zarządu 
Oddziału Lubelskiego PTS, na którym powołano nowy 
skład Zarządu Oddziału na kadencję 2018-2022.

Skład Zarządu:
Prezes Zarządu – Dr hab. n. med. Janusz Borowicz 
Wiceprezes Zarządu – Prof. zw. dr hab. n. med. 
T. Katarzyna Różyło 

Sekretarz Zarządu – Dr n. med. 
Beata Piórkowska-Skrabucha 
Zastępca Sekretarza Zarządu – Prof. zw. dr hab. 
n. med. Joanna Wysokińska- Miszczuk 

Skarbnik Zarządu – Dr n. med. Leszek Szalewski 
Zastępca Skarbnika Zarządu – Dr n. med. 
Andrzej Bożyk

Członkowie Zarządu:
Prof. zw. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska
Dr hab. n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz
Dr hab. n. med. Janusz Kleinrok
Dr n. med. Anna Kaczmarek
Dr n. med. Jarosław Sieczkarek 

2 marca

W ramach dobrej zmiany nadal 
trwa na dobre akcja zmiany nazw ulic, 
którym dotychczas patronowały nie-
akceptowalne teraz postacie z najnow-
szych dziejów. Dobrze, że ci zmie-
niacze-odkłamywacze historii póki 
co nie chcą jeszcze zmieniać nazw 
miast, bo pewnie wtedy tylko JARO-
SŁAW byłby poza podejrzeniem. Ta-
kiego na przykład PUŁTUSKA nie 
byłoby na pewno. Nawet pół! A roz-
szerzając skalę zmian o inne aktual-
ne tematy, to sięgając (z przeprosze-
niem) głębiej, PORONIN brzmiałby 
lepiej jako POCZĘCIN, o ZEBRZY-
DOWICACH by się zapomniało, ale 
PRZEMYŚL byłby zagrożony, bo na-
zwa sugeruje wyciąganie niekoniecz-
nie prawomyślnych wniosków, jak się 
to i owo przemyśli. A wybory samo-
rządowe blisko. 

8 marca

DZIEŃ KOBIET. Jeszcze obchodzo-
ny, ale zgodnie z politycznym klimatem 
coraz większym łukiem. Cóż, taki mamy 
klimat. Na szczęście do arabskich przy-
jaciół jeszcze nam trochę brakuje. Jeśli 
chodzi o klimat też. 

10 marca

Podobno miarą człowieczeństwa jest 
stosunek do dzieci, ludzi starych lub cho-
rych i do zwierząt. Warto więc czasem ro-
zejrzeć się wokół, przelecieć po kanałach 
(na razie póki co telewizyjnych) i zoba-
czyć, kto zasługuje na miano człowieka, 
a kto tylko na człekopodobnego!…

15 marca

Pamiętnik zaczyna mi ciążyć. Przedru-
kowują go gdzieś, czy co? Wczoraj do-
stałem „życzliwego” anonimowego ma-
ila z ostrzeżeniem, żebym się tak nie wy-
mądrzał, nie był taki odważny, dowcipny 
i może, żebym się puknął w łeb, bo któ-
regoś dnia mogę być zaskoczony w pełni 
uprawnionym puknięciem do drzwi o 6 ra-
no. Nie będę zaskoczony, bo wstaję o 5.

Irosław Szymański
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zaprasza na kursy

Lekarze i lekarze dentyści otrzymają punkty edukacyjne 
(nr wpisu do LIL – 58-000063-003)

Wojewódzki Klub Techniki 
i Racjonalizacji w Lublinie

Ochrona radiologiczna pacjenta 

LST
12.05.2018, egzamin 20.05.2018

LR, LRZ, LRT, FT, PMN
13 i 19.05.2018, egzamin 20.05.2018

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

II Międzynarodowa Konferencja Okulistyczna w Lublinie

Nowelizacja listy refundacyjnej leków – marzec 2018 r. 
Ministerstwo Zdrowia opublikowa-

ło projekt nowej listy leków refundo-
wanych. Znajdą się na niej kolejne 92 
produkty lecznicze. Na marcowej liście 
nie znajdzie się 45 produktów leczni-
czych w związku z wpłynięciem wnio-
sków o skrócenie terminu obowiązują-
cej decyzji refundacyjnej. 

