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W co gra Ministerstwo Zdrowia
Ministerstwo Zdrowia gra na zwłokę. Jest rzeczą powszech-

nie znaną, że NFZ nie ma pieniędzy na wszystko, co obiecano 
lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym i pozostałym 
grupom zawodowym – 

mówi Jakub Kosikowski, przewodniczący Komisji 
ds. Młodych Lekarzy ORL w Lublinie, 

przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL, 
w rozmowie z Jerzym Jakubowiczem

str. 4

Z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości 
specjalny – ale siłą rzeczy wybiórczy – dodatek o le-
karzach działających w Lublinie i w regionie tam-
tych lat; o ich losach, codzienności i zaangażowa-
niu w tworzeniu nowej wolnej Polski.

Niepodległa i medycyna 
P r z e w o d n i k  d l a  l e k a r z y

Na okładce: W drodze do Gospody dla 
Legionistów na ul. Namiestnikowskiej. 

Od lewej: Wieniawa-Długoszowski, 
Mierzejewski, Piłsudski, Jankowski, 

Ryś-Trojanowski.
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Sejm RP głosami posłów PiS oraz 
Kukiz ’15, w tym również lekarzy, po-
stanowił procedować projekt ustawy, 
którego celem jest zniesienie obowiąz-
ku szczepień. Bo podobno tak obiecano 
swym wyborcom. Nawet wbrew stano-
wisku Ministerstwa Zdrowia, Naczel-
nej Rady Lekarskiej, konsultanta kra-
jowego w dziedzinie zdrowia publicz-
nego i autentycznego zdumienia i prze-
rażenia wielu tysięcy lekarzy w podsta-
wowej opiece zdrowotnej. 

Stanowiska samorządu lekarskiego pu-
blikujemy obok w oryginale. Statystyka 
jest bezwzględna, bo 
jeśli liczba niezaszcze-
pionych dzieci będzie 
rosła, to kwestią cza-
su pozostaje, kiedy po-
jawi się zgon polskiego 
dziecka. Zaniepokoje-
nie wzrostem liczby za-
chorowań na odrę wy-
raziła w sierpniu Komi-
sja Europejska. A przecież 
szczepienie przeciw odrze 
ma bardzo wysoką sku-
teczność, a prawdziwym 
problemem jest brak szcze-
pień. Jesteśmy świadkami 
i uczestnikami pojedynku na-
uki z niezdrową ideologią.

Ogólnopolskie Stowarzy-
szenie Wiedzy o Szczepie-
niach „Stop NOP”, w ramach 
obywatelskiej inicjatywy usta-
wodawczej, przedstawiło au-
torski projekt ustawy o zmianie ustawy 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi, który prze-
widuje odejście od obowiązku szczepień 
ochronnych, wprowadzając zasadę dobro-
wolności w ich stosowaniu. 

Zaproponowane w projekcie zapisy 
pozostawiają jednak instytucję szczepień 
ochronnych wraz z obowiązującym sys-
temem kontroli. Zamiast powszechnego 
obowiązku szczepień przewidują jedynie 
doraźne, na wypadek wystąpienia sytu-
acji zagrożenia epidemicznego lub epi-
demii, obowiązkowe szczepienia akcyj-
ne w sytuacji ogłoszenia przez wojewo-
dę lub ministra zdrowia stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii. Będą 
one jednak wtórne do trwającego proce-
su szerzenia się epidemicznych zachoro-
wań. Szczepienia ochronne powinny być 
zawsze prowadzone w sposób wyprzedza-
jący wystąpienie zachorowań. 

Zmiany proponowane przez Stowa-
rzyszenie „Stop NOP” mają na celu 

w rzeczywistości utrudnić, a nawet unie-
możliwić prowadzenie szczepień w Pol-
sce, spowolnić proces zmian legislacyj-
nych, a także wprowadzić chaos w syste-
mie szczepień. Należy pamiętać, że od-
mowa zaszczepienia dziecka jest decy-
zją skutkującą nie tylko na zdrowie tego 
dziecka, ale także na odporność całej po-
pulacji. Spadek wszczepialności poniżej 
90 proc. spowoduje nawrót epidemii cho-
rób u nas niewystępujących lub pojawia-
jących się rzadko.

Czy jednak postulowana dobrowol-
ność, jawne podważanie skuteczności 

Choć nadal działa tzw. odporność zbio-
rowiskowa, to obawy budzi narastająca 
wśród rodziców tendencja do odstąpie-
nia od szczepienia. Rezygnują oni z tego 
z lęku o zdrowie swojego dziecka. Lęk 
ten jest celowo podsycany przez aktywi-
stów tzw. ruchów antyszczepionkowych, 
propagandę upowszechniającą niepraw-
dziwe, często zmanipulowane informa-
cje na temat szczepień. Nie chcą przy-
jąć argumentu, że szczepienia służą za-
równo konkretnemu dziecku, jak i całe-
mu społeczeństwu. Dlatego właśnie de-
cyzja o niezaszczepieniu dziecka jest za-
wsze czymś więcej, niż jedynie osobi-
stym wyborem rodziców.

Nieprawdziwe informacje na temat ko-
relacji szczepień z występowaniem cho-
rób w wieku wczesnodziecięcym często 
stanowią koronny argument przeciwni-
ków szczepień na rzecz odstąpienia od 
tej skutecznej metody profi laktyki. Do-
tychczasowe wyniki badań klinicznych, 
z właściwie dobranymi grupami kontro-
lnymi oraz inne naukowe badania obser-
wacyjne, obejmujące duże populacje ba-
danych osób, wykluczają związek przy-
czynowo-skutkowy pomiędzy podaniem 
szczepionek, a np. wystąpieniem auty-
zmu. Za brakiem związku szczepionek 
z rozwojem autyzmu przemawia szereg 
przesłanek, w tym:
• opisy dzieci autystycznych pochodzą 

z lat 40. XX wieku, z okresu przed 
wprowadzeniem szczepień ochron-
nych, w tym przeciw odrze, śwince 
i różyczce,

• podłoże autyzmu jest uwarunkowane 
genetycznie. W ostatnich latach ziden-
tyfi kowano ponad 100 mutacji lub ge-
nów towarzyszących wystąpieniu au-
tyzmu,

• wycofanie tiomersalu, składnika szcze-
pionek podejrzewanego o rozwój au-
tyzmu, nie spowodowało zmniejsze-
nia częstości występowania choroby, 
wręcz przeciwnie, częstość rozpozna-
wania zaburzeń autystycznych zwięk-
sza się,

• zwiększeniu liczby dzieci ze spek-
trum autyzmu towarzyszy zmniejsze-
nie liczby dzieci z nieokreślonym upo-
śledzeniem umysłowym, zatem jedną 
z przyczyn większej częstości rozpo-
znawania autyzmu jest dokładniejsza 
diagnostyka neurologiczna,

• mimo badań nie ustalono mechani-
zmu biologicznego, który tłumaczył-
by wpływ szczepień na rozwój auty-
zmu. 

Marek Stankiewicz

Szanowne Koleżanki, Sza-
nowni Koledzy!

Samorząd lekarski zajął 
jednoznacznie negatywne sta-
nowisko wobec obywatelskie-
go projektu ustawy, przewidu-
jącego zniesienie obowiązku 
szczepień ochronnych, uwa-
żając, że stwarza on zagroże-

nie dla interesu publicznego i grozi po-
wrotem chorób, które dotychczas były 
skutecznie zwalczane. Wczoraj skiero-
waliśmy apel do parlamentarzystów, aby 
odrzucili projekt ustawy. 

Szczepienia powinny być prowadzo-
ne w sposób wyprzedzający wystąpie-
nie zachorowań. Niewystarczające jest 
zastępowanie powszechnego obowiąz-
ku szczepień doraźnymi szczepienia-
mi w razie wystąpienia sytuacji zagro-
żenia epidemicznego. Według aktualnej 
wiedzy medycznej, nie ma skuteczniej-
szej metody ochrony przed chorobami 

Samorząd lekarski o szczepieniach: „Szczepimy – bo myślimy”

Szczepienia w odmętach ideologii List otwarty prezesa NRL w sprawie obowiązku szczepień
zakaźnymi niż szczepienia ochronne. 
O ile społeczeństwo trzeba o tym nie-
ustannie przekonywać, o tyle lekarze po-
winni to po prostu wiedzieć. Prezydium 
Naczelnej Rady Lekarskiej przypomina 
wszystkim lekarzom i lekarzom denty-
stom, także tym, którzy sprawują funkcje 
publiczne, że zgodnie z Kodeksem etyki 
lekarskiej powołaniem lekarza jest m.in. 
zapobieganie chorobom. Kodeks nakłada 
również na lekarzy obowiązek działania 
zgodnie z aktualnym stanem wiedzy me-
dycznej i zakazuje zarazem propagowa-
nia postaw antyzdrowotnych.  

Samorząd lekarski liczy, że ostatecznie 
parlamentarzyści, będący lekarzami, zaj-
mą w tej sprawie stanowisko zgodne z ak-
tualnym stanem wiedzy medycznej i bę-
dą głosowali przeciwko projektowi. Ża-
den lekarz nie powinien przykładać ręki 
do uchwalania przepisów i regulacji szko-
dliwych dla zdrowia. Naszym zdaniem, 
lekarze, którzy głosowali za dalszym 

procedowaniem nad ustawą, dają bardzo 
zły przykład. Należy ubolewać, że – ja-
ko lekarze – nie potrafi li jednoznacznie 
i zdecydowanie opowiedzieć się za tym, 
że procedowanie przepisów niezgod-
nych z interesem zdrowotnym obywateli 
i stanem wiedzy medycznej nie powinno 
mieć miejsca. 

Oczekujemy, że lekarze, biorąc udział 
w pracach nad przepisami dotyczącymi 
zdrowia, będą zawsze kierować się przede 
wszystkim posiadaną wiedzą medyczną 
i oceną sytuacji zdrowotnej, a nie różne-
go rodzaju zobowiązaniami politycznymi. 
Samorząd lekarski będzie bardzo uważ-
nie obserwował przebieg debaty parla-
mentarnej i baczył, aby wypowiedzi po-
słów lekarzy nie odbiegały od powszech-
nie akceptowanych standardów wiedzy 
medycznej.  

Prof. Andrzej Matyja
prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Stanowisko 
Okręgowej Rady Lekarskiej 
Lubelskiej Izby Lekarskiej

z dnia 3 października 2018 r.
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy 

Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw 
przygotowanego w ramach inicjatywy obywatelskiej – 

„Szczepimy, bo myślimy” 

Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie, po zapoznaniu się z projek-
tem ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe, przygotowanego 
w ramach inicjatywy obywatelskiej – „Szczepimy, bo myślimy”, w po-
czuciu odpowiedzialności za zdrowie kolejnych pokoleń, popiera ce-
le i założenia zawarte w przedmiotowym projekcie.

Projekt ustawy w zakresie, w jakim przewiduje wprowadzenie 
obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego wyko-
nanie obowiązkowych szczepień ochronnych jako warunku przy-
jęcia dziecka do placówki edukacyjnej, realizuje postulat wyrażany 
wcześniej przez samorząd lekarski. Nieustannie apelujemy do Mini-
stra Zdrowia o podjęcie prac legislacyjnych, zmierzających do wpro-
wadzenia obowiązku przedstawienia przed przyjęciem do żłobka, 
przedszkola oraz szkoły zaświadczania potwierdzającego wykona-
nie u dziecka szczepień obowiązkowych. 

Szczepienia ochronne są od ponad stulecia dobrodziejstwem 
dla ludzkości. Dzięki nim zniknęły niektóre choroby, które niegdyś 
dziesiątkowały społeczeństwa. Szczepienia dla niemowląt znacznie 
zmniejszają ryzyko chorób, które mogą być bardzo groźne, najbar-
dziej w okresie niemowlęcym i wczesnoszkolnym. Szczepienia obo-
wiązkowe są przeznaczone dla niemowląt, dzieci i młodzieży.

oraz bezpieczeństwa szczepień ochron-
nych w sytuacji pogarszającej się sytu-
acji epidemiologicznej w Europie nie 
powinny budzić niepokoju? Pytanie to 
jest z gruntu retoryczne. Jednak w obli-
czu stale narastającej liczby przeciwni-
ków szczepień, nie wolno nam odstąpić 
od publicznej debaty na temat znaczenia 
szczepień ochronnych. 

Szczepienia to jedno z najpotężniej-
szych narzędzi, jakim dysponuje zdro-
wie publiczne. Są one najskuteczniejszym 
sposobem w walce z niebezpiecznymi, 
często śmiertelnymi chorobami zakaź-
nymi zagrażającymi zdrowiu i życiu. Są 
skuteczną i powszechnie społecznie ak-
ceptowaną metodą zapobiegania zacho-
rowaniom na choroby zakaźne, zarówno 
w wymiarze prewencji indywidualnej, jak 
również kształtowania odporności całej 
populacji (prewencji zbiorowej).

Jak dotąd w naszym kraju ponad 
90 proc. rodziców szczepi swoje dzie-
ci zgodnie z kalendarzem szczepień. 

Stanowisko 
Konwentu Prezesów 

Okręgowych Rad Lekarskich
z dnia 12 października 2018 r.

Konwent Prezesów Okręgowych Rad Lekar-
skich obradujący 12 października 2018 r. w Gnieź-
nie postanawia:

• wspierać każdy projekt obywatelski promują-
cy idee szczepień, w tym projekt Obywatel-
skiej Inicjatywy Ustawodawczej „Szczepimy 
– bo myślimy” poprzez zbieranie podpisów

• prowadzić w Okręgowych Izbach Lekarskich 
działania proszczepienne i edukacyjne pole-
gające m.in. na prowadzeniu akcji informa-
cyjnej o zagrożeniach wynikających z zanie-
chania szczepień oraz organizowaniu szcze-
pień lekarzy i lekarzy dentystów przeciwko 
groźnym chorobom zakaźnym, we współpra-
cy z Wojewódzkimi Stacjami Sanitarno-Epi-
demiologicznymi

• wyrazić jednoznacznie negatywne stanowi-
sko wobec obecnych w przestrzeni publicznej 
działań negujących potrzebę i bezpieczeństwo 
szczepień ochronnych.

Prezydium Konwentu: 
Magdalena Wiśniewska, 

Paweł Czekalski
Wojciech Kaatz
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• W co gra Ministerstwo Zdrowia?
– Na zwłokę. Jest rzeczą powszech-

nie znaną, że NFZ nie ma pieniędzy 
na wszystko, co obiecano lekarzom, 
pielęgniarkom, ratownikom medycz-
nym i pozostałym grupom zawodowym. 

czas nie jest priorytetem. Lekarzy i pie-
lęgniarki niebawem czeka katastrofa ka-
drowa, spowodowana odejściem na eme-
rytury i nikt nic z tym nie robi.

• Jak wygląda realizacja porozumie-
nia z Ministerstwem Zdrowia?

– Patrząc na zapisy porozumienia 
z lutego 2018 r. Ministerstwo Zdro-
wia nadal nie wywiązało się z kilku 
z nich. Środowisko jest z tego powo-
du zdenerwowane, wielu domaga się 
wznowienia protestu. My, lekarze, 
swojej strony porozumienia dotrzy-
maliśmy i to niezwłocznie. A jak to 
zrobił rząd, wszyscy widzą. Leka-
rze specjaliści i lekarze rezydenci 
w przeważającej większości szpitali 
nie zobaczyli jeszcze złotówki z pie-
niędzy, które mieli mieć na koncie 
już w sierpniu. Zakaz konkurencji 
specjalistów to ogromny niezbadany 
poligon, bo nawet tworzące go Mi-
nisterstwo Zdrowia ma problem, jak 
interpretować zapisy własnej usta-
wy. Ofi cjalne interpretacje przeczą 
ustawie, ciekawi nas, co będzie, kie-
dy jakiś szpital pójdzie z lekarzami 
do sądu. Wszak ustawa zakazuje np. 

konsultacji międzyszpitalnych, czy pra-
cy w AOS, tam, gdzie jest kontrakt NFZ, 
choćby na stomatologię. A interpretacje 
dopuszczają takie przypadki. MZ pokry-
wa tylko część kosztów podwyżek i bo-
imy się, że szpitale będą chciały oszczę-
dzić. Na co powołają się sądy? Na usta-
wę, czy interpretacje? Prawdopodobnie 
do końca roku zobaczymy, jak będzie się 
rozwijać sytuacja „po zakazie konkuren-
cji specjalistów”. Znamy szpitale, które 
już przygotowały do MZ wniosek o zwol-
nienie całego szpitala z zakazu konku-
rencji, bo nie obsadzą dyżurów. Zapisy 

bonu patriotycznego rezydentów są inne, 
niż te z porozumienia, ale o ile nie zo-
staną w przyszłości zmienione, są moż-
liwe do spełnienia w większości specja-
lizacji. Bardzo nas martwi, że zapisy do-
tyczące dodatkowych pieniędzy na zdro-
wie w 2018 r. i kolejnych latach nie mają 
w tej chwili przełożenia na faktyczne środ-
ki zaplanowane w budżecie. Sam spadek 
bezrobocia i wzrost pensji nie wyrówna-
ją braków w stosunku do ustawy o 6 proc. 
PKB na zdrowie. To wszystko jest w sfe-
rze planów, przesunięć i projektów. Mamy 
październik, a od lipca to wszystko miało 
działać. Lekarze są sfrustrowani, a pacjen-
ci nadal umierają w kolejkach. Nie po to 
był ten protest. Liczymy na to, że ustawa 
o 6 proc. PKB zostanie znowelizowana, 
by nie była źródłem takich problemów, 
jak wyżej opisane. Zwłaszcza że na eta-
pie jej konsultacji na te wszystkie proble-
my zwracaliśmy uwagę w ofi cjalnych pi-
smach. Ministerstwo Zdrowia chyba nie 
zdaje sobie sprawy, że złość środowiska 
narasta i może wybuchnąć jeszcze przed 
wyborami w 2019 roku.

• Jakie są główne punkty zapalne?
– Oprócz wyżej wymienionych, jako 

samorząd i związek zawodowy walczymy 
teraz o lekarzy rezydentów stomatologii. 
Sam pan minister zdrowia Łukasz Szu-
mowski przyznał, że to są 83 osoby w ska-
li kraju. I Ministerstwo Zdrowia twierdzi, 
że zapisy porozumienia i ustaw je realizu-
jących wykluczają tę grupę z bonów pa-
triotycznych. Dla nas to niepojęte, że pró-
buje się na tak niewielkiej grupie lekarzy 
zaoszczędzić tak niewielkie w skali syste-
mu pieniądze. Wedle naszej interpretacji 
ustawy o zawodzie lekarza i lekarza den-
tysty, zapisy porozumienia i ustaw reali-
zujących zaliczają rezydentów stomatolo-
gii do grona lekarzy i bon im się po prostu 
należy. Krążą plotki (ze źródeł w MZ), że 
ma to zostać naprawione i dentyści rów-
nież otrzymają bony. Dopóki koledzy sto-
matolodzy nie zobaczą pieniędzy, w do-
bre słowa już nie uwierzymy.

• W zaistniałej sytuacji, jakie są pla-
ny rezydentów?

– Przed nami wybory w OZZL, jak 
i w Porozumieniu Rezydentów, moja ka-
dencja dobiega niebawem końca. Ciągle 
też intensywnie pracujemy nad noweliza-
cją ustawy o zawodzie lekarza i lekarza 
dentysty, by pewne rzeczy, jak np. zabie-
ranie „Za zejście po dyżurze” rozwiązać 
raz na zawsze. Przed nami dużo pracy, to, 
co osiągnęliśmy przez te 3 lata, to jedno-
cześnie dużo, ale i mało biorąc pod uwagę, 
jakie były oczekiwania. Nie powiedzieli-
śmy jeszcze ostatniego słowa.

W co gra Ministerstwo Zdrowia
z Jakubem Kosikowskim, 

przewodniczącym Komisji ds. Młodych Lekarzy ORL w Lublinie, 
przewodniczącym Porozumienia Rezydentów OZZL, 

rozmawia Jerzy Jakubowicz

Ministerstwo Zdrowia podpisało w tym 
roku już 3 porozumienia oraz nową wersję 
ustawy o wynagrodzeniach minimalnych 
w ochronie zdrowia. Każdy miesiąc opóź-
nienia, a mamy teraz październik, ozna-
cza, że zaległe kwoty do wypłaty stop-
niowo maleją. W skali jednego lekarza 
to niewiele, w skali systemu są to milio-
ny. Po analogicznej sytuacji rok temu już 
nie dziwimy się, że ani stażyści, ani rezy-
denci, ani specjaliści nie otrzymali jesz-
cze zwiększonych wynagrodzeń. Rząd 
ma krótką kołdrę do podziału. Ochro-
na zdrowia pomimo pięknych słów cały 

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
zatrudni do pracy w pionie pediatrycznym

w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Osoby zainteresowane prosimy o przysyłanie CV pod adresem:
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy

ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin, Sekcja Kadr – pokój 2007 lub 2008
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kadry@dsk.lublin.pl

lekarza ze specjalizacją w dziedzinie pediatrii lub lekarza, który kontynuuje szkole-
nie specjalizacyjne co najmniej po drugim roku odbywania specjalizacji w dziedzinie pe-
diatrii w pełnym wymiarze czasu pracy (w tym dyżury medyczne) lub w godzinach dy-
żurowych tj. w dni powszednie od godz. 15.35 do 8.00 rano dnia następnego oraz w so-
boty, niedziele i święta całodobowo w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.

Obradom Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Lublinie w dniu 3 października 2018 r. 
przewodniczył Leszek Buk, prezes Lubel-
skiej Izby Lekarskiej.

Sprawozdania z działalności delegatur 
przedstawili ich przewodniczący.

Delegatura Biała Podlaska – poza 
bieżącą działalnością statutową w dniach 
2-6 września 2018 r. zorganizowano wy-
jazd turystyczny na Węgry dla 30 leka-
rzy na trasie m. in. Tokaj – Budapeszt – 
jez. Balaton – Eger. W dniu 6 paździer-
nika 2018 r. zorganizowano wyjazd na 
musical „Doktor Żiwago”, wystawiony 
w operze w Białymstoku.

Delegatura Chełm – 12 września 
2018 r. odbył się kurs dla lekarzy den-
tystów: „Ochrona radiologiczna pacjen-
ta”, w którym uczestniczyło 70 lekarzy. 
W dniu 22.09.2018 r. zmarł dr Bogusław 
Kozar, reumatolog, długoletni dyrektor 
szpitala w Chełmie w latach 1970-80.

Delegatura Lublin – Prezydium ORL 
poparło wniosek inicjatywy ustawodaw-
czej, zmierzający do uzależnienia przy-
jęcia dziecka do żłobka i przedszkola od 
wykonanych obowiązkowych szczepień 
ochronnych. 

Informacje o działalności komisji pro-
blemowych przekazali ich przewodni-
czący.

Komisja ds. Konkursów – wydele-
gowano przedstawicieli samorządu le-
karskiego do 2 konkursów na stanowi-
sko pielęgniarki oddziałowej.

Komisja Kultury i Komisja Rekre-
acji i Sportu – bieżąca działalność obu 
komisji została przedstawiona w paź-
dziernikowym numerze Medicusa.

Komisja ds. Młodych Lekarzy – dział 
ogłoszeń w Medicusie o pracy dla lekarzy 
– informacje powinny zawierać propono-
wane stawki wynagrodzeń. Do Rady Pro-
gramowej Medicusa został dokooptowa-
ny kol. Piotr Denysiuk. Lekarze specjali-
zujący się mają wielkie problemy z uzy-
skaniem miejsca na kursach szkolenio-
wych z transfuzjologii oraz ratownictwa 
medycznego. W związku z tym zgłoszo-
no propozycję, aby takie szkolenia zostały 
uwzględnione w planach Komisji Kształ-
cenia Medycznego ORL.

Komisja Seniorów – spotyka się na 
zebraniach 2 razy w miesiącu. Zorgani-
zowano bilety dla 25 lekarzy na przedsta-
wienie „Skrzypek na dachu”.

Komisja Stomatologiczna – do ro-
boczych zespołów w Naczelnej Komi-
sji Stomatologicznej zgłoszono: 1) ze-
spół ds. kształcenia lekarzy dentystów 
– Jacek Szkutnik i Joanna Wysokińska-
Miszczuk; 2) zespół ds. systemu świad-
czeń stomatologicznych – Danuta Mar-
cyniuk i Agnieszka Surdyka; 3) zespół 

ds. uproszczenia zasad działalności lecz-
niczej lekarzy dentystów – Dariusz Sam-
borski, Jarosław Sieczkarek. Na posiedze-
niu komisji omawiano problemy związa-
ne z dekontaminacją (dezynfekcja i ste-
rylizacja), z elektroniczną dokumentacją, 
z kształceniem podyplomowym – specja-
lizacje i umiejętności.

Komisja ds. Wykonywania Zawo-
du – 17 września 2018 r. w auli Colle-
gium Maius Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie odbyło się uroczyste wręcze-
nie Prawa wykonywania zawodu 180 le-
karzom i lekarzom dentystom.

Komisja Kształcenia Medycznego 
– skierowała na staż podyplomowy 204 
lekarzy i 56 lekarzy dentystów. Komisja 
jest w trakcie opracowywania kolejnych 
kursów stacjonarnych, w tym niezbęd-
nych do specjalizacji kursu z krwiodaw-
stwa i kursu z ratownictwa medyczne-
go. Zostały już zaplanowane na 2019 r.: 
3 kursy ze zdrowia publicznego i 3 kursy 
z prawa medycznego. Terminy kursów są 
na stronie internetowej komisji.

Komisja ds. Lecznictwa Otwarte-
go – został zatwierdzony skład komi-
sji i jej regulamin, co pozwala na rozpo-
częcie bieżącej pracy. Komisja zaprasza 
do zgłaszania spraw i problemów, które 
warto wspólnie przedyskutować. Propo-
zycje można zgłaszać na adres mailowy 

Lubelskiej Izby Lekarskiej – Komisja ds. 
Lecznictwa Otwartego – e-mail biuro@
oil.lublin.pl

Okręgowa Rada Lekarska przyjęła sta-
nowisko, w którym popiera projekt usta-
wy w ramach inicjatywy obywatelskiej 
– „Szczepimy, bo myślimy”, w poczuciu 
odpowiedzialności za zdrowie kolejnych 
pokoleń. ORL jednomyślnie przyjęła pro-
ponowane stanowisko, a moment głoso-
wania utrwaliła Telewizja Lublin.

Okręgowa Rada Lekarska powołała 
Zespół ds. Szczepień dla Lekarzy (prze-
wodnicząca zespołu dr Barbara Hasiec), 
który opracowane wnioski przekaże do 
Naczelnej Rady Lekarskiej w celu pod-
jęcia odpowiedniej inicjatywy ustawo-
dawczej. Wszyscy musimy pamiętać, że 
pracownicy ochrony zdrowia są w pierw-
szej kolejności narażeni na atak chorób 
zakaźnych. W związku z zagrożeniem 
realizacji programu szczepień obowiąz-
kowych przez ruch antyszczepionkowy, 
podjęte zostaną szerokie działania infor-
macyjne dla społeczeństwa, aby uświa-
domić istniejące niebezpieczeństwo wy-
buchu epidemii groźnych chorób zakaź-
nych. Już w dniu obrad ORL, przewodni-
cząca zespołu dr Barbara Hasiec wystąpi-
ła w audycji TV Lublin. Będzie również 
prowadzona informacyjna akcja plakato-
wa w placówkach ochrony zdrowia. (jj)

Z obrad ORL – październik 2018 r.

Informacja dla prowadzących praktykę 
prywatną

Informujemy, że Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wprowa-
dziło zmianę do grafi cznego interfejsu użytkownika RPWDL, polegającą na ujaw-
nieniu informacji dotyczących adresu do korespondencji praktyk lekarskich.

W związku z powyższym prosimy o zweryfi kowanie zgodności wprowadzonych do 
ksiąg rejestrowych adresów do korespondencji z adresami podanymi do publicznej wiado-
mości w rejestrze CEIDG. W przypadku stwierdzenia rozbieżności prosimy o wypełnienie 
formularza weryfi kacji adresu do korespondencji oraz przesłanie na adres e-mail: rejestr.
praktyk@oil.lublin.pl lub Lubelska Izba Lekarska, ul. Chmielna 4, 20-079 Lublin (wzór for-
mularza – dostępny na stronie www.oil.lublin.pl w zakładce praktyki prywatne).

Zmiana zostanie dokonana bezpłatnie.

reklam
a



24h Opieka Prawna bezpłatna* dla Lekarzy i Lekarzy Dentystów 

 z Lubelskiej Izby Lekarskiej.

501 538 539
Rozwiąż problem prawny.  

O każdej porze.

24h Infolinia prawna

 

 

-
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Lubelska Izba Lekarska przy współpracy z Lex Secure, 
wprowadza dla wszystkich Członków Izby Lekarskiej 
w Lublinie, rozwiązanie dające dostęp do profesjonalnej 
24-godzinnej Opieki Prawnej. Usługa ta gwarantuje 
stały dostęp do prawnika i pomoc w rozwiązywaniu 
zagadnień prawnych we wszystkich sytuacjach, które 
wymagają znajomości aktualnych przepisów prawa – 
zarówno w sprawach zawodowych Lekarzy i Lekarzy 
Dentystów, jaki i w sprawach prywatnych.

Prezes Lubelskiej Izby Lekarskiej 

Leszek Buk

24h Opieka Prawna dla Lekarzy i Lekarzy Dentystów, 
co do zasady realizowana jest w terminie 24-godzin 
od zadanego pytania prawnego lub prośby o przy
gotowanie projektu pisma lub wzoru dokumentu. 
Odpowiedzi udziela zespół doświadczonych prawników 
– radców prawnych i adwokatów. Nie ograniczamy 
ilości usług, kierujemy się zasadą, że realizacja kolej
nej usługi prawnej rozpoczyna się niezwłocznie po 

 
-
-

-

   

zakończeniu usługi wcześniejszej. Wszystkie nasze 
dokumenty i usługi, sygnowane są zawsze przez rad
ców prawnych i adwokatów i przekazywane do Klien
ta drogą elektroniczną (na indywidualny adres e-mail). 

24h Opieka Prawna dla Lekarzy i Lekarzy Dentystów 
w Pakiecie Premium, zgodnie z Regulaminem Świad
czenia Usług Serwisu „Lex Secure 24H Opieka Prawna”, 
obejmuje swoim zakresem:

Całodobową Infolinię Prawną pod numerem telefonu   

   Nieograniczoną ilość zapytań prawnych 

   Odpowiedzi na pytania prawne 

   Opinie prawne

   Przepisy prawa

   Wzory dokumentów

   Moduł prawa podatkowego

   Przygotowywanie dokumentów 

   Przygotowywanie umów 

* w ramach umowy podpisanej i opłaconej przez Lubelska Izbę Lekarską 1. W przypadku, gdy chcieliby Państwo zadać  
pytanie prawne lub uzyskać wzór dokumentu  
z Bazy Wzorów Dokumentów Lex Secure, należy  
zadzwonić na naszą 24h Infolinię Prawną pod  

operatora telekomunikacyjnego osoby dzwoniącej).

2. W trakcie rozmowy telefonicznej z naszymi prawni-
kami należy opisać Państwa zagadnienie prawne lub  
żądany dokument. Nasi prawnicy mogą popro-
sić Państwa, o ile wymaga tego pytanie prawne,  
o przesłanie w drodze elektronicznej dodatkowych  
dokumentów lub wyjaśnień.

3. Nasi prawnicy niezwłocznie po zakończeniu Państwa 
rozmowy telefonicznej, rozpoczną przygotowywanie  
odpowiedzi na pytanie prawne, które zostanie 
przesłane na Państwa adres e-mail w terminie  
do 24 godzin, a w przypadku pytań prawnych  
rozbudowanych lub skomplikowanych termin  
udzielenia odpowiedzi jest ustalany z Państwem  
indywidualnie.