Do obowiązującej od marca listy re-
fundacyjnej dołączono wykaz bezpłat-
nych preparatów dla seniorów, w któ-
rym uwzględniono 1740 środków leczni-
czych (o 83 więcej niż w poprzednim ze-
stawieniu). Osoby, które ukończyły 75. 
rok życia, będą mogły otrzymać kolej-
ne bezpłatne leki zapobiegające cukrzy-
cy i działające przeciwzakrzepowo: do-
ustne leki przeciwcukrzycowe (pochod-
ne sulfonylomocznika zawierające sub-
stancje czynne: gliclazidum, glimepiri-
dum, glipizidum) i leki przeciwzakrze-
powe (z grupy antagonistów witaminy 
K zawierające substancje czynne: war-
farinum, acenocumarol).

Zdecydowano też o rozszerzeniu 
programu profi laktyki przeciw zakaże-
niom wirusem RS, który atakuje oskrze-
la i płuca – od marca na refundację leku 

synagis (paliwizumab) mogą liczyć także 
dzieci urodzone między 28 a 32 tyg. wie-
ku ciążowego. Dotychczas program bier-
nej immunizacji był wprowadzony jedy-
nie dla wcześniaków, które urodziły się 
przed 28. tygodniem ciąży lub mają dys-
plazję oskrzelowo-płucną i nie ukończy-
ły 1. roku życia. 

Zmiany obejmą także inne programy 
lekowe. Refundacją zostały objęte takie 
preparaty jak: dysport (Clostridium bo-
tulinum typ A) pomocny w leczeniu spa-
styczności nogi po udarze mózgu. Revo-
lade (eltrombopag) został objęty refunda-
cją w ramach programów leczenia doro-
słych chorych na pierwotną małopłytko-
wość immunologiczną oraz dzieci cho-
rych na przewlekłą pierwotną małopłyt-
kowość immunologiczną. 

Osoby leczące się na stwardnienie roz-
siane będą mogły skorzystać z nowego le-
ku, który dołączono do listy refundacyjnej: 
gilenya (fi ngolimod) został objęty refun-
dacją w ramach zmienionego programu le-
czenia stwardnienia rozsianego po niepo-
wodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu 
lub szybko rozwijającej się ciężkiej posta-
ci stwardnienia rozsianego. Przedmiotowa 

zmiana obejmuje wydłużenie czasu te-
rapii dla leku gilenya powyżej pięciu lat 
(brak ograniczenia czasowego) oraz roz-
szerzenie populacji pacjentów leczonych 
fi ngolimodem o szybko rozwijającą się 
ciężką postać stwardnienia rozsianego 
(RES RRMS). 

Ofev (nintedenib) będzie dostępny 
dla pacjentów w ramach programu le-
czenia idiopatycznego włóknienia płuc 
z zastosowaniem nintedanibu. Resort 
zdrowia zaznacza, że jest to nowa sub-
stancja czynna oraz kolejna opcja tera-
peutyczna, obok pirfenidonu, udostęp-
niona grupie chorych na idiopatyczne 
włóknienie płuc w ramach istniejące-
go programu. 

Na obowiązującej od marca 2018 ro-
ku liście refundacyjnej znajdzie się lek: 
formetic (metforminum) pomocny pa-
cjentkom, u których zdiagnozowano ze-
spół policystycznych jajników. 

Ministerstwo Zdrowia kolejny raz 
obiecuje, że nowelizacje listy leków 
refundowanych będą się odbywały raz 
na kwartał, a nie jak obecnie co dwa 
miesiące.

JJ

II Konferencja Okulistyczna zorganizowana przez czasopismo Opthalmo-
logy Journal, w dniach 8-9 lutego 2018 r. zamieniła Lublin w centrum świato-
wej okulistyki. Uczestniczyło w niej około 400 gości, lekarzy okulistów, także 
w trakcie specjalizacji oraz studentów medycyny. 