Jak korzystać z usług Lex Secure  

24H Opieka Prawna? 

4. Dokumenty niestandardowe, które nie znajdują się  
w Bazie Wzorów Dokumentów Lex Secure zostaną 
dla Państwa przygotowane w terminie 24 godzin od  
zakończenia rozmowy telefonicznej. Usługa Lex  
Secure 24H Opieka Prawna nie obejmuje przygo-
towywania dokumentów, których sporządzenie  
zajmuje więcej niż 24 godziny.

5. Każda odpowiedź na pytanie prawne jest sygnowana 
przez Adwokata lub Radcę Prawnego.

6. W przypadku, gdy po udzielonej odpowiedzi na pytanie 
prawne, chcieliby Państwo skorzystać z dalszej profe-
sjonalnej pomocy Adwokatów lub Radców Prawnych,  
należy skontaktować się z naszą 24h Infolinią Prawną,  
która wskaże Państwu rekomendowane Kancelarie,  
najbliżej miejsca Państwa zamieszkania,  w ramach  
Ogólnopolskiej Sieci Opieki Prawnej Lex Secure.

Uprzejmie dziękujemy za korzystanie z naszych usług.  
Jesteśmy do Państwa dyspozycji 365 dni w roku przez  
24 godziny na dobę.

Lex Secure 24h Opieka Prawna

Al. Niepodległości 723/6

81-853 Sopot

24h Infolinia Prawna 

 

biuro@opiekaprawna.pl  

www.opiekaprawna.pl 

24h Opieka Prawna bezpłatna* 
 

dla Lekarzy i Lekarzy Dentystów 

 z Lubelskiej Izby Lekarskiej.

24H Strefa Klienta

Dokument odpowiedzi

przesłany na e-mail

Lekarz LIL
Lex Secure

?

* w ramach umowy podpisanej i opłaconej 
przez Lubelska Izbę Lekarską



MEDICUS 11/20188

Elektroniczna 
dokumentacja medyczna

Elektroniczna dokumentacja medyczna 
wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Dokumentację w komputerze wiele gabi-
netów prowadzi już od lat. Nie jest to jednak, 
wbrew powszechnemu mniemaniu, elektronicz-
na dokumentacja medyczna (EDM). Co jest 
elektroniczną dokumentacją medyczną wyja-
śnia rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 8 
maja 2018 r., opublikowane w DzU 2018.941. 
Rozporządzenie to informuje o rodzajach elek-
tronicznej dokumentacji medycznej.

Elektroniczną dokumentację medyczną sta-
nowią:

1) informacja o rozpoznaniu choroby, pro-
blemu zdrowotnego lub urazu, wynikach prze-
prowadzonych badań, przyczynie odmowy 
przyjęcia do szpitala, udzielonych świadcze-
niach zdrowotnych oraz ewentualnych zale-
ceniach – w przypadku odmowy przyjęcia pa-
cjenta do szpitala;

2) informacja dla lekarza kierującego świad-
czeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub le-
czenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie le-
czenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środ-
kach spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym 
o okresie ich stosowania i sposobie dawkowa-
nia oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych; 

3) karta informacyjna z leczenia szpitalne-
go.  jj

Nadal brak konkretnych informacji 
z przeprowadzonych badań pilotażo-
wych e-recepty w Siedlcach i Skiernie-
wicach. Według nieofi cjalnych informa-
cji, w naszym regionie e-recepty są wy-
dawane i realizowane w miejscowości 
Wysokie. Rok 2019 ma być poświęcony 
na stopniowe wprowadzanie e-recept 
na terenie Polski. Sprawiają one nie tyl-
ko problemy techniczne dla lekarzy, ale 
i również dla aptekarzy, którzy muszą 
się zaopatrzyć w odpowiedni sprzęt 
i oprogramowanie. Korzystając z oka-
zji przypominamy obowiązujące zasa-
dy wystawiania recept. 
1. Każdego lekarza obowiązuje jedno-

cześnie znajomość zasad wystawia-
nia recepty:
a. Papierowej
b. Elektronicznej.

2. Od 1 stycznia 2020 r. każdy gabinet 
lekarski będzie musiał spełniać wa-
runki do wystawiania e-recept. 

3. Recepty papierowe będzie można 
stosować do 1 stycznia 2026 r. wy-
łącznie w następujących przypad-
kach:
a. Braku dostępu do systemu in-

formatycznego
b. Recept refundowanych dla wy-

stawiającego („pro auctore”), 
dla jego małżonka, wstępnych 
i zstępnych w linii prostej i ro-
dzeństwa („pro familiae”)

c. Recept transgranicznych
d. Recept dla osób o nieustalonej 

tożsamości
e. Recept wystawionych przez le-

karzy okazjonalnie wykonują-
cych swój zawód.

4. Recepta elektroniczna ma zapew-
nić dostęp do:
a. Systemu Informacji Medycznej 

(SIM)
b. Centralnego Wykazu Produktów 

Leczniczych. 
5. Pieczątka gabinetu prywatnego ma 

zawierać: nazwę gabinetu, dokład-
ny adres, numer telefonu komórko-
wego.

6. Pieczątka lekarza:
a. Musi zawierać nazwisko i imię, 

numer prawa wykonywania za-
wodu

b. Oprócz ww. może zawierać: nu-
mer telefonu komórkowego, po-
siadane specjalizacje, adres. 

7. Dane pacjenta na recepcie papiero-
wej: nazwisko i imię, dokładny ad-
res z kodem pocztowym, wiek pa-
cjenta.

8. Przewidywane zalety e-recepty:

Nie można jej zgubić, można ją 
realizować częściami, jest czytelna, 
utrudnione jest fałszerstwo recepty.

Opr. jj

Poradnik do RODO w służbie zdrowia i w szkolnictwie
Budzące wątpliwości szkolenia w spra-

wie RODO, prowadzone przez niektóre 
podmioty, doprowadziły do sytuacji, że 
kierownicy placówek ochrony zdrowia 
w obawie przed odpowiedzialnością kar-
ną, zaczęli proponować swoje dość zaska-
kujące rozwiązania. W jednej z przychod-
ni w naszym województwie rejestrowano 
pod imionami z popularnych bajek. Dla-
tego dobrze się stało, że na zwołanej kon-
ferencji w dniu 24 września 2018 r. wi-
ceminister zdrowia Janusz Cieszyński 
dokonał prezentacji poradnika – „Prze-
wodnik po RODO w służbie zdrowia”. 
W prezentacji uczestniczyli także: mini-
ster zdrowia Łukasz Szumowski, mini-
ster cyfryzacji Krzysztof Zagórski oraz 
również z tego resortu dr Maciej Kawec-
ki – szef Grupy Roboczej ds. Ochrony Da-
nych Osobowych.

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyń-
ski wyraził opinię, że to, co było przeka-
zywane na szkoleniach bardzo często no-
siło znamiona nadinterpretowania przepi-
sów w celu pozyskania kolejnego klienta, 
który wykupi zaawansowany pakiet usług 
doradczych w zakresie RODO. Chcemy 
z tym walczyć. Chcemy pokazać racjonal-
ne oblicze tych przepisów. Nie ma się cze-
go bać. Niestety, bardzo wiele podmiotów 
robiło sobie z tego sposób na biznes. – Nie 
dziwię się temu, że w atmosferze podsyca-
nia ewentualnych problemów związanych 
z RODO lekarze nie chcą ryzykować. Za 
tym nie idzie żadna odpowiedzialność dla 
osób, które kierują się w swojej pracy do-
brem pacjenta – podsumował.

Poradnik, który został przygotowa-
ny przez ministerstwa zdrowia i cyfryza-
cji, można pobrać w formie elektronicz-
nej ze strony ministerstwa zdrowia. Za-
wiera on, w formie pytań i odpowiedzi, 
szereg istotnych rad, m. in. w jaki sposób 
zapewnić anonimowość pacjenta w cza-
sie rejestracji, jak wzywać pacjentów do 
gabinetów. Minister Szumowski powie-
dział, że w naszej działalności powinni-
śmy się kierować przede wszystkim roz-
sądkiem. Dodał również, że „czytając ten 

przewodnik, lekarz nie ma żadnych wąt-
pliwości, jak powinien postąpić”. Nawią-
zał w ten sposób do najczęstszych wąt-
pliwości, które pojawiają się w związ-
ku z przetwarzaniem danych osobowych 
w systemie ochrony zdrowia. W poradni-
ku są one zawarte właśnie w formie py-
tań i odpowiedzi. Jeżeli pacjent nie może 
uzyskać informacji przez telefon w związ-
ku z RODO, może oprzeć się na poradni-
ku, powołać na niego, bo jest on ofi cjal-
nym dokumentem i stanowiskiem Mini-
sterstwa Zdrowia. Pozyskiwanie takiej in-
formacji zawsze było obwarowane wielo-
ma zabezpieczeniami.

RODO nigdy nie będzie pierwsze 
w stosunku do ratowania życia i zdro-
wia. Zawsze ten obowiązek jest najważ-
niejszy. Poradnik radzi, że „jeżeli może-
my wziąć pacjenta do gabinetu i tam go 
zbadać i porozmawiać, to znacznie lepiej, 
ale jeżeli to zagrozi pacjentowi w jakikol-
wiek sposób, to rozmawiamy z nim w sa-
li chorych”. W tym czasie można popro-
sić innych chorych o opuszczenie sali, ale 
jeśli oni są również w takim stanie, że nie 
mogą jej opuścić, to ważniejsze są zdro-
wie i życie od informacji, które mogliby-
śmy przy okazji ujawnić. Do osoby bada-
nej należy zwracać się: proszę pana, pro-
szę pani, a niekoniecznie panie Andrzeju 
jest pan chory na to i na to. To jest przy-
kład zdrowego rozsądku.

Wśród najczęściej zadawanych pytań 
są takie: Czy możemy wywiesić tabliczkę 
z nazwiskiem lekarza i jego specjalizacją 
na drzwiach? Oczywiście, możemy. Czy 
możemy wywiesić kartę chorobową? Tak. 
Czy możemy rozmawiać z pacjentem na 
sali chorych? Możemy, jeżeli nie ma in-
nej opcji. Wskazówki w poradniku doty-
czą też tego, jak zapewnić anonimowość 
pacjentów podczas rejestracji przed wi-
zytą lekarską, w jaki sposób wzywać pa-
cjentów do gabinetów i czy można ozna-
czać produkty lecznicze imieniem i na-
zwiskiem pacjenta. Niezależnie od prze-
pisów dotyczących ochrony, wykorzy-
stywanie danych pacjenta powinno się 

odbywać z poszanowaniem jego prywat-
ności, intymności i godności.

Dr Maciej Kawecki z ministerstwa cy-
fryzacji poinformował, że żaden podmiot 
w Polsce nie dostał kary fi nansowej za 
naruszenie przepisów RODO, a w ogóle 
w przepisach, za tego rodzaju przekrocze-
nia zasadniczo nie ma odpowiedzialności 
karnej. Teoretycznie, w ustawie o ochro-
nie danych osobowych są przepisy, które 
penalizują działania umyślne, ale na pew-
no nie chodzi o te, które są ukierunko-
wane na ochronę życia i zdrowia pacjen-
ta. Resort wyjaśnia, że rząd nie wprowa-
dził takich przepisów, z których wynika, 
że nie możemy uzyskać informacji o sta-
nie zdrowia członka swojej rodziny. Waż-
ne jest, aby lekarze wiedzieli, że nikt ni-
kogo nie będzie wsadzał do więzienia za 
to, że dostarczył informacji w celu szyb-
kiego i sprawnego wyleczenia pacjenta. 
Resort zdrowia chce pokazać racjonalne 
oblicze tych przepisów, a RODO nie nie-
sie żadnej dodatkowej odpowiedzialności 
dla osób, które kierują się w swojej pracy 
dobrem pacjenta.

Ważną rzeczą jest, że resort cyfryza-
cji zauważył, że z pacjentami i przedsta-
wicielami zawodów medycznych trze-
ba komunikować się przystępnym języ-
kiem, a nie tylko urzędowym, opartym 
na przepisach. 

Dzięki informatyzacji przetwarzane da-
ne są znacznie bezpieczniejsze niż wtedy, 
kiedy leżą w szafach, teczkach i nie ma 
żadnej realnej kontroli nad tym, kto i kie-
dy uzyskał do nich dostęp.

W wielu szkołach (a może we wszyst-
kich) zakończenie roku szkolnego 
2017/2018 było smutne. Uczniowie i ich 
rodzice zostali pozbawieni satysfakcji 
wręczenia świadectw i nagród dla wy-
chowanków. Na taki krok zdecydowały 
się dyrekcje szkół w obawie przed karami 
fi nansowymi i dyscyplinarnymi z powodu 
rzekomego naruszenia przepisów RODO. 
Głupota osiągnęła dno, a placówki oświa-
towe, z krzywdą dla uczniów, ośmieszy-
ły się – zapomniały o zdrowym rozsąd-
ku. Nie mam danych, jak to wyglądało na 
uczelniach, ale mogło być podobnie.

Z pomocą nauczycielom i uczniom 
przyszedł dr Maciej Kawecki z minister-
stwa cyfryzacji. – W dzienniku lekcyj-
nym dane osobowe muszą być. Przepisy 
wyraźnie mówią o treści dzienników lek-
cyjnych, które nakładają na nauczycieli 
obowiązek sprawdzania listy obecności. 
Nauczyciel ma wówczas używać nazwi-
ska i imienia ucznia, mówi o tym prawo 
oświatowe. Nazwiska dzieci można rów-
nież wyczytywać na różnego rodzaju uro-
czystościach szkolnych, np. przy wręcza-
niu świadectw szkolnych.

Jerzy Jakubowicz

Recepty elektroniczne

Żagiel Med 
to największa prywatna inwestycja w służbę zdrowia w Polsce wschodniej! 

Trzy nowoczesne przychodnie, wysokiej klasy szpital oraz centrum rehabilitacji.

W celu zapewnienia naszym klientom 
stałej opieki medycznej poszukujemy 
w ramach umowy o pracę w pełnym 
wymiarze czasu pracy do pracy 
w poradni POZ – specjalisty medycyny 
rodzinnej i/lub lekarzy internistów 
(może być w trakcie specjalizacji), 
przyjmujących dzieci i dorosłych.

Oferujemy:
• pracę w jednej z naszych przychodni 

na terenie Lublina,
• brak dodatkowych dyżurów 

w weekendy i dyżurów nocnych,
• wsparcie ze strony doświadczonego 

personelu oraz pracowników silnej 
grupy Żagiel

Prosimy o nadsyłanie CV z listem motywacyjnym na adres CV@zagielmed.pl 
Kontakt telefoniczny: 661-339-303
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Jubileuszowe 
dyplomy

Niezwykła uroczystość, upamiętnia-
jąca uzyskanie dyplomów lekarza, by-
ła w październiku udziałem 60 lekarzy 
z rocznika 1968. Spotkali sie po 50 la-
tach w murach uczelni. Jubilatom towa-
rzyszyli: dziekan Wydziału Lekarskie-
go prof. Wojciech Załuska oraz prezes 
ORL Leszek Buk, którzy wręczyli pa-
miątkowe dyplomy i medale oraz przy-
pomnieli ważne wydarzenia w historii 
Alma Mater. Chór Lubelskiej Izby Le-
karskiej CONTINUUM uświetnił uro-
czystość krótkim koncertem. Wspo-
mnieniom nie było końca.  ms

• dowolną formę zatrudnienia
• czas pracy dostosowany do możliwości lekarza radiologa
• brak konieczności deklarowania zmian w sztywnym 

przedziale czasowym
• dowolność w doborze badań do opisu
• możliwość pracy na dodatkowo płatnych zmianach 

dyżurowych
• konsultacje opisów badań u wybranych lekarzy radiologów
• możliwość zaopatrzenia lekarza radiologa w stację 

diagnostyczną.

oferujemy:

Jesteśmy lubelską firmą teleradiologiczną działającą 
na terenie całego kraju. 
Poszukujemy do współpracy lekarzy radiologów 
w zakresie opisów badań TK, MR i RTG. 
Zapewniamy wyjątkowo atrakcyjne stawki za opisy badań 
- zapytaj nas o cennik, przekonaj się!

81 45 111 90
teleradiologia@provega.pl

Pierwszy taki zabieg w Polsce 

Ja nie boję się nowego

• Jesteś pierwszym lekarzem w Polsce, 
który zastosował nowe urządzenie do le-
czenia tętniaków wewnątrzczaszkowych. 
Na czym polega ta nowość?

– To najmniejszy, jaki istnieje w me-
dycynie, stent kierunkowy tzw. fl ow-di-
verter. Jest on produktem myśli technicz-
nej fi rmy BALT, jedynej, która go produ-
kuje, więc chyba możemy wymienić jej 
nazwę przy braku konkurencji. Poza tym, 
jej właścicielami są Polacy, tym większa 
powinna być satysfakcja.

Stent kierunkowy służy do leczenia tęt-
niaków wewnątrzczaszkowych, ma na ce-
lu wywołanie zmiany geometrii oraz spo-
wolnienia napływu krwi do worka tęt-
niaka prowadząc do jego wykrzepienia. 
Ten stent, który został użyty, przezna-
czony jest do leczenia tętniaków położo-
nych dystalnie na naczyniach mózgowych 
o średnicy do 2 mm. Technologia pozwo-
liła na stworzenie stentu tak elastycznego, 
by mógł dotrzeć na miejsce poprzez nie-
zwykle kręte naczynia i oczywiście zo-
stać implantowany w bezpieczny i prze-
widywalny sposób. Właśnie ta przewidy-
walność w zastosowaniu nowego sprzę-
tu stanowi zawsze największy problem 
i prawdziwe wyzwanie. Stentów tego ty-
pu implantowano do dzisiaj poniżej 100 
na świecie. Stąd radość z powodzenia kli-
nicznego i technicznego operacji, którą 
przeprowadziłem. 

• Jak to się stało, że to Lublin został 
wybrany do przeprowadzenia tej ope-
racji?

– Zdecydowały wieloletnie, pozytyw-
ne doświadczenia naszego ośrodka. To 
bardzo istotny kapitał, który pozwala do-
łączyć nam do grupy ośrodków europej-
skich, które mają kompetencje. Ja mam 
dodatkową satysfakcję, bo już wielokrot-
nie w przeszłości stosowałem różnego ty-
pu urządzenia i techniki operacyjne po 
raz pierwszy w naszym kraju. Czuję się 
po prostu zobowiązany. Jest to żywy do-
wód na to, że gdyby ktoś chciał zbudować 
ośrodek na poziomie europejskim w każ-
dym calu tu w Lublinie, to jest to możli-
we. Wystarczy trochę dobrej woli.

• Czym charakteryzuje się ten stent? 
– Jest plecioną rurką o średnicy 1,5 

do 2 mm, więc niezwykle wąską. Jest 

dostarczany w wy-
brane miejsce w na-
czyniach mózgu po-
przez mikrocewnik. 
To urządzenie, któ-
re wymaga nowego 
podejścia, bo jeszcze 
nieustalone są bez-
względne szerokie 
wskazania do jego 
użycia, oprócz tych 
najbardziej oczywi-
stych. Nieznane są 
jego właściwości 
w warunkach „bojo-
wych”, doświadcze-
nia są bardzo ogra-
niczone. Stąd wynika kolejne zagadnie-
nie – skuteczność. Ona wymaga lat do-
świadczeń i obserwacji, by uzyskać wia-
rygodne dane. Dlatego zastosowanie tego 
stentu wymaga rozwagi w wyborze wa-
runków do jego zastosowania, doświad-
czenia operacyjnego i zwykłego ludz-
kiego rozsądku. Zdecydowanie nie jest 
to „jeszcze jeden stent”, bo koń jaki jest 
każdy widzi.

• Mamy szansę, by stosować takie 
urządzenie na co dzień? Chorzy będą 
mieli szansę?

– Chciałbym i bardzo będę o to zabie-
gał. To kolejny raz, gdy w naszym zakła-
dzie używane są technologie z grupy „cut-
ting edge”. Chorzy, a każdy może się nim 
stać, powinni posiadać możliwość skorzy-
stania z nowych technologii. To kwestia 
zachowania przy życiu. Powinna istnieć 
ścieżka umożliwiająca otrzymanie, zakup 
takich urządzeń poza znanym powszech-
nie nurtem finansowym. Oczywiście 

z Maciejem Szajnerem 
z Zakładu Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii PSK 4 w Lublinie 

rozmawia Anna Augustowska 

każda nowa technologia jest droższa niż 
stara, to zasada powszechna i zrozumia-
ła, lecz tu chodzi o przypadki jednostko-
we, których inaczej leczyć nie sposób. Nie 
ma ich wiele, zapewniam, kilka rocznie 
na ponad 100 leczonych w naszym za-

kładzie. Przez wiele 
lat docenienie neuro-
radiologii zabiego-
wej nie następowało, 
choć w świecie jest 
to dziedzina samo-
dzielna i szanowana 
od wielu lat. W na-
szym kraju jeszcze 
domaga się o należ-
ną jej pozycję. Z nią 
przyjdzie fi nansowa-
nie i zmiany systemo-
we. Oby nastąpiło to 
przed moją emerytu-
rą, bardzo chciałbym 
to zobaczyć. Szko-

da, bo seryjnie marnujemy pewne okazje 
i szanse na rozwój w wymiarze wartości 
bezwzględnych, to są fakty, a nie inter-
pretacja. Mamy świetne wyniki, moc do-
świadczeń i jeszcze trochę chęci i energii, 
by zajmować się „nowym”, za chwilę wy-
godniej będzie w opcji „dobrze jest”.

• Czy są ośrodki w Polsce już zainte-
resowane tym stentem? 

– W Polsce funkcjonuje kilkadziesiąt 
pracowni i ośrodków zajmujących się 
neuroradiologią zabiegową. Sekcja przy 
PLTR, której jestem wiceprzewodniczą-
cym, posiada dane na ten temat. Młodzi 
lekarze są bardzo dynamiczni i postępo-
wi, więc nie ma co liczyć na zastój w tym 
temacie. By utrzymać wysoką pozycję 
trzeba przede wszystkim nadążać za in-
nymi i starać się ich wyprzedzać. To teo-
ria znana z życia, by przekształciła się 
w rzeczywistość musi otrzymać popar-
cie, bez tego pozostanie tylko piórem 
w skrzydle husarza.
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Jubileusz kardiologii wojskowej 

Setki uratowanych serc 

• Oddział Kardiologii 1 Klinicznego 
Szpitala Wojskowego w Lublinie wła-
śnie kończy 5 lat. Czym może się dzisiaj 
poszczycić?

– Rzeczywiście oddział powstał 5 
lat temu. Startowaliśmy w zasadzie od 
zera, ale dzięki ogromnej pracy całe-
go zespołu teraz możemy pochwalić się 
nowoczesnym oddziałem wyposażo-
nym w sprzęt najwyższej jakości oraz 

dysponujemy najnowocześniejszym 
sprzętem, w tym optyczną tomografi ą 
wewnątrznaczyniową (OCT), pompą do 
wspomagania pracy lewej komory Im-
pella oraz (jako jeden z kilku ośrodków 
w Polsce) korejestracją ultrasonografi i 
wewnątrznaczyniowej z obrazem angio-
grafi cznym. Wykonujemy, oprócz stan-
dardowych zabiegów angioplastyki, wy-
sokospecjalityczne procedury z użyciem 

rotablacji oraz rekanaliza-
cje przewlekłych zamknięć 
wszystkimi dostępnymi me-
todami (w tym także retro-
grade i antegrade dissection 
reentry ADR), czy zabiegi 
strukturalne (zamykanie PFO 
i ASD). Regularnie też w pra-
cowni odbywają się warsztaty 
z udziałem uznanych zagra-
nicznych autorytetów z kar-
diologii inwazyjnej. 

• Nowoczesna kardiolo-
gia to nie tylko zabiegi na 
naczyniach wieńcowych...

– W naszej Pracowni 
Elektroterapii wykonywa-
ne jest pełne spektrum za-
biegów z użyciem urządzeń 
wszczepialnych: we wska-
zaniach bradyarytmicznych 
– stymualtory serca, w pre-
wencji nagłego zgonu ser-
cowego – kardiowertery-de-
fi brylatory, a w zapobieganiu 

i leczeniu niewydolności serca: urządze-
nia do resynchroznizacji serca. We wpro-
wadzaniu najnowszych technik zabiego-
wych w zakresie elektroterapii współpra-
cujemy regularnie z najlepszymi operato-
rami i ośrodkami w kraju – Sekcją Ryt-
mu Serca PTK, Instytutem Kardiologii 
w Aninie. 

Pracownia Echokardiografi czna spe-
cjalizuje się w badaniach echa przezprze-
łykowego 3D, organizuje warsztaty cer-
tyfi kowane przez Polskie Towarzystwo 
Kardiologiczne z udziałem najwyższej 
klasy specjalistów.

Pacjenci po zawale serca leczeni są 
w ramach programu Kompleksowej Opie-
ki Specjalistycznej (KOS), co zapewnia 

Trzeba przyznać, że liniowy 19-proc. PIT to kusząca for-
ma opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej. 
Ustawodawca nie bywa jednak zbyt łaskawy, aby premiować 
osoby, które rozstają się z etatem i za chwilę robią to samo ja-
ko fi rma dla byłego lub obecnego pracodawcy. Wyłączenie – 
jak wiele innych podatkowych warunków – nie jest fortunne. 
Fiskus chętnie korzysta z tej furtki i pozbawia prawa do linio-
wego. Nawet kiedy to, czym zajmuje się lekarz jako przedsię-
biorca, tylko częściowo pokrywa się z jego wcześniejszymi za-
daniami jako etatowca. Tej restrykcyjnej i dość zawiłej inter-
pretacji zdecydowanie NIE powiedział we wrześniu Naczelny 
Sąd Administracyjny.

A zaczęło się od odważnej pediatry…

…która we wniosku o interpelację wyjaśniła, że jest specjali-
stą chorób dziecięcych zatrudnioną na etacie starszego asysten-
ta w oddziale niemowlęcym szpitala klinicznego. Szczegóło-
wo opisała, co należy do jej obowiązków. Nie ukrywała, że od 
lat przyjmuje dzieci w swoim prywatnym gabinecie. W ramach 
swojej fi rmy systematycznie dyżuruje w swoim szpitalu.

Pani doktor zapytała, czy prowadzona przez nią działalność, 
obejmująca m.in. usługi świadczenia dyżurów lekarskich kon-
traktowych, może być opodatkowana 19-proc. liniowym PIT. 
Sama była przekonana, że tak. Upewniali ją w tym przekona-
niu życzliwi znajomi i prawnicy. No bo przecież, w tej sytuacji 
stosunek pracy nie obejmuje niektórych czynności wykonywa-
nych w ramach dyżurów. Niepodobna więc uznać, że ich świad-
czenie odpowiada temu, czym zajmuje się na umowę o pracę. 
Zdaniem naszej bohaterki, usługi zdrowotne świadczone przez 
lekarza prowadzącego działalność gospodarczą w formie indy-
widualnej praktyki lekarskiej na rzecz szpitala, w którym jest 
zatrudniony, wyłączają możliwość opodatkowania liniowym 
PIT tylko wtedy, gdy odpowiadają czynnościom wykonywa-
nym w ramach istniejącego stosunku pracy.

Fiskus stale kręci nosem
 
W ocenie urzędników skarbowych, wykonywanie przez po-

datnika w działalności gospodarczej jakiejkolwiek usługi lub 
czynności, obejmujące chociażby część czynności wykonywa-
nych na rzecz pracodawcy w ramach stosunku pracy, wyklucza 
możliwość opodatkowania tzw. podatkiem liniowym. Ale istot-
ne jest wykonywanie tożsamych czynności, ich charakter, a nie 
nazewnictwo. Jak wyjaśniał fi skus, lekarka sama przyznała, że 
jej zakres i charakter pracy na kontrakcie i etacie, różnią się. Ale 
tylko niewiele. Zwłaszcza że leczenie szpitalne i sprawowanie 
dyżurów niejednokrotnie wymaga tych samych lub podobnych 
procedur. Co bez wahania przyznała sama podatniczka.

Warto walczyć przed sądem o swoje 

Naszej bohaterce i jej obrońcom nie wystarczyły byle jakie 
argumenty. Przekonywała, że nawet jeśli część czynności wy-
konywanych na rzecz pracodawcy w stosunku pracy pokrywa 
się z tym, co robi jako fi rma, nie wyklucza to możliwości za-
stosowania podatku liniowego. Wyłączenie ustawowe dotyczy 
tylko „czynności odpowiadających”.

Naszej bohaterce nie zabrakło odwagi i konsekwencji. Gdy-
by przyznać rację fi skusowi, to każdego lekarza pozbawiono by 

możliwości rozliczania się podatkiem li-
niowym. Bo każdy etat szpitalny ma na 
celu leczenie pacjentów.

Decyzja należy 
ostatecznie do sądu

Ta argumentacja nie przekonała NSA. 
Po spokojnej i wnikliwej analizie przepi-
sów i regulacji dotyczących zawodu le-
karza stwierdzono, że jego specyfi ka będzie zawsze związana 
z powieleniem pewnych czynności. Nie oznacza to jednak, że 
nic szczególnego się nie zdarzy. Zawsze trzeba mieć na uwa-
dze pracę i warunki, w jakich świadczona jest pomoc lekarska. 
W ocenie NSA okoliczność, że lekarz udziela świadczeń zdro-
wotnych, badając stan zdrowia, leczenia lub porad lekarskich 
zarówno jako pracownik, jak i prowadząc indywidualną prak-
tykę na rzecz tego samego szpitala, sama w sobie nie przesądza 
o wyłączeniu stosowania 19-proc. stawki VAT.

Niezawisły sąd w uzasadnieniu podkreślił, że sporne wyłą-
czenie nie dotyczy posiadanych kwalifi kacji, uprawnień czy 
obowiązków koniecznych do wykonywania zawodu lekarza. 
Wyrok doczekał się już uprawomocnienia. 

Marek Stankiewicz

Więcej: sygnatura II FSK 2416/16 akt. 

z Grzegorzem Sobieszkiem, 
kierownikiem Oddziału Kardiologii z Pracownią Hemodynamiki 

1 Klinicznego Szpitala Wojskowego w Lublinie, 
rozmawia Anna Augustowska

nie tylko leczenie inwazyjne, ale także re-
habilitację i opiekę ambulatoryjną w na-
szej poradni kardiologicznej. Pod wzglę-
dem liczby zakwalifi kowanych pacjentów 
w KOS w tym roku nasz oddział znalazł 
się na 6 miejscu w skali całego kraju.

• Leczenie chorych kardiologicznie 
to także rehabilitacja po pobycie na od-
dziale. Czy każdy z chorych może z niej 
korzystać?

– Posiadamy stacjonarny oddział reha-
bilitacji kardiologicznej i ośrodek rehabi-
litacji dziennej. Rehabilitacja kardiolo-
giczna ma obecnie szczególne znaczenie 
w procesie skutecznego i efektywnego le-
czenia pacjentów i wdrażania prewencji 
wtórnej. W tym celu realizujemy program 
„KOS – zawał”. To kompleksowa opie-
ka uwzględniająca zarówno rewaskula-
ryzację, elektroterapię, rehabilitację kar-
diologiczną oraz opiekę ambulatoryjną. 
Podkreślę, że jesteśmy jednym z dwóch 
ośrodków kardiologicznych w Lublinie, 
uczestniczących w tym programie.

• Pięć lat to zapewne dopiero począ-
tek rozwoju oddziału. Jakie są plany na 
przyszłość?