W czasie ceremonii otwarcia, prezydent miasta Lublin – Krzysztof Żuk, wrę-
czył prof. Robertowi Rejdakowi, Medal 700-lecia Miasta Lublin. Nagrodę, jak 
powiedział Żuk, przyznano w dowód uznania za wkład i zaangażowanie w roz-
wój miasta oraz za zasługi na rzecz jego mieszkańców. 

Podczas konferencji wykłady poprowadzili specjaliści z Polski, Włoch, Li-
twy, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych oraz Niemiec. Odbywały się 
one w pięciu podzielonych tematycznie sesjach, które dotyczyły: schorzeń po-
wieki, oczodołu i rogówki, leczenia jaskry, zaćmy i siatkówczaka. Prof. Robert 
Rejdak wygłosił referat „Krwotok do ciała szklistego i trakcyjne odwarstwie-
nie siatkówki – diagnostyka różnicowa i terapia”. Dużym zainteresowaniem 
cieszyła się część praktyczna konferencji. Na specjalnie zorganizowanych kur-
sach, prowadzonych m. in. przez prof. Luca di Antonio oraz dr. Marco Rispo-
li z Włoch, pokazywano badanie angio-OCT, uważane za najnowocześniejszą 
z technik, wykorzystywanych w diagnostyce chorób oczu, która pozwala na wy-
krycie między innymi błony neowaskularnej bez konieczności podawania kon-
trastu dożylnie. Wykład o iniekcji doszklistkowych poprowadzili Anna Matysi-
k-Woźniak oraz prof. Rejdak. Uczestnicy zapoznali się też z wiedzą, dotyczą-
cą powikłanych przypadków zaćmy, którą przedstawił prof. Tomasz Żarnow-
ski oraz z zabiegiem witrektomii, o którym mówił prof. Rejdak. Na kolejnym 
z kursów Paweł Klonowski i Mariusz Spyra poruszyli tematykę leczenia pres-
biopii. Na zamykającym ten cykl szkoleniu, prowadzonym przez prof. Rejda-
ka oraz Tomasza Chorągiewicza, uczestnicy pogłębili swoją wiedzę na temat 
szycia ran powiek i rogówki.

Ważnym elementem wystąpień były transmisje z operacji okulistycznych, 
podczas których prof. Anselm G.M. Junemann, prof. Marek Rękas oraz prof. 
Artur Klett prezentowali najnowocześniejsze techniki operacyjne.

Jerzy Jakubowicz

Pani dr 

Agacie Kędzierawskiej-Kurylcio
wyrazy współczucia z powodu śmierci

MATKI
składa

prof. Wojciech Polkowski
wraz z Zespołem Kliniki Chirurgii Onkologicznej 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Koleżance dr 

Annie Kowalczyk
wyrazy współczucia i żalu z powodu śmierci

TATY
składają 

współpracownicy 
z NZOZ VIVAMED 

w Lublinie

Absolwencie przybywaj!
Zjazd Absolwentów Akademii Medycznej w Lublinie 

rocznik 1976
Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie koleżeńskie, które 

odbędzie się w dniach 14-16.09.2018 r. w Kazimierzu Dolnym w Do-
mu Pracy Twórczej, ul. Małachowskiego 17.

Koszt uczestnictwa 600 zł obejmuje: 2 noclegi, 2 śniadania, zdjęcia, 
uroczystą kolację, wycieczkę autokarową do Lublina i ognisko.

Wpłaty na konto Bank PKO SA I Oddz. Puławy 07 1240 2412 1111 
0000 3610 7559 z dopiskiem „ZJAZD 76” do dnia 31.07.2018.

Informacje zjazdowe: Elżbieta Walas-Skrzat, tel. 603 933 118 ela.
skrzat@gmail.com

W pierwszą rocznicę nagłej śmierci ukochanego Męża

śp. Bogdana Wróbla
anestezjologa, absolwenta Akademii Medycznej w Lublinie (1980-1986), wieloletnie-
go pracownika Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii: Szpitala Powiatowego 
w Kozienicach, Instytutu Centrum Zdrowia Matki-Polki w Łodzi, SP Klinicznego Szpi-
tala Okulistycznego w Warszawie oraz Szpitala Dziecięcego im. prof. Jana Bogdano-
wicza w Warszawie, pragnę podziękować wszystkim Przyjaciołom, którzy wspie-
rali mnie w tych strasznych chwilach.