– Pragniemy stworzyć ośrodek referen-
cyjny w leczeniu chorób serca, w szcze-
gólności koncentrując się na wysokospe-
cjalistycznych procedurach, nie zawsze 
szeroko dostępnych w naszym regio-
nie, szczególnie w leczeniu niewydolno-
ści serca, która wydaje się być epidemią 
obecnych czasów. Myślimy o stworzeniu 
centrum chorób serca, z zapleczem kar-
diochirurgicznym, salą do zabiegów hy-
brydowych z nowoczesnym nieinwazyj-
nym obrazowaniem (wielorzędowa to-
mografi a komputerowa, rezonans magne-
tyczny serca) i wprowadzaniem nowych 
technik diagnostyczno-terapeutycznych, 
między innymi rozwinięciem zabiegów 
strukturalnych serca, w tym przezskór-
nych zabiegów naprawy zastawek serca, 
nowych metod elektroterapii, jak stymu-
latory bezelektrodowe, podskórne kar-
diowertery-defi brylatory ale także sper-
sonalizowaną opiekę długoterminową 
nad pacjentem, opartą na telerehabilita-
cji i coachingu. Umożliwi nam to obec-
nie trwająca rozbudowa szpitala, plany 
zakupu sprzętu medycznego, ale przede 
wszystkim rozwój zespołu, bo najważ-
niejsi są ludzie. Jesteśmy wyróżniającym 
się ośrodkiem kardiologicznym w regio-
nie, chcemy dorównać do najlepszych 
w kraju i na świecie.

Prawo na co dzień

Kontrakt lekarza z jego szpitalem z 19-proc. PIT

zaprasza na kursy w Lublinie

Lekarze i lekarze dentyści otrzymają punkty edukacyjne 

(nr wpisu do LIL – 58-000063-003)

Wojewódzki Klub Techniki 
i Racjonalizacji w Lublinie

Inspektor Ochrony Radiologicznej 
17,18 i 24.11.2018, egzamin 25.11.2018

Ochrona radiologiczna pacjenta 
LST

17.11.2018, egzamin 25.11.2018
8.12.2018, egzamin 16.12.2018

LR, LRZ, LRT, FT, PMN
18 i 24.11.2018, egzamin 25.11.2018
9 i 15.12.2018, egzamin 16.12.2018

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

młodym, ale wykwalifi kowanym i do-
świadczonym, a przede wszystkim chęt-
nym do pracy zespołem. Pracuje tu 9 kar-
diologów oraz 5 rezydentów. Dysponuje-
my 38 łóżkami, rocznie hospitalizujemy 
około 1800 pacjentów.

• Które procedury – zabiegi są wyko-
nywane najczęściej?

– W Pracowni Hemodynamiki w ze-
szłym roku wykonaliśmy ponad 900 za-
biegów na naczyniach wieńcowych. Naj-
więcej ze wszystkich ośrodków w Lu-
blinie. Dało nam to 11 miejsce w Polsce 
na 160 istniejących pracowni hemody-
namicznych pod kątem liczby zabiegów 
u pacjentów z zawałem serca. W pracowni 
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Lekarski kalejdoskop

Tekst: Anna Augustowska

Minister zdrowia: Sfinansujemy!
Minister Łukasz Szumowski pod koniec września był w Lu-

blinie. Przywiózł pieniądze dla Uniwersytetu Medycznego w Lu-
blinie – prawie 3 mln zł na kształcenie podyplomowe lekarzy 
z wykorzystaniem technik symulacji medycznej (zwiększenie 
umiejętności teoretycznych i praktycznych lekarzy o dodatko-
we obszary nieobjęte programem specjalizacji). 

Ogłosił też, że wśród sześciu szpitali w Polsce, które będą re-
alizować pilotażowy program trombektomii, znajduje się Szpital 
Kliniczny nr 4 przy ul. Jaczewskiego w Lublinie, który na ten 
cel dostanie dodatkowe pieniądze. Aż 7 mln przeznaczył mini-
ster na kształcenie pielęgniarek i położnych w woj. lubelskim. 

Zaczęli z premierem
Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w inauguracji 

roku akademickiego 2018/1019 na Uniwersytecie Medycznym 
w Lublinie. Jak powiedział rektor UM prof. Andrzej Drop, by-
ła to pierwsza od początku istnienia uniwersytetu wizyta szefa 
polskiego rządu na lubelskiej uczelni.

Morawiecki zapowiedział zwiększenie funduszy dla krajo-
wej medycyny i edukacji. 

– Chcemy, by fi nansowanie nauki z roku na rok było coraz 
większe, tak, by mogła się stać lokomotywą wzrostu gospodar-
czego – mówił zapowiadając, że dla dobra narodowego trzeba 
zrobić wszystko, by nasi medycy nie wyjeżdżali z kraju. 

Podczas inauguracji władze uczelni przyznały medale „Przy-
jaciel Uniwersytetu” swoim pracownikom. Otrzymał go tak-
że premier. 

Wręczono też dwie statuetki „Sowy”, będące dorocznym wy-
różnieniem dla „Lidera Cytowań” – wyróżnienie za rok 2017 
otrzymał prof. Tomasz Rechberger, natomiast statuetkę i wy-
różnienie za rok 2018 – prof. Krzysztof Jóźwiak.

Wykład inauguracyjny pt. „Sztuka, ludzie i medycyna” wy-
głosiła prof. Monika Waksmundzka-Hajnos.

Uroczystości inauguracji roku akademickiego 2018/2019 
towarzyszyło otwarcie nowego budynku Centrum Symulacji 
Medycznej (o CSM pisaliśmy szerzej w poprzednim nume-
rze Medicusa). 

W nowym roku akademickim na wszystkich kierunkach stu-
diów lubelski Uniwersytet Medyczny kształcić będzie ponad 
6 900 studentów. 

Budują – rozbudowują
Szpital Neuropsychiatryczny będzie miał nowy budynek 

dla potrzeb Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. W paździer-
niku wmurowano pod jego budowę kamień węgielny. No-
wy oddział będzie miał 80-90 łóżek i powinien być gotowy 
w drugiej połowie 2020 roku. Koszt realizacji tego projek-
tu wynosi ok. 16 mln zł.

Wcześniej, bo jest szansa, że jeszcze w tym roku, zo-
staną oddane do użytku dwa nowe budynki Szpitala Kli-
nicznego nr 1 w Lublinie: budynek Kliniki Psychiatrii przy 
ul. Głuskiej i budynek Kliniki Chirurgii Onkologicznej przy 
ul. 3 Maja. 

Dyplomy i w drogę!
Blisko 300 absolwentów z Wydziału Lekarskiego z Od-

działem Stomatologicznym i Wydziału Lekarskiego z Oddzia-
łem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 
odebrało dyplomy ukończenia studiów. Uroczystość odbyła 
się 13 października w Centrum Spotkania Kultur. 

Dla czterech absolwentek – w tym roku to wyłącznie ko-
biety – które otrzymały dyplomy z wynikiem celującym, Lu-
belska Izba Lekarska ufundowała upominki – stetoskopy. Na-
grodzono też trzy absolwentki stomatologii, które za najlep-
sze wyniki w nauce otrzymały od LIL książki. 

Lekarski kalejdoskop

Dla dorosłych test na HCV
Od 1 do 7 października, w kilku wybranych placówkach 

w Lublinie, każda pełnoletnia osoba miała możliwość wy-
konania bezpłatnych, anonimowych testów pod kątem obec-
ności przeciwciał anty-HCV. Badania realizowano w ramach 
Ogólnopolskiego Programu Badań Przesiewowych „Test na 
HCV – prosty krok do zdrowia”. Szacuje się, że w Polsce 
jest 165-200 tys. osób zakażonych HCV, z czego zdiagno-
zowanych zostało tylko ok. 30 tys. 

Zawsze z różową wstążką
Marsz Różowej Wstążki – ruszył w piątek, 28 września – or-

ganizowany jest co roku dla przypomnienia o potrzebie wyko-
nywania badań profi laktycznych. To także okazja, aby okazać 
wsparcie dla kobiet chorych na raka piersi. – Im wcześniej wy-
kryjemy zmianę nowotworową, tym szersze spektrum metod 
leczenia – wyjaśniała Agata Lipowska, kierowniczka Ośrodka 
Profi laktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia COZL. Marsz 
ruszył z placu Litewskiego.

Chirurgia bez blizn
Kongres Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej odbył się we wrze-

śniu w Lublinie. Uczestniczyło w nim ok. 800 lekarzy z całe-
go świata, m.in. z USA, Japonii, Kanady, Niemiec, Włoch. Jak 
mówił prof. Grzegorz Wallner, krajowy konsultant ds. chirur-
gii, takie spotkanie to doskonała okazja do podsumowania sto-
sowanych od 30 lat technik minimalnie inwazyjnych. Kongre-
sowi towarzyszyły też warsztaty dla chirurgów. Dyskutowano 
m.in. o technikach i metodach terapii endoskopowej w choro-
bach przełyku i o chirurgii w leczeniu patologicznej otyłości.

Msza ze św. Łukaszem
Tradycyjnie pracownicy służby zdrowia spotkali się na 

uroczystości patronalnej ku czci św. Łukasza, która odby-
ła się 18 października. Msza św. w intencji osób pracują-
cych w ochronie zdrowia została odprawiona w tym dniu 
w Archikatedrze Lubelskiej. Przewodniczył jej biskup Mie-
czysław Cisło. 

Rodzinni przede wszystkim
Już po raz piąty w Lublinie w Collegium Maius odbyła się 

konferencja naukowa lekarzy rodzinnych i lekarzy rezydentów 
medycyny rodzinnej zorganizowana przez lubelski oddział Ko-
legium Lekarzy Rodzinnych. Obradom towarzyszyło hasło: „Po 
pierwsze lekarz rodzinny – twój lekarz”. – Chcieliśmy, z uwa-
gi na zmiany w Ustawie o POZ, porozmawiać o  kształceniu 
w  medycynie rodzinnej – dlatego zaprosiliśmy na nasze spo-
tkanie Zbigniewa Króla, podsekretarza stanu w  Ministerstwie  
Zdrowia – mówili organizatorzy konferencji, której towarzy-
szyła uroczystość wręczenia dyplomów wyróżniającym się le-
karzom rodzinnym z naszego województwa – wręczono je bli-
sko 80 osobom.
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Zespół lekarzy chirurgów z Centrum 
Onkologii Ziemi Lubelskiej pod prze-
wodnictwem profesora Andrzeja Bu-
dzyńskiego, chirurga z Uniwersytetu Ja-
giellońskiego w Krakowie, przeprowadził 
nowatorskie operacje onkologiczne uży-
wając technik minimalnie inwazyjnych: 
laparoskopową resekcję żołądka oraz 
pierwszą we wschodniej Polsce operację 
raka odbytnicy nową metodą.

Rak jelita grubego to drugi pod wzglę-
dem występowania nowotwór w Europie. 
W Polsce szacuje się na około 16 tys. no-
wych przypadków rocznie, z tego jedna 
trzecia z nich choruje na raka odbytnicy. 
Krajowe statystyki podają, że 5-letnie 
przeżycia są na poziomie około 45 proc. 
Dane krajów Europy zachodniej są zde-
cydowanie lepsze (60-70 proc.). W przy-
padku nowotworu żołądka mamy około 
5,5 tys. nowych zachorowań rocznie, z te-
go przeżycia 5-letnie na poziomie 25-30 
proc. (Europa 45-55 proc.). Z tego powo-
du oprócz wczesnej diagnostyki ważne 
jest prawidłowe dobranie odpowiednich 
metod leczenia, z których leczenie chirur-
giczne odgrywa najważniejszą rolę.

Profesor Andrzej Budzyński jest wy-
bitnym specjalistą w zakresie opera-
cji narządów jamy brzusznej przy uży-
ciu technik laparoskopowych oraz endo-
skopowych. Specjalizuje się w chirurgii 
nowotworów przewodu pokarmowego, 
zwłaszcza żołądka, jelita grubego, wą-
troby oraz trzustki. Do Centrum Onko-
logii Ziemi Lubelskiej przyjechał na za-
proszenie Pawła Terleckiego, kierownika 
Oddziału Chirurgicznego, aby wspólnie 
z lubelskimi specjalistami przeprowadzić 

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej 
im. św. Jana z Dukli w Lublinie zakupiło 
nowoczesny sprzęt do brachyterapii raka 
prostaty. Pierwsi pacjenci mogą już ko-
rzystać z tej metody leczenia w Zakładzie 
Brachyterapii.

Brachyterapia to metoda radiote rapii, 
która polega na precyzyjnym umieszcze-
niu źródła promieniotwórczego w zmia-
nie nowotworowej lub w jej pobliżu, któ-
re niszczy no wotwór, oszczędzając oko-
liczne zdrowe tkanki. 

– W naszym zakładzie brachyterapia 
prowadzona jest zgodnie z najnowszymi, 
międzynarodowymi standardami. Dyspo-
nujemy nowoczesną salą zabiegową wy-
posażoną w tomograf komputerowy, dzię-
ki czemu w czasie zabiegu, na miejscu, 
możemy wykonać u pacjenta od razu dia-
gnostykę obrazową, co umożliwia precy-
zyjne umieszczenie aplikatorów w zmia-
nie nowotworowej i zaplanowanie lecze-
nia. Dzięki nowej aparaturze będziemy 
teraz kompleksowo przygotowani rów-
nież do leczenia nowotworów gruczo-
łu krokowego – mówi Dariusz Kieszko, 

kierownik Zakładu Brachyterapii COZL 
im. św. Jana z Dukli. 

Zakład Brachyterapii COZL odwiedza 
niemal 500 pacjentów rocznie z całego 
województwa lubelskiego. Są to osoby 
z nowotworami ginekologicznymi, laryn-
gologicznymi, jak również rakiem płuc, 
przełyku i skóry. Zakład Brachyterapii 
COZL, jako jedyny w Polsce, przeprowa-
dza również brachyterapię zmian pierwot-
nych i przerzutowych w wątrobie.

– To nowa metoda leczenia paliatyw-
nego dla pacjentów, u których wyczer-
pały się inne możliwości leczenia, jak 
np. leczenie chirurgiczne, czy chemicz-
ne. Dzięki niej możemy bezpośrednio 
napromieniować zmiany nowotworowe, 
oszczędzając zdrowe tkanki. Do naszego 
zakładu na brachyterapię wątroby przy-
jeżdżają pacjenci z całej Polski – dodaje 
Dariusz Kieszko. 

Do tej pory Zakład Brachyterapii świad-
czy usługi ambulatoryjne. Pacjenci, wy-
magający leczenia w warunkach szpital-
nych, są hospitalizowani w Oddziale Gi-
nekologii Onkologicznej lub Oddziałach 

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

Radioterapii COZL. Po rozbudowie szpi-
tala, która ma zakończyć się w 2019 roku, 
część pacjentów będzie mogła być leczo-
na w warunkach szpitalnych, dzięki po-
wstaniu oddzielnego Oddziału Brachyte-
rapii z łóżkami. 

aa

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej 

Minimalnie inwazyjne

operacje szkoleniowe: laparoskopową re-
sekcję żołądka oraz operację wycięcia od-
bytnicy z dojściem przez zwieracze odby-
tu (Transanal Total Mesorectal Excision, 
w skrócie TaTME). 

– To pierwsze tego typu operacje 
w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. 
Do tej pory operacje minimalnie inwa-
zyjne stanowiły niewielki procent wy-
konywanych przez nas procedur i głów-
nie dotyczyły jelita grubego. Laparosko-
powa resekcja żołądka oraz operacja wy-
cięcia odbytnicy z dojścia przez zwiera-
cze odbytu są unikatowe. Wykonanie ich 
jest dużym wyzwaniem dla zespołu ope-
racyjnego, a pacjentom dają nieporówny-
walnie większy komfort życia. 

Operacja wycięcia odbytnicy z dojścia 
przez zwieracze pozwala uniknąć kolo-
stomii, czyli wyprowadzenia jelita na po-
wierzchnię brzucha. Zależy nam na tym, 
aby po rozbudowie szpitala operacje mi-
nimalnie inwazyjne stanowiły znaczący 
procent wykonywanych przez nas proce-
dur i oprócz odbytnicy, żołądka, okręż-
nicy były rozszerzone o operacje z za-
kresu wątroby i trzustki. Potrzeby w tym 
zakresie są bardzo duże – podkreśla Pa-
weł Terlecki.

Po wykonaniu niezbędnych badań 
i konsultacjach, do operacji zakwalifi ko-
wano dwóch pacjentów. W operacjach 
nowotworów odbytnicy dotychczas guz 
usuwano przez dojście od strony brzucha, 
metodą laparoskopową lub klasyczną. 
Nowa metoda polega na dostępie z dwóch 
stron jednocześnie: jeden zespół lekarzy 
operuje od strony brzucha, drugi wyci-
na guza od strony odbytu. Pozwala to na 
lepszy dostęp do tkanek nowotworowych 
i usuwanie ich z większą dokładnością. 
Operacja metodą TaTME pod względem 
czasu, jak i kosztów jest porównywalna 
z tradycyjnym leczeniem. 

– Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej 
jest wyposażone w odpowiedni sprzęt do 
przeprowadzania tego typu zabiegów. 
Nasz zespół ustawicznie szkoli się w za-
kresie chirurgii minimalnie inwazyjnej 
w ośrodkach krajowych, takich jak Kra-
ków, Toruń, Warszawa, jak również za-
granicznych: Amsterdam, Utrecht, Bor-
deaux, San Sebastian, Leuven – doda-
je Terlecki.

aa 

Nowoczesna brachyterapia prostaty

reklam
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W rytmie samby 
i tanga!

13 października br. w Domu Kultury LSM 
przy ul. K. Wallenroda 4A można było wy-
słuchać koncertu w wykonaniu duetu gi-
tar klasycznych Pełech & Horna. Ich muzy-
ka to kombinacja oryginalnych aranżacji 
w stylu samby, bossa novy, tanga i impro-
wizowanych smoothjazzowych klimatów. 
To bogactwo pięknych melodii, harmonii 
i rytmu. Warto podkreślić, że Pełech & Hor-
na Duo to jedyny taki duet w Polsce, który 
bierze na warsztat repertuar z kręgu mu-
zyki latynoamerykańskiej, tworząc własne 
aranżacje i improwizując. W czasie koncer-
tu, gościnnie wystąpił także student medy-
cyny UM w Lublinie, utalentowany gitarzy-
sta – Mateusz Górecki.  aa

W dniach 18-23 września 2019 roku 
odbyła się już VI edycja Ogólnopolskiego 
Pleneru Fotografi cznego Lekarzy w Kazi-
mierzu Dolnym nad Wisłą. Organizatorem 
była Lubelska Izba Lekarska przy wspar-
ciu Naczelnej Izby Lekarskiej. Partnerem 
technologicznym zaś fi rma Fuji Polska. 
21 uczestników lekarzy, niemal z całej 
Polski, miało okazję tym razem doskona-
lić swój warsztat w fotografi i pod okiem 
Andrzeja Zygmuntowicza, szefa Ra-
dy Artystycznej Związku Polskich Arty-
stów Fotografi ków (ZPAF) oraz Szymo-
na Szczęśniaka – ambasadora fi rmy Fu-
ji, również członka ZPAF. Zajęcia warsz-
tatowe dotyczyły „street foto”, czyli foto-
grafi i ulicznej, w tym z częściowym wy-
korzystywaniem użyczonego przez Fuji 
sprzętu. A że pogoda dopisywała, to pra-
ca z Szymonem tak w „ bazie”, którą był 

Kultura w LIL

Ole!!! Hiszpański temperament!Ole!!! Hiszpański temperament!

Wystawa malarstwa pt. „W rytmie fl amenco i pasodo-
ble” Małgorzaty Bochenko odbyła się 29 września 2018 r. 
o godz. 12.00 w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy”, 
w siedzibie LIL przy ul. Chmielnej 4.

To kolejna odsłona talentu Małgorzaty Bochenko, stoma-
tolog ze Świdnika. Tym razem autorka przeniosła nas do 
Hiszpanii. Palący żar dnia z ciszą i bezruchem południowej 
sjesty. Chłód wieczoru pełen dźwięków gitar, śpiewu, stukotu 
kastanietów i obcasów, wybijających rytm fl amenco. Brzmie-
nie pasodoble i głośny okrzyk „ole!” dobiegający z Plaza de Tor-
ros... Flamenco i corrida – rytuał tańca i rytuał walki. 

Podziwiając prace Bochenko możemy na chwilę powrócić 
do nastroju wakacji… 

Zachęcamy do obejrzenia!
Wystawa będzie czynna do 17 listopada 2018 r., od ponie-

działku do piątku, w godz. 10-16.30. aa

Lekarze znów o fotografii w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą 

„Dom Dziennikarza”, jak i w terenie wypadła wspaniale. Wie-
czór z Andrzejem Zygmuntowiczem był również niepowtarzal-
ną okazją do obejrzenia (przedpremierowo) fotografi i wybra-
nych do niewydanego jeszcze albumu „100 fotografi i na 100-
lecie niepodległości Polski”, którego jest redaktorem. Dyskusje 
o fotografi i trwały jak zwykle co wieczór do późnych godzin 

nocnych. Pozostałą część warsztatów poprowadził przewodni-
czący Komisji Kultury LIL Darek Hankiewicz (również pa-
sjonat fotografi i), który był odpowiedzialny za część organiza-
cyjną pleneru. Piątkowe przedpołudnie było niespodzianką dla 
uczestników. Monika Januszek Surdacka z Muzeum Nadwi-
ślańskiego w Kazimierzu Dolnym poprowadziła plenerowiczów 
znanymi i nieznanymi śladami Marii i Jerzego Kuncewiczów. 

Po drodze była „pyszna” opowieść o Kuncewiczach i okazja 
do zrobienia ciekawych fotografi i. Na koniec każdy otrzymał 
przewodnik po miejscach, które były odwiedzane. Intensywne 
zajęcia fotografi czne zakończyły się w niedzielę rano po śnia-
daniu, kiedy to uczestnicy rozjechali się do własnych domów, 
stwierdzając niemal jednogłośnie: Znów było tak krótko! Ale 
niemal wszyscy zadeklarowali przyjazd na wernisaż wysta-
wy poplenerowej już 17 listopada w Galerii Sztuki Nieprofe-
sjonalnej w Klubie Lekarza Lubelskiej Izby Lekarskiej w Lu-
blinie przy ul. Chmielnej 4 o godz. 12.00, żeby obejrzeć efek-
ty swojej pracy. Zapraszamy również wszystkich chętnych na 
wernisaż do Lublina. 

dh

W Klubie Globtrotera, 
Krzysztof Moskalski z Często-
chowy, który zgrabnie łączy 
dwie pasje: okulistykę i foto-
grafi ę artystyczną, podkreśla-
jąc że oko i aparat fotografi cz-
ny mają wiele analogii w bu-
dowie i funkcjonowaniu, opo-
wiedział i pokazał slajdy ze 
swej niezwykłej wyprawy do 
Korei Północnej. Więcej infor-
macji i fotoreportaż Krzysz-
tofa Saka dostępny w Inter-
necie – kultura.oil.lublin.pl 
 ms

Komisja Kultury Lubelskiej 
Izby Lekarskiej zaprasza na 
kolejne spotkania. Kalenda-
rium na 2019 – już wkrótce 
w „MEDICUSIE”. 

Klub Globtrotera

Więcej zdjęć z wydarzeń 

kulturalnych na stronie 
www.kultura.oil.lublin.pl
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Rzeczpospolita babska wspiera hematoonkologię
Pieniądze zebrane podczas tegorocz-

nej Lubelskiej Akcji Charytatywnej, która 
od 2012 roku organizuje spektakle cha-
rytatywne na różne cele, tym razem zo-
staną przeznaczone na sprzęt medyczny 
dla Kliniki Hematoonkologii i Transplan-
tacji Szpiku SPSK.

Zagrane będą dwa spektakle, w których 
wystąpią m.in. pracownicy szpitala przy ul. 
Staszica – odbędą się 5 i 6 grudnia 2018 
w Centrum Spotkania Kultur.

– Nasza klinika rozszerza działalność 
kliniczno-naukową poprzez utworzenie 
Pracowni Aferez i Manipulacji Komórko-
wych. To naturalny proces rozwoju ofer-
ty najnowszych terapii z wykorzystaniem 

zaawansowanych technologicznie, innowa-
cyjnych procedur medycznych – mówi Ma-
rek Hus, kierownik Kliniki Hematoonkolo-
gii i Transplantacji Szpiku Szpitala Klinicz-
nego nr 1 w Lublinie i dodaje: – Zamierza-
my utworzyć pierwszy w naszym makrore-
gionie i jeden z pierwszych w Polsce ośro-
dek wykorzystujący system fototerapii po-
zaustrojowej oraz wykonujący wyjątkowo 
precyzyjne procedury w leczeniu wybra-
nych chorych w hematologii, transplanto-
logii komórkowej i narządowej, neurologii, 
dermatologii, gastroenterologii, okulistyce 
oraz anestezjologii.

Ośrodek będzie potrzebował nowocze-
snego sprzętu. – Chodzi m.in. o system do 

fototerapii pozaustrojowej, separator do 
głębokich i selektywnych aferez leczniczych 
– tłumaczy Hus. Autorką scenariusza i reży-
serką tegorocznego spektaklu pt. „Rzeczpo-
spolita babska” jest profesor Zofi a Berna-
towicz. W jednym z układów tanecznych 
spektaklu wystąpi formacja złożona z pra-
cowników Kliniki Hematoonkologii i Trans-
plantacji Szpiku SPSK 1. 

Bilety na tegoroczne spektakle będą do-
stępne od listopada. Szczegółowej infor-
macji o sprzedaży należy szukać na stro-
nie SPSK 1 oraz FB Lubelskiej Akcji Chary-
tatywnej.

aa

IV Ogólnopolska Konferencja 
Naukowo-Szkoleniowa 

„Komunikacja – wyzwaniem 
współczesnej medycyny”

Zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji 
Naukowo-Szkoleniowej: „Komunikacja – wyzwaniem współ-
czesnej medycyny”, która odbędzie się 17 listopada 2018 r. w Lu-
blinie w auli Collegium Anatomicum, ul. Jaczewskiego 4.

Podczas konferencji odbędą się spotkania z ekspertami w dzie-
dzinie bioetyki, psychologii oraz prawa. Będzie możliwość po-
znania wyjątkowych osobowości ze świata medycyny, chcących 
podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Więcej informacji na 
www.komunikacja.umlub.pl

Komunikacja zawsze jest możliwa
z Magdaleną Horodeńską, 

psycholog z Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej UM w Lublinie, 
rozmawia Anna Augustowska

• Twierdzenie, że komunikacji moż-
na się zawsze nauczyć jest chyba trochę 
na wyrost?

– Absolutnie nie. Sztuki dobrej rozmo-
wy, takiej, w której obie strony się szanu-
ją i dbają o to, aby być dobrze zrozumia-
nym, naprawdę można się nauczyć. Bo 
umiejętności komunikacyjne to nic inne-
go, jak szereg technik, których można się 
nauczyć. Inna sprawa, że nie każdy stanie 
się w tej dziedzinie mistrzem. To tak, jak 
z nauką jazdy samochodem: można być 
kierowcą rajdowym albo kierowcą, który 
jeździ nie łamiąc przepisów. I naukę ko-
munikacji między ludźmi też trzeba tro-
chę traktować, jak taki „kurs jazdy”. Ma-
my sporo możliwości, aby tę wiedzę efek-
tywnie przekazywać. Najlepiej w formie 
warsztatów, aby od razu ćwiczyć w prak-
tyce. Od kilku lat prowadzimy takie za-
jęcia dla studentów UM w Lublinie. Są 
doceniane i potrzebne. Pragnę podkre-
ślić, że zajęcia z komunikacji klinicz-
nej są częścią modułu „Psychospołeczne 
aspekty medycyny”, który prowadzimy 
przez cały okres studiów (6 lat), w każ-
dym semestrze studenci mają po 20 go-
dzin zajęć i, co ważne, muszą je zaliczać 
zawsze na ocenę. 

• Nie wystarczy, jak lekarz zna się na 
swojej dziedzinie i po prostu dobrze le-
czy? 

– Komunikowanie się lekarza (ale też 
każdego pracownika służby zdrowia) 
z pacjentem jest podstawową kompeten-
cją kliniczną. Co istotne, nie chodzi tyl-
ko o tzw. grzeczność i bycie miłym. Jak 

pokazują wyniki badań, skuteczna ko-
munikacja daje lekarzowi coś najwarto-
ściowszego: jego pacjent będzie się lepiej 
stosował do zaleceń a co za tym idzie – 
będzie zdrowiał. Dobra komunikacja to 
mówiąc krótko: wysoki poziom usług me-
dycznych, większe zadowolenie ze świad-
czonej opieki medycznej, lepsze zapamię-
tywanie oraz rozumienie przekazywanych 
treści, lepsze stosowanie się do zaleceń, 
zwiększona skuteczność konsultacji oraz 
niższe koszty leczenia. Naprawdę warto 
się tego nauczyć.

I my chcemy, aby nasi studenci już od 
pierwszych dni zajęć na uniwersytecie, 
od razu na pierwszym roku studiów, ko-
rzystali z osiągnięć najnowszej wiedzy 
w tym zakresie i mieli możliwość do-
skonalenia umiejętności komunikowania 
się ze sobą (bo to też niezwykle istotne) 
i z pacjentami.

• Rozmowy z pacjentami bywają trud-
ne. Nauczyć innych, jak radzić sobie 
w takich sytuacjach i jak budować do-
brą relację z chorym to jedno, ale trze-
ba też wiedzieć, jak tego nauczyć osoby, 
które uczą komunikacji. Pani znalazła 
się w tym gronie „nauczycieli uczących 
nauczycieli”?

– Jestem członkiem działającego od 10 
lat w Wielkiej Brytanii Międzynarodowe-
go Stowarzyszenia ds. Komunikowania 
się w Opiece Zdrowotnej (International 
Association for Communication in Health-
care, EACH). Od września tego roku ja-
ko reprezentant krajowy mam przyjem-
ność reprezentować Polskę w Komitecie 

Doradczym (EACH). Grupa trenerów 
z EACH prowadziła w Polsce projekt 
nauczania nauczycieli. Zdobywaliśmy 
tam i poszerzaliśmy systematycznie na-
szą wiedzę, uczestnicząc w szkoleniach, 
konferencjach i spotkaniach eksperckich. 
Teraz przekazujemy tę wiedzę i umiejęt-
ności dalej.

• O ile wiem, studenci uczą się nie tyl-
ko sztuki rozmowy z pacjentami i ich ro-
dzinami, ale także ćwiczą skuteczną ko-
munikację np. z ratownikami, od których 
SOR-y przejmują chorego itd.?

– To konieczne, bo nikt nie pracuje 
sam. Opieka nad chorymi to zawsze praca 
zespołowa. Trzeba się dogadać z innymi: 
pielęgniarkami, ratownikami a także in-
nymi lekarzami, mówiąc krótko z całym 
zespołem. W tym zakresie uczymy np. 
procedur przekazywania sobie pacjentów 
np. na SOR albo z oddziału na oddział. 
Oczywiście do żelaznych zajęć należą 
te, które uczą, jak rozmawiać z pacjen-
tem z chorobą onkologiczną, jak przeka-
zać informację o śmierci kogoś bliskiego, 
a jak osobie, która ma chorobę terminal-
ną; jak komunikować się z osobami star-
szymi. Uczymy, jak rozmawiać z rodzi-
cami dziecka. To trudne konsultacje, bo 
uczestniczy w nich więcej stron: lekarz, 
dziecko i rodzic. Jak wiadomo, najsku-
teczniejszą formą uczenia się umiejętno-
ści jest uczenie się przez doświadczenie 
(ang. experiential learning), zdobytą pod-
czas zajęć wiedzę oraz umiejętności nasi 
studenci ćwiczą podczas zajęć z udziałem 
pacjentów symulowanych. Bo sama teo-
ria to za mało. Takie zajęcia mogą odbyć 
także lekarze już pracujący. 