Danuta Madejska-Wróbel

Pani Doktor 

Ewie Lewandowskiej 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

MAMY
składają pracownicy NZOZ Raj-Dent.

Zdrowie jamy ustnej

Prof. Robert Rejdak 
z Medalem 700-lecia Miasta Lublina

Szanowni Koleżanki i Koledzy
rocznik  1983

Z okazji 35 rocznicy ukończenia studiów organizujemy spotka-
nie koleżeńskie w dniu 27.10. 2018 roku (sobota) w hotelu „AGIT” 
w Lublinie, ul. Wojciechowska 29.

Koszt uczestnictwa w spotkaniu (bez noclegu) wynosi 300 zł 
od osoby. 

Wpłaty na konto: Bożena Kowal, Teresa Dobrzańska-Pielichow-
ska 89 2490 0005 0000 4000 6545 tytułem – opłata zjazdowa.

Rezerwacja hotelu we własnym zakresie – telefonicznie na ha-
sło – „zjazd absolwentów” (tel. hotel „AGIT”  721 103 300).  

Osoby do kontaktu:  Bożena Kowal  bozenakowal@autograf.pl,  
Teresa Dobrzańska-Pielichowska  teresa.dobrzanska@gmail.com

Zapraszamy na XX Między-
narodową Konferencję Okrągłe-
go Stołu pt. „Kształcenie przed- 
i podyplomowe w stomatologii”, 
która odbędzie się w dniach 
19-20.04.2018r. oraz XI Między-
narodową Konferencję Naukowo
-Szkoleniową „Środowisko a stan 
zdrowia jamy ustnej” i IV Między-
narodową Konferencję Nauko-
wo-Szkoleniową Lekarzy Den-
tystów „Między funkcją a estety-
ką”, które odbędą się w dniach 
20-21.04.2018 r. w Lubelskim 
Centrum Konferencyjnym w Lu-
blinie, ul. Artura Grottgera 2.

Uczestnikami konferencji bę-
dą profesorowie, kierownicy kli-
nik, katedr i zakładów Uniwersy-
tetów Medycznych z całej Polski, 
specjaliści krajowi reprezentują-
cy wszystkie dziedziny stomatolo-
gii, dyrektor WHO-CC on Oral He-
alth Promotion, Chief of Centre for 
Dental Education & Research All In-
dia Institute of Medical Sciences, 
President International Educatio-
nal Promotion Corporation Taipei 
(Tajwan), oraz pracownicy naukowi 

z Uniwersytetów Medycznych: Ha-
rvardu (USA), Izraela, Holandii, Lwo-
wa, Kijowa, Połtawy i Gruzji.

Serdecznie zapraszamy!
Prezydent Polskiego Towarzystwa 

Edukacji Medyczno-
-Dentystycznej „SAPIENTIA"

Prof. dr hab. 
Teresa Bachanek

Kierownik Zakładu Protetyki 
Stomatologicznej

Dr hab. n. med. 
Janusz Borowicz

Kierownik Katedry i Zakładu 
Stomatologii Zachowawczej 

z Endodoncją
Dr hab. n. med. 

Barbara Tymczyna-Borowicz

Informacje i zapisy:
www.konferencjadentystow.pl 
Dodatkowe informacje:
Katedra i Zakład Stomatologii 
Zachowawczej 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

Pożyczki socjalne będą realizowane – na bieżąco. 
Pożyczki szkoleniowe – na bieżąco.
Informacje o przyznanych pożyczkach uzyskać można telefonicz-

nie: 
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. Zain-
teresowani proszeni są o odbiór przyznanych pożyczek w drugiej po-
łowie miesiąca.
• Spłata pożyczki rozpoczyna się już w następnym miesiącu po jej 

otrzymaniu.
• Raty powinny być spłacane do 10. każdego miesiąca. W przypad-

ku niespłacenia raty w terminie, automatycznie naliczana będzie 
kara – 20 zł za każdy miesiąc opóźnienia spłaty.