Zapraszamy do kontaktu z Centrum Sy-
mulacji Medycznej Uniwersytetu Medycz-
nego w Lublinie (nr tel.: 81 448 59 20; e-mail: 
info.csm@umlub.pl). 

MUZYCZNiE

TEATRALNiE

TEATRALNiE

Folkowy festiwal
„Mikołajki Folkowe” to wydarzenie poświęcone różnym 

aspektom kultury tradycyjnej, sposobom jej zachowania we 
współczesnym świecie. Festiwal rozpoczyna się 30 listopada 
w ACK UMCS „Chatka Żaka” konkursem „Scena otwarta” (wstęp 
wolny). Tego samego dnia o 20.30 organizatorzy zapraszają na 
koncert gdańskiego zespołu wokalnego Laboratorium Pieśni. 
1 grudnia o godz. 18.00 w Sali Operowej CSK koncert „Spotka-
nia kultur”, podczas którego oprócz gospodarzy – Orkiestry św. 
Mikołaja, wystąpi Yamma Ensemble z Izraela, rosyjska forma-
cja Otava Yo oraz laureaci „Sceny Otwartej”. 2 grudnia festiwal 
wróci do „Chatki Żaka” koncertem fi ńskiej grupy Pekko Käppi & 
K:H:H:L. Bilety 20-25 zł.

Tancerze 22 raz
17 listopada o godz. 18 występem kompanii Ailey II zaczną się 

22 Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca. Ailey II, to grupa 
baletowa, założona przez wybitnego tancerza i choreografa Alvi-
na Aileya. Łączy afrykańsko-amerykańskie doświadczenia kultu-
ralne i amerykańską tradycję tańca współczesnego. Goście tań-
czą na scenie CSK także 18 listopada, też o godz. 18. Bilety 50-70 
zł. Na zamknięcie MSTT wystąpi Alonzo King LINES Balet. Tance-
rze wystąpią w CSK 24 listopada o godz. 18. Bilety 50-70 zł. 

MUZYCZNiEKoncert Narodowy
9 listopada o godz. 19 w sali koncertowej lubelskiej fi lharmo-

nii zacznie się specjalny koncert. Wystąpią: Piotr Paleczny – for-
tepian i Orkiestra Symfoniczna Filharmonii im. H. Wieniawskiego 
pod dyrekcją Piotra Wijatkowskiego. Program: Ignacy Jan Pade-
rewski – Koncert fortepianowy a-moll op. 17 i Mieczysław Karło-
wicz – Symfonia e-moll op. 7 Odrodzenie. Bilety 20-30 zł.

Bracia Grimm dla dorosłych
4 listopada o godz. 19 najnowszy spektakl w Teatrze Oster-

wy. Tekst i dramaturgia: Tomasz Śpiewak, reżyseria: Remigiusz 
Brzyk. Autorzy spektaklu, który miał prapremierę 27 paździer-
nika sięgają po dwie baśnie Grimmów – „Dzieciątko Matki Bo-
skiej” i „Wierny Jan”. W obu pojawia się motyw jedenastu po-
koi skrywających najrozmaitsze wspaniałości, które można do 
woli podziwiać. Tylko ostatnie, dwunaste drzwi objęte są zaka-
zem. Kto je odmyka, uchyla, zagląda i wchodzi czyni to na wła-
sną odpowiedzialność.

oprac. (jkg)
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Sałatka po lekarsku

Powakacyjnie… po wietnamsku
Cóż, wakacje dawno za nami, ale przecież smaki wakacji można 

sobie przypomnieć. Wielu z Was odwiedziło pewnie już Wietnam, je-
śli nie Wietnam to na pewno wietnamskie restauracje. A tam na stole 
„królowa stołu”, czyli zupa pho. W wietnamskiej kuchni ta zupa to ta-
ka klasyka, jak nasz rosół. Bez niej nie może się odbyć klasyczny po-
siłek. Trudno się więc dziwić, że powiedzenie mówi ilu wietnamskich 
kucharzy tyle pho. Pho może być robione (to najbardziej klasyczne) 
z wołowiny. Można ją przygotować z kurczakiem, a dla jaroszy z to-
fu. Każda oczywiście inaczej się nazywa... ale nie o to przecież nam chodzi. W naj-
bogatszych wersjach przygotowywana jest nawet z 20 różnych składników. Jednakże 
nigdy nie przygotowuje się jej z wieprzowiną. Kiedyś mięso do pho było gotowane 
i to przez wiele godzin. Później wprowadzono zwyczaj parzenia składników. Oprócz 
mięsa i makaronu w zupie znajduje się duża ilość kolendry, a całość dosolona jest so-
sem rybnym, co nadaje zupie charakterystycznego smaku. Do pho dodaje się cebu-
lę, ostrą paprykę, imbir oraz sok z limonki. Ja za przykładem wietnamskich kucharzy 
wzbogacam ją jeszcze anyżem gwiaździstym i goździkami oraz korą cynamonu. Zu-
pę pho podaje się w małej, głębokiej miseczce i obowiązkowo z pałeczkami. Oczy-
wiście można znaleźć wiele przepisów na tę zupę i w większości będą Wam mówiły 
o bardzo długim czasie jej przygotowania i pewnym skomplikowaniu w recepturze. 
Ja proponuję jej zmodyfi kowaną wersję, krótszą ale równie smaczną.

Składniki:

Pamiętnik znaleziony w szpitalnej szafce (serial prawie codzienny)

Nasz szoł powszedni

17 września

W szpitalach coraz bardziej odczu-
walna bieda, braki miejsc, problemy 
z lekami, niedobory i protesty persone-
lu, kolejki itd., a dookoła jak kraj szero-
ki, nasilona, kosztowna terapia po po-
dobno żenujących błędach i decyzjach 
poprzednich, nieudolnych i małostko-
wych (ale nie dla siebie) ekip rządo-
wych. Poprawianie indolencji tychże, 
nowatorskie metody leczenia skutków 
ich zarządzania, kosztowne redukowa-
nie efektów ich uchwał i zdrowa wymia-
na na stanowiskach trwa. Taki po pro-
stu konieczny, proobywatelski rozdział 
medycyny normalnej od tej przedwy-
borczej. Po wyborach się pewnie zmie-
ni i zacznie (w zależności od wyników 
wyborów) z nową ekipą od nowa, bo 
odnowa raczej nie. Ale na pewno będą 
mowy i zapewnienia, że będzie lepiej. 
Więc może lepiej nie mówić. 

18 września

Mimo choroby, leżenia i szpitalnego 
leczenia w obecnych czasach bezpiecz-
niej jednak jest być na bieżąco w aktu-
aliach politycznych. Wczoraj, jak zwy-
kle, całą salą oglądaliśmy wiadome wia-
domości (takie tylko mamy w progra-
mach, które mamy) i nieopatrznie nie 
rozpoznałem jednego z podobno czoło-
wych dygnitarzy obecnego obozu wła-
dzy. Do tego bezmyślnie zapytałem gło-
śno – „A TEN GŁUPEK TO KTO?”. No 
i któryś z sąsiadów anonimowo zadbał 
o uzupełnienie moich bieżących niedo-
statków wiedzy obywatelskiej. Już jutro 
mam niespodziewaną konsultację oku-
listyczną i rozmowę z psychologiem. 
Mam nadzieję, że tylko na psychologu 
się skończy. Ale pewności co do innych 
możliwych rozmów nie mam. 

19 września

Sąsiad spod okna spytał mnie, jak 
długo żyje motyl. Zaniepokojony zapy-
tałem, czy aż tak źle się czuje, ale oka-
zało się, że chodziło o hasło do krzy-
żówki. Powiedziałem, że nie wiem, ale 
uczucie nietaktu i niesmaku czuję nadal. 
Cóż, pobyt w szpitalu, niestety, może 
zmieniać logiczne i trafne rozumowanie 
w kontaktach z sąsiadami, bo jak stuki-
logramowego sąsiada porównać z mo-
tylem?! Coś mi się w głowie chyba już 
robi nie tak. 

20 września

Miałem kolejne kontrolne bada-
nie usg. wielkości tej mojej prostaty. 
Nadal jest taka jak była i nic nie uro-
sła. Ja to chyba mam pecha w życiu. 
Zgodnie z ofi cjalnymi medialnymi do-
niesieniami wszystko nam wzrasta, 
wszystko się zwiększa, a u mnie nie. 
Czy ja jestem ten gorszy sort?! Może 
jeszcze przez to operację mi przesu-
ną, albo w ogóle odwołają?! Załamać 
się można!…

30 września

Polacy mistrzami świata w siatkówce. 
Wielkie wydarzenie, ale w dobrze opła-
canych reklamach siatkarze w odróżnie-
niu od piłkarzy na pewno nie wystąpią. 
No, chyba że w jakiejś mało płatnej oku-
listycznej reklamie kropli do oczu przy 
dolegliwościach siatkówki. 

1 października

Podobno mam być wypisany do do-
mu. Lekarz mi powiedział, że nie wypi-
sze mi e-recepty i e-zwolnienia, bo jesz-
cze nie umie, ale i po to i do dalszej kon-
troli mam się zgłosić do lekarza pierwsze-
go kontaktu. Dobrze, że nie do ostatniego. 
Czyli chyba mam jeszcze szanse. 

Irosław Szymański

24 września

Niespodziewanie przenieśli mnie na in-
ternę, bo prostata prostatą, ale na pacjenta 
powinno się patrzeć ogólnie i możliwie naj-
szerzej. Na internie okazało się, że wszyst-
ko jest w porządku, więc przerzucili mnie na 
kardiologię, bo wyszło, że sercowo jestem 
jakby mniej wydolny. Może dlatego, że za-
wsze byłem mało kochliwy, mniej serdecz-
ny, mało serca wkładałem w pracę, zwłasz-
cza w nadgodzinach, więc rzeczywiście coś 
może być na rzeczy. Zrobili mi echo serca 
(podejrzewam, co to echo powtarzało i wo-

lałbym, żeby tego nie zapisali), ekg, pa-
rę innych specjalistycznych badań też 

i wróciłem na urologię. Kosztów tych 
przeniesień nie liczę, w końcu 

trwa dobra zmiana i zdrowie 
jest w cenie, a cena nie gra 
roli, bo jestem ubezpie-
czony. Dobrze, że mnie 
jeszcze na psychiatrię 
nie przenieśli, bo tam na 
pewno by coś rozpozna-

li. Normalnie. 

25 września

Zawsze byłem mało wylewny, 
a tu raptem dostałem biegunki. Nie 

wiem od czego, ale od wczoraj. Kosz-
mar. Na sali nas sześciu, plus dwóch na do-
stawkach, a ubikacja w korytarzu jedna. Bie-
gałem tam i z powrotem, nie zawsze trafi a-
jąc na niezajętość. Poprosiłem ciotkę o pam-
persy. Przywiozła. Poczułem się niezależ-
ny niezależnie od tego, co czuję i co inni na 
sali pewnie też. Wieczorem zagorączkowa-
łem. Pewnie od tego biegania. Chcieli mnie 
przenieść do separatki, ale się nie zgodzi-
łem. Jeszcze tego by brakowało, żeby mnie 
kiedyś uznano nie tylko za defekalistę, ale 
też za separatystę. Trzeba być czujnym już 
teraz i głupotę oraz nadgorliwość ewentual-
nych następnych sprawiedliwych na wszel-
ki wypadek wcześniej przewidywać, bo hi-
storie lubią się powtarzać. 

27 września

Tłumy walą na fi lm „KLER”. Nie oglą-
dałem, bo jeszcze leżę. Ale dostałem rekla-
mę fi rmy meblowej „KLER”. Niby nie to 
samo, ale czym się tak bardzo różni wybra-
ne przez siebie meblowanie mieszkania od 
nakazowego meblowania i urządzania kra-
ju, czemu podobno poświęcony jest ten fi lm. 
O obniżkach cen przeczytałem w reklamie 
fi rmy. O innych nie słyszałem. 

• 400 g wołowiny miękkiej 
(udziec, a najlepiej polędwica)

• 2 cebule 
• 1 czerwona cebula
• 2-3 ząbki czosnku
• 3 łyżki sosu rybnego
• 1 pęczek świeżej kolendry
• 1 opakowanie kiełków fasoli mun
• 1 opakowanie makaronu 

ryżowego

• 2 łyżki cukru trzcinowego
• 2-3 gwiazdki anyżku
• 5-6 goździków 
• ok. 1 cm kory cynamonu 
• ok. 10 cm imbiru świeżego 

i 1 łyżeczka mielonego 
• ½ papryczki chili 
• 1 mały pęczek drobnego 

szczypiorku
• 1 limonka. 

Wykonanie:
Cebulkę obieramy, kroimy w ćwiartki i opalamy nad gazem lub w piekarniku (200 

st. 10 minut) razem z obranym imbirem. Wrzucamy do garnka razem z oczyszczo-
nym mięsem, pokrojonym na 2-3 części i zalewany ok. 3 litrami wody. Gotujemy 
ok. 50 minut, odszumowując systematycznie. Następnie mięso wyjmujemy i prze-
cedzamy wywar. Wkładamy pokrojone w cieniutkie paseczki mięso do wywaru. 
Dodajemy sok z limonki, posiekany drobno czosnek, gwiazdki anyżu, uprażone na 
suchej patelni razem z korą cynamonu i goździkami. Dodajemy cukier, posiekane 
pół pęczka kolendry, sos rybny i mielony imbir. Pozwalamy się ponownie całości 
zagotować. Przygotowujemy w międzyczasie miseczki, w które wkładamy pokro-

jone na ok. 4 cm kawałki szczypio-
rek, łyżkę kiełków fasoli mun (albo 
innych), pokrojone cieniutkie piór-
ka czerwonej cebuli i świeżo „po-
szarpaną” kolendrę. Dodajemy do 
każdej miseczki, „na czubek noża”, 
drobno posiekanej (bez pestek) pa-
pryczki chili. W oddzielnym naczy-
niu zalewamy na 30 sekund maka-
ron kilkoma łyżkami zupy. Kiedy 
zmięknie przekładamy go do mi-
seczek. A potem wszystko zalewa-
my gorącą zupą i… zastanawiamy 
się jedząc, czemu tak naprawdę ty-
le musieliśmy zapłacić w tej wiet-
namskiej knajpce za takie pyszno-
ści – przecież to w sumie nie było 
takie trudne.

Smacznego!
Dariusz Hankiewicz

21 września

Od wczoraj mamy na sali zacinają-
cego się i lekko jąkającego się sąsiada. 
Od razu poczułem do niego sympatię. 
Obcy mi człowiek, ale jak się okazu-
je my dwaj wiele mamy wspólnego, 
bo on tak mówi, jak ja sikam. Powie-
działem o tym lekarzowi. Odparł, że 
sąsiad ma już zamówioną konsultację 
logopedyczną. A do mnie co – hydrau-
lika zamówią?!…

22 września

W mediach nadal zapewnienia, że 
dzięki obecnej gospodarczej strategii 
rządu ludzie w kraju niedługo staną 
wreszcie na nogi. I w to jestem skłon-
ny wierzyć, bo jeszcze tylko kilka-
krotna podwyżka ceny benzyny i tak 
się stanie. W końcu „CHODZONY” 
to nasza narodowa, dumna taneczna 
tradycja. I dzięki dalekowzroczności 
władzy tę tradycję mamy szansę kul-
tywować na każdym kroku. 
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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

Powitać Nowy Rok 
we Lwowie

Duszpasterstwo Służby Zdrowia AL zapra-
sza na sylwestra do Lwowa. Wyjazd 30 grud-
nia, w niedzielę, a powrót 1 stycznia wieczorem. 
W programie zwiedzanie Lwowa, jarmark bożo-
narodzeniowy, spektakl w Operze Lwowskiej, bal 
sylwestrowy. Miejsce: hotel SPUTNIK Lwów.

Cena 750 zł/os. 
Wyjazd nie tylko dla  par. Współorganizator: 

Biuro Podróży KAMA TOURS. Lublin, ul. Ko-
ścielna 8 lok.1.

Zapisy (zaliczka 300 zł) do wyczerpania 
miejsc.

Informacje: 663 983 783 i na www.dsz.oil.
lublin.pl

Ks. Wojciech Iwanicki

Odeszli

Antoni Gierczak (1928-2018)

Marzanna Kępka-Kozak (1964-2017)

W dniu 10 września 2018 roku odszedł od nas 
w wieku 90 lat lekarz medycyny Antoni Gierczak.

Przepracował w zawodzie lekarza 60 lat. Był leka-
rzem trzech pokoleń pacjentów. W trakcie studiów był  
asystentem na Wydziale Lekarskim w Lublinie.

Pracę lekarza rozpoczął w szpitalu powiatowym 
w Biłgoraju, gdzie przeszedł kolejne szczeble kariery 
zawodowej uzyskując  II stopień specjalizacji z cho-
rób wewnętrznych.

Pracował na kierowniczych stanowiskach w pogotowiu  ra-
tunkowym, w Wydziale Zdrowia, był  wieloletnim ordynato-

rem  oddziału wewnętrznego w Biłgoraju. Następnie  
przez wiele lat był dyrektorem  szpitala w Tarnogro-
dzie i ordynatorem oddziału wewnętrznego oraz pro-
wadził poradnię konsultacyjno-internistyczną.

Na emeryturze miał ciągły kontakt z pacjentami 
pracując w prywatnym gabinecie. 

Przez cały okres pracy był kierownikiem specjali-
zacji wielu lekarzy internistów. 

Odszedł nestor lekarzy powiatu biłgorajskiego.

Lek. med. Roman Cichocki

1 listopada 2017 r. odeszła od nas nasza Koleżanka Ma-
rzanna Kępka-Kozak. Była lekarzem pediatrą, oddana dzie-
ciom, mądra, sumienna, życzliwa. 

Urodziła się w Ełku. Mama jest pielęgniarką, ojciec ofi ce-
rem WP. Szkołę średnią ukończyła w Lublinie. W 1983 r. otrzy-
mała świadectwo maturalne w I LO im. St. Staszica i rozpo-
częła studia na Wydziale Lekarskim AM w Lublinie. Dyplom 
lekarza medycyny otrzymała w 1990 r. 

Swoją pracę zawodową od początku związała z Oddziałem 
Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy alei 
Kraśnickiej. Tutaj uzyskała pierwszy i drugi stopień specja-
lizacji z pediatrii. 

Posiadła dużą wiedzę zawodową i stale ją pogłębiała uczest-
nicząc w wielu konferencjach, sympozjach, kursach medycz-
nych. W pracy zawodowej cechowało Ją duże poczucie od-
powiedzialności za zdrowie małych pacjentów, rozwaga i su-
mienność w podejmowaniu decyzji. Życzliwa dzieciom i ich 
rodzicom. Pamiętamy Ją jako osobę pogodną, dowcipną, słu-
żącą radą i swoim doświadczeniem zawodowym młodszym 
kolegom. Była kierownikiem specjalizacji z pediatrii dwóch 
naszych koleżanek odbywających rezydenturę w Oddziale Pe-

diatrii, wypełniała tę funkcję z dużym poczu-
ciem odpowiedzialności.

Kochała pracę i swoją rodzinę. Niezwykłą 
miłością i ciepłem otaczała swoich bliskich. 
Syn Jakub, obecnie student Politechniki War-
szawskiej, był jej wielką miłością i dumą. Lu-
biła podróżować. Razem z mężem Andrze-
jem, inżynierem w kopalni Bogdanka, zwie-
dzali odległe kraje. Chętnie dzieliła się z nami wspomnienia-
mi z podróży. Jej pasją była działka nad jeziorem Piasecz-
no, uprawiała ją z niezwykłą starannością i radością. Chętnie 
opowiadała o nowych zasadzanych roślinach, kwiatach, któ-
re właśnie zakwitły. 

Ciężka choroba zaskoczyła Ją nagle w pełni zawodowych 
możliwości i rozwoju. Cierpienie znosiła z godnością i po-
korą. W ostatniej drodze żegnało Ją obok najbliższych liczne 
grono przyjaciół, kolegów ze studiów, pracowników naszego 
Oddziału. Będzie nam Ciebie brakowało.

Koleżanki i koledzy z Oddziału Dziecięcego 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie 

Lubelska Izba 
Lekarska  

Delegatura 
w Białej Podlaskiej

zaprasza dn. 21 listopada 
2018 r. o godz.18.00 do kościo-
ła Świętego Michała Archanio-
ła w Białej Podlaskiej przy ul. Po-
koju 14 na Mszę Świętą połą-
czoną z wypominkami za Dusze 
Świętej Pamięci Księży Kapela-
nów, Lekarzy i zmarłych Pracow-
ników Służby Zdrowia i Izby Le-
karskiej.

Przewodniczący Delegatury 
LIL w Białej Podlaskiej

lekarz Jan F. Hałabuda

Piknik StrzeleckiPiknik Strzelecki

Komisja Rekreacji i Sportu

29 września odbył się kolejny 29 września odbył się kolejny 
Piknik Strzelecki dla Lekarzy i ich Piknik Strzelecki dla Lekarzy i ich 
RodzinRodzin współorganizowany przez  współorganizowany przez 
Lubelską Izbę Lekarską. W szranki Lubelską Izbę Lekarską. W szranki 
stanęła rekordowa liczba uczestni-stanęła rekordowa liczba uczestni-
ków – 91 osób, w kategoriach: za-ków – 91 osób, w kategoriach: za-
wodniczej, powszechnej i junior-wodniczej, powszechnej i junior-
skiej (młodzież w wieku 8-15 lat). skiej (młodzież w wieku 8-15 lat). 
Dodając osoby towarzyszące mieli-Dodając osoby towarzyszące mieli-
śmy ponad setkę uczestników.śmy ponad setkę uczestników.

Fot. Grzegorz PietrasFot. Grzegorz Pietras
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Praca

Lekarze
• Alergologa, dermatologa i endokrynologa 

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

• SP ZOZ w Adamowie, powiat Łuków, za-
trudni od zaraz lekarza POZ. Dysponujemy 
mieszkaniem służbowym. Tel. 608 501 899.

• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim za-
trudni lekarza do pracy w POZ (specjalistę 
medycyny rodzinnej, internistę, pediatrę, lub 
w trakcie specjalizacji). Korzystne warunki 
wynagrodzenia, dowolna forma zatrudnie-
nia, nowoczesna przychodnia. Tel. 501 203 
088, lub 501 063 325.

• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim za-
trudni lekarzy specjalistów. Nowoczesna 
przychodnia, wysokiej klasy sprzęt, USG, 
korzystne warunki wynagrodzenia, forma 
współpracy do uzgodnienia. Tel. 501 203 
088, lub 501 063 325. 

• Praca dla neurologa lub rezydenta w porad-
ni neurologicznej w ramach umowy z NFZ 
w NZOZ ok. 30 km od Lublina. Atrakcyjne 
warunki płacowe. Tel. 792 864 987.

• Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” w Lu-
bartowie/Woli Skromowskiej (certyfi kat ISO) 
zatrudni lekarzy do pracy w poz. Mile widzia-
ni specjaliści medycyny rodzinnej, pediatrii 
i chorób wewnętrznych. Oferujemy atrak-
cyjne wynagrodzenie. Zapewniamy komfort 
pracy w nowoczesnych placówkach i przy-
jaznej atmosferze. Tel. 603 254 443.

• NZOZ „Doktor” w Kraśniku nawiąże współ-
pracę z lekarzem chorób wewnętrznych lub 
w trakcie specjalizacji do pracy w przychod-
ni POZ w ramach umowy z NFZ. Praca we 
wtorki od 8.00 do 18.00. Mile widziana ko-
munikatywność i życzliwość do pacjentów. 
Tel. kom. 502 365 615.

• Specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej 
(bez lojalki) poszukuje dodatkowej pracy. 
Propozycje proszę kierować na chirogon@
wp.pl

• Kardiolog z zacięciem naukowym, posiada-
jący też specjalizację z interny, medycyny ro-
dzinnej i diagnostyki laboratoryjnej oraz do-
świadczenie w pracy w szpitalach w Polsce, 
Niemczech i Wielkiej Brytanii podejmie cie-
kawą pracę z nowymi zawodowymi wyzwa-
niami. Kontakt: openspecialist@gmail.com

• SP ZOZ w Hrubieszowie zatrudni lekarza 
anestezjologa do udzielania świadczeń 
zdrowotnych z możliwością kierowania od-
działem. Bardzo dobre warunki zatrudnie-
nia. Tel. 84 696 32 96.

• SP Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 w Bełży-
cach poszukuje lekarza specjalisty z 8-letnim 
stażem pracy na stanowisko zastępcy dyrek-
tora ds. opieki zdrowotnej i lekarza okulisty 
do pracy w poradni. Tel. (81) 516 29 24.

Dentyści
• Zatrudnię w Chełmie lekarza stomatologa 

do pracy na umowę z NFZ i prywatnie. Do 
dyspozycji mieszkanie 52 mkw., mile widzia-
ne małżeństwo. Tel. 604 275 282.

• Zatrudnię w Chełmie lekarza stomatologa 
do pracy na umowę z NFZ i prywatnie. Ga-
binet położony w centrum miasta, dogod-
ny dojazd. Tel. 604 275 282.

• Przychodnia Empatia w Międzyrzecu Pod-
laskim zatrudni lekarza stomatologa. No-
woczesna przychodnia, elastyczne godziny 
pracy – pacjenci prywatni. Forma współpra-
cy do uzgodnienia. Tel. 501 063 325.

• NZOZ w Zamościu zatrudni lekarza stoma-
tologa. Praca na umowę z NFZ i prywatnie. 
W perspektywie możliwość podjęcia specja-
lizacji z protetyki i stomatologii dziecięcej. 
Przyjmie również lekarza dentystę na staż. 
Tel. 696 487 438. 

• NZOZ El-Dent w Zamościu zatrudni stoma-
tologa, mile widziana znajomość protety-
ki i endodoncji. Tel. 84 639 48 08 lub 606 
288 289. 

• Lekarz stomatolog specjalista 2 st. perio-
dontologii, posiadający własną bazę pacjen-
tów, proponuje współpracę praktyce (klini-
ka, NZOZ), działającej w Lublinie w zakresie 
podnajmu 1 unitu wraz z obsługą (recepcja, 
umawianie wizyt) w wymiarze ok. 14 go-
dzin tygodniowo. Tel. 517 790 550, e-mail: 
andk01@o2.pl.

• Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” w Lu-
bartowie/Woli Skromowskiej (certyfikat 
ISO) zatrudni lekarzy stomatologów oraz 
protetyków do pracy w ramach NZOZ Escu-
lap w Puławach zatrudni lekarza stomatolo-
ga. Praca w ramach NFZ i prywatnie. Forma 
współpracy do uzgodnienia. Tel. 603 752 
740.

• Przychodnia Stomatologiczna w Lublinie na-
wiąże współpracę ze specjalistą stomatolo-
gii zachowawczej z endodoncją (praca w ra-
mach NFZ i komercyjnie) oraz specjalistą or-
todoncji (komercyjnie). Tel. 607 271 616.

• Poradnia Medyczna Multimed podejmie 
współpracę z lekarzem stomatologii zacho-
wawczej z endodoncją. Praca z mikrosko-
pem. Tel. 793501543 e-mail: agnes@eser-
wer.pl

• NZOZ Esculap w Puławach zatrudni lekarza 
stomatologa. Praca w ramach NFZ i prywat-
nie. Forma współpracy do uzgodnienia. Tel. 
603 752 740.

Pożyczki

Lublin  16 1910 1019 2600 1690 3121 0001
Biała Podlaska  PKO BP 14 1020 1260 0000 0002 0012 1491
Chełm  Pekao S.A. 07 1240 2223 1111 0000 3577 2017
Zamość  PKO BP 90 1020 5356 0000 1202 0005 1532

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

Uchwała ustala wysokość składki obo-
wiązującej lekarza lub lekarza dentystę, 
członka okręgowej izby lekarskiej na 60 zł 
miesięcznie.

Lekarz/lekarz dentysta posiadający pra-
wo wykonywania zawodu wydane w ce-
lu odbycia stażu podyplomowego opłaca 
składkę członkowską w wysokości 10 zł 
miesięcznie.

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

Czasowe zwolnienie z opłacania składki 
przysługuje lekarzowi, który złożył wnio-
sek wraz z oświadczeniem, że nie osiąga 
przychodów z tytułu wykonywania zawo-
du oraz ze źródeł przychodów wymienio-
nych w przepisach o podatku dochodowym 
od osób fi zycznych, z wyłączeniem ren-
ty lub emerytury, w rozumieniu przepisów 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych lub ustaw regulują-
cych zaopatrzenie emerytalne służb mun-
durowych. Czasowe zwolnienie przysłu-
guje tylko na okres nieosiągania powyżej 
opisanych przychodów.

Lekarz, który przed wejściem w życie 
uchwały, miał ustaloną miesięczną wysokość 

Składki członkowskie w 2018 r.
składki na kwotę 10 złotych, opłaca skład-
kę w tej kwocie do czasu nabycia pra-
wa do zwolnienia z obowiązku opłacania 
składki.

Lekarz, który przed wejściem w ży-
cie uchwały, uzyskał prawo do zwolnienia 
z obowiązku opłacania składki zachowuje 
prawo do zwolnienia do czasu zaistnienia 
zdarzenia skutkującego powstaniem obo-
wiązku opłacania składki.

Wszelkie zmiany mające wpływ na 
wysokość składki członkowskiej należy 
zgłaszać w izbie lekarskiej w terminie do 
30 dni. Zmiany te skutkują od pierwsze-
go dnia miesiąca następującego po mie-
siącu, w którym ORL podjęła 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_file
/0008/97262/ru027-14-VII.pdf

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

Informacji dotyczących składek udzie-
la pracownik rejestru składek członkow-
skich:

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

Komisja 
Wykonywania 
Zawodu ORL 

w Lublinie
informuje

Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. 
o izbach lekarskich (j.t. DzU z 2018 
poz. 168) nakłada na lekarzy i leka-
rzy dentystów zrzeszonych w okręgo-
wej izbie lekarskiej obowiązek powia-
damiania izby w terminie 30-dniowym 
o zmianach dotyczących:

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

wodu w innym państwie
• rodzaju i stopnia posiadanej specja-

lizacji/tytułu specjalisty i daty jej 
uzyskania

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

• rodzaju i daty uzyskania stopnia 
i tytułu naukowego

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

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

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

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

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

• informacji o ograniczeniach w wy-
konywaniu zawodu lekarza

• informacji o zawieszeniu w wyko-
nywaniu zawodu lekarza

• informacji o podjęciu wykonywania 
zawodu lekarza na terytorium RP

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

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

• adresu do korespondencji

Klauzula informacyjna dla odbiorców treści reklamowych 
załączanych do Medicusa

Uprzejmie informujemy, że wraz z wysyłką ni-
niejszego czasopisma przekazujemy Państwu sper-
sonalizowane treści reklamowe, wyselekcjonowa-
ne za pomocą automatycznych kryteriów wyszu-
kiwania – przykładowo: reklamy skorelowane są 
z posiadaną przez Czytelnika specjalizacją. Zgodnie 
z art. 22 Ogólnego rozporządzenia o ochronie da-
nych (RODO) przysługuje Państwu prawo do wnie-
sienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania da-
nych osobowych. 

Wniesienie sprzeciwu nie oznacza, że będziemy 
wysyłać mniej treści reklamowych; oznacza nato-
miast, że wysyłane materiały reklamowe mogą nie 
być dopasowane do Państwa upodobań.

Jeżeli chcą Państwo wyrazić sprzeciw wobec 
otrzymywania spersonalizowanych treści rekla-
mowych wyselekcjonowanych za pomocą auto-
matycznych kryteriów wyszukiwania wystarczy 
przesłać do nas e-mail na adres: odo@oil.lublin.
pl. W