• W razie niespłacania pożyczki, mimo wezwania przez Komisję So-
cjalną LIL, wzywani do spłaty będą żyranci dłużnika.

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

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

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

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

Czasowe zwolnienie z opłacania skład-
ki przysługuje lekarzowi, który złożył wniosek 
wraz z oświadczeniem, że nie osiąga przycho-
dów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źró-
deł przychodów wymienionych w przepisach 
o podatku dochodowym od osób fi zycznych, 

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

Lekarz, który przed wejściem w życie uchwa-
ły, miał ustaloną miesięczną wysokość skład-
ki na kwotę 10 złotych, opłaca składkę w tej 
kwocie do czasu nabycia prawa do zwolnienia 
z obowiązku opłacania składki.

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

Wszelkie zmiany mające wpływ na wyso-
kość składki członkowskiej należy zgłaszać 
w izbie lekarskiej w terminie do 30 dni. Zmia-
ny te skutkują od pierwszego dnia miesiąca na-

Praca

Lekarze
• Alergologa, dermatologa i endokrynologa za-

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

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

• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim zatrud-
ni lekarza do pracy w POZ (specjalistę medy-
cyny rodzinnej, internistę, pediatrę, lub w trak-
cie specjalizacji). Korzystne warunki wynagro-
dzenia, dowolna forma zatrudnienia, nowocze-
sna przychodnia. Tel. 501 203 088, lub 501 063 
325.

• Lekarz lat 40 poszukuje pracy na terenie lub 
w okolicach Lublina najchętniej na etat z moż-
liwością dyżurowania. Po 5 roku specjalizacji 
z chorób wewnętrznych. Doświadczenie w pra-
cy w Poradni Ogólnej i Lekarza Rodzinnego, du-
że doświadczenie w pracy w SOR z udokumen-
towaną liczbą godzin, doświadczenie w pracy 
na Oddziale Chorób Wewnętrznych ze szcze-
gólnym uwzględnieniem tematyki kardiolo-
gicznej. Dyspozycyjny, z umiejętnością pracy 
w zespole, łatwo przystosowujący się do obo-
wiązków, chętny do pogłębiania wiedzy. Od 
zaraz. Tel. 534 971 771.

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

• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowot-
nej w Kraśniku, ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik 
zatrudni: lekarzy na dyżury medyczne w Szpi-
talnym Oddziale Ratunkowym oraz lekarzy 
specjalistów w zakresie: pediatrii, kardiologii, 
radiologii i diagnostyki obrazowej, anestezjo-
logii i intensywnej terapii, chorób wewnętrz-
nych. Warunki pracy do uzgodnienia z dyrek-
torem SPZOZ w Kraśniku, ul. Chopina 13, tel. 
(81) 825 13 6.

• Puławskie hospicjum zatrudni i wesprze 
w kształceniu lekarza. Możliwość zatrudnie-
nia w ramach umowy o pracę lub umowy cy-
wilnoprawnej. Kontakt z kierownikiem 81/886 
62 89 godz. 12.00-16.00.

• Lekarz medycyny rodzinnej podejmie pracę 
w POZ – Puławy lub bliska okolica. Tel.: 507 842 
600.

• Dyrektor SPZOZ w Krasnymstawie zatrudni 
lekarzy specjalistów w następujących dzie-
dzinach medycyny: ginekologii i położnic-
twa, chorób płuc, reumatologii, chirurgii ogól-
nej, anestezjologii i intensywnej terapii, cho-
rób wewnętrznych, medycyny ratunkowej, le-
karz systemu – praca w Szpitalnym Oddzia-
le Ratunkowym, lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej. Oferty należy składać w kancela-
rii SPZOZ w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 4, 
22-300 Krasnystaw, tel. 82 576 21 70, sekreta-
riat@spzozkrasnystaw.pl 

• NZOZ (30 km od Lublina) nawiąże współpra-
cę z kardiologiem. Konsultacje dla pacjentów 
prywatnych. Możliwe różne formy współpra-
cy, tel. 606 833 697 lub 604 958 016.

• Centrum Medyczne Strażacka w Opolu Lubel-
skim zaprasza do współpracy lekarzy specja-
listów lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie 
gastroenterologii, radiologii (praca w pracowni 
USG dobrej klasy). Oferujemy bardzo dobre wa-
runki pracy i zatrudnienia. Tel. 693 725 253.

• Specjalista medycyny rodzinnej (również lecze-
nie dzieci) podejmie pracę na dyżurach w ca-
łodobowej opiece ambulatoryjnej w Lublinie. 
Tel. 797 580 979.

• Centrum Medyczne „SOLMED” we Włodawie, 
al. Jana Pawła II 19A, poszukuje do współpracy 
(usługi komercyjne) lekarzy: gastrologa, neu-
rologa i reumatologa. Dysponujemy w pełni 
wyposażonym gabinetem USG. Warunki do 
uzgodnienia. Szczegóły www.solmed.wloda-
wa.pl, solmed.solarz@wp.pl, nr tel.: 82 57 24 
444, 509 299 705. 

• Żagiel Med poszukuje w ramach umowy o pra-
cę w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu 
pracy lub w ramach prac zleconych lekarzy do 
pracy w poradni POZ – specjalisty medycyny 
rodzinnej i/lub lekarzy internistów, może być 
w trakcie specjalizacji, przyjmujących dzieci 
i dorosłych. Prosimy o nadsyłanie CV z listem 
motywacyjnym, na adres info@zagielmed.pl 
Kontakt telefoniczny: 661 339 303.

• Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. z siedzi-
bą w Opolu Lubelskim zatrudni lekarzy do pra-
cy w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Podod-
działem Kardiologii. Warunki pracy i płacy do 
uzgodnienia. Tel. kontaktowy: sekretariat 81 
827 22 78 lub 533 326 122. 

• Samodzielny Publiczny ZOZ w Hrubieszowie 
zatrudni lekarzy: anestezjologa, neurologa, chi-
rurga, pulmonologa, radiologa, rehabilitanta, 
internistę, pediatrę, lekarza, poz. Tel. 84 696 32 
96.

• ZOZ „Medical” Sp. z o.o. w Puławach zatrudni 
lekarza pediatrę do pracy w poradni POZ. Ko-
rzystne warunki wynagrodzenia, dowolna for-
ma zatrudnienia. Tel. 81 473 13 42 lub email: 
biuro@zozmedical.com.pl

• Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych w Zamościu 
zatrudni lekarza. Tel. 084 638-94-57, 084 627-
38-95.

Dentyści
• Zatrudnię w Chełmie lekarza stomatologa do 

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

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

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

• Zatrudnię lekarza stomatologa w ośrodko-
wym gabinecie stomatologicznym w miej-
scowości Goraj – ok. 50 km od Lublina. Praca 
w ramach kontraktu z NFZ (4 dni w tygodniu 
5 godz. dziennie) i praca komercyjna 100% dla 
zatrudnionego. Gwarantowana duża liczba pa-
cjentów. Gabinet zapewnia doświadczoną asy-
stentkę stomatologiczną i potrzebne wyposa-
żenie, między innymi aparat rtg. W przypad-
ku trudności w zabiegach chirurgicznych ofe-
rujemy bardzo szybką i fachową pomoc. Ist-
nieje możliwość atrakcyjnego noclegu (www.
angloagroturystyka.pl). Chodzi wyłącznie o 2 
noclegi ze względu na interesujący rozkład go-
dzin pracy (wt. – po południu, śr. – rano, czw. 
– po południu, pt. – rano). Więcej szczegółów, 
tel. 500 050 102 lub radent@autograf.pl 

• Centrum Stomatologii nawiąże współpracę 
z lekarzem dentystą (może być po stażu). Ofe-
rujemy pracę z nowym sprzętem, elastyczny 
grafi k, atrakcyjne warunki zatrudnienia. Pa-
cjenci prywatni i na NFZ. Miejsce pracy Ryki, 
Puławy. Wymagania: chęci dalszego rozwoju, 
zaangażowania i precyzji. Tel. 698 608 724.

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

O
głoszenia drobne przyjm

ujem
y w

 form
ie plików

 tekstow
ych przysyłanych drogą e-m

ailow
ą na adres: m

edicus@
oil.lublin.pl

• Centrum Stomatologii nawiąże współpracę 
z lekarzem dentystą ze specjalizacją z prote-
tyki. Oferujemy pracę na nowym sprzęcie, ela-
styczny grafi k, atrakcyjne warunki zatrudnie-
nia. Pacjenci prywatni i na NFZ. Miejsce pracy 
Ryki, Lubelskie, tel. 698 608 724.

• Sandomierskie Centrum Stomatologii zatrud-
ni specjalistę chirurgii stomatologicznej lub 
w trakcie specjalizacji. Tel. 607 101 870.

• Luxmed-Uzdrowisko Nałęczów nawiąże współ-
pracę z lekarzem dentystą świadczącym usłu-
gi prywatnie i w ramach umowy z NFZ. Oferta 
współpracy dotyczy naszych placówek w Po-
niatowej i w Nałęczowie. Tel. 602 407 672 lub 
mail: bok@luxmednaleczow.pl

• Poradnia Medyczna Multimed w Lublinie po-
dejmie współpracę z lekarzem stomatologii 
zachowawczej z endodoncją. Praca z mikro-
skopem. Tel. 793 501 543 e-mail: agnes@eser-
wer.pl

• Zatrudnię lekarza stomatologa w Zamościu. 
Tel. 505 046 653.

Drobne

• Wynajmę gabinet stomatologiczny z dużą ba-
zą pacjentów funkcjonujący od ponad 20 lat, 
przynależący do domu jednorodzinnego w Ry-
kach. Istnieje również możliwość wynajmu/za-
kupu całej nieruchomości. Tel. 693 151 588.

• 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.

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

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

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

• Sprzedam aparat USG Sonix O P trzy głowice/
liniowa, convex, endovaginalna/ producent Ka-
nada – pierwszy właściciel, rok nabycia XII 2011 
– stan idealny. Aparat z certyfi katem, systema-
tycznie serwisowany przez fi rmę krakowską. 
Cena do uzgodnienia. Tel. +48 603 172 421. 

• Sprzedam Unit stomatologiczny CHIRANA SMI-
LE sprawny z końcówkami: ssak, skaler, lampa 
polimeryzacyjna, turbina, mikrosilnik, atrakcyj-
na cena woj. lubelskie. Tel. 733 893 374.

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

konto na pożyczki: 
16 1910 1019 2600 1690 3121 0001

Komisja Wykonywania Zawodu ORL w Lublinie informuje
• 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 indy-
widualnej/specjalistycznej/grupowej prak-
tyki lekarskiej (wykreślania wpisu z ewiden-
cji działalności gospodarczej)

• informacji dotyczącej wykonywania zawodu 
lekarza w innym niż Rzeczpospolita Polska 
państwie członkowskim Unii Europejskiej

Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach 
lekarskich (j.t. DzU z 2016 poz. 522) nakłada 
na lekarzy i lekarzy dentystów zrzeszonych 
w okręgowej izbie lekarskiej obowiązek po-
wiadamiania 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 okre-
ślonych świadczeń zdrowotnych

reklama

Stefana śladem
Zapraszamy na pielgrzymkę-wycieczkę 
Śladami św. Stefana – Węgry 28.04-2.05.2018 r.

W programie: 
Zakole Dunaju, Budapeszt, Eger i Tokaj.

Cena 990 zł + 60 euro.

Zapisy: wpłata 500 zł + 30 euro – do wyczerpania limitu miejsc

u duszpasterza służby zdrowia – tel. 663 983 783

lub w Biurze Podróży KAMA TOURS, ul. Ogrodowa 8/1, 
20-075 Lublin, tel.: 81 532 53 88 lub 535 525 675,
czynne: pn. – pt. godz. 10.00-17.00.  

Szczegółowy program na stronie www.dsz.oil.lublin.pl

• 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 
przyznania, nazwy organu wydającego 
decyzję

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

• adresu do korespondencji

stępującego po miesiącu, w którym ORL pod-
jęła stosowną uchwałę.

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

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

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

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

Informacji dotyczących składek udziela pra-
cownik rejestru składek członkowskich:

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

Duszpasterze diecezjalni służby zdrowia
Archidiecezja lubelska – ks. Wojciech Iwanicki
tel. 663 983 783, e-mail: wiwanicki@o2.pl

Diecezja siedlecka – ks. dr Piotr Pielak
tel. 513 170 200, e-mail: pielakp@op.pl

Diecezja zamojsko-lubaczowska – ks. Czesław Koraszyński
tel. 602 783 279, e-mail: czekor@op.pl
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Rada programowa: 
Monika Bojarska-Łoś, Leszek Buk, Maria Dura, Barbara Hasiec, Grzegorz Pietras, 
Janusz Spustek, Jacek Szkutnik, Anna Zmysłowska

Redakcja: 
Marek Stankiewicz (redaktor naczelny), Anna Augustowska (sekretarz redakcji)

Współpracownicy: 
Iwona Burdzanowska, Małgorzata Gnyś, Dariusz Hankiewicz, ks. Wojciech Iwanicki, 
Jerzy Jakubowicz, Janka Kowalska, Maria Przesmycka, Irosław Szymański

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i adiustacji tekstów nadesłanych do redakcji. 
Materiałów nie zamówionych nie odsyłamy.

20-079 Lublin, ul. Chmielna 4 
(siedziba Lubelskiej Izby Lekarskiej)
tel. 81 536 04 73, fax 81 536 04 70
e-mail: medicus@oil.lublin.pl 
www.medicus.lublin.plmiesięcznik Lubelskiej Izby Lekarskiej 

gramowa: 
Monika Bojarska-Łoś, Leszek Buk, Maria Dura, Barbara Hasie
anusz Spustek, Jacek Szkutnik, Anna Zmysłowska
:
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20-079 Lu
(siedziba L
tel. 81 536
e-mail: me
www.medimiesięcznik Lubelskiej Izby Lekarskiej

• biuro: tel. 81 536-04-50 (51), 
fax 81 536-04-70
20-079 Lublin, ul. Chmielna 4
biuro@oil.lublin.pl
poniedziałek, środa, czwartek: 8-16, 
wtorek: 8-17, piątek: 8-15

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

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

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

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

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

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

• Komisja ds. Lekarzy Seniorów: 
81 536-04-65

• 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

• 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

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

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

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

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

re
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W związku z planowaną wymianą do-
kumentu Prawo wykonywania zawodu 
zwracam się do lekarzy Lubelskiej Izby 
Lekarskiej, aby przygotowali się na za-
proszenie do siedziby LIL przy ul. Chmiel-
nej. 

Celem wizyty będzie aktualizacja da-
nych zarówno osobowych, jak i zawodo-
wych. Nowy dokument będzie kartą, na 
której Wytwórnia Papierów Wartościo-
wych wydrukuje aktualne dane lekarza. 
Aby posługiwać się nowym dokumentem 
niezbędne będzie posiadanie tzw. podpi-
su elektronicznego. 

Maria Dura
przewodnicząca 

Komisji Wykonywania Zawodu

Komunikat Komisji 
Wykonywania 
Zawodu
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BEZPIECZEŃSTWO PODSTAWOWE
aby skupić się za kierownicą

BEZPIECZEŃSTWO PREWENCYJNE
aby ostrzegać przed zagrożeniem i pomagać go uniknąć

BEZPIECZEŃSTWO AKTYWNE
aby unikać wypadków

BEZPIECZEŃSTWO POKOLIZYJNE
aby ratować po wypadku

BEZPIECZEŃSTWO PASYWNE
aby chronić podczas wypadku

BEZPIECZEŃSTWO POPRZEZ EDUKACJĘ
aby pomagać kierowcy

“WAWROSZ” SP.J.
43-300 Bielsko-Biała, Warszawska 158
bielsko.subaru.pl salon@bielsko.subaru.pl 33 827 10 30
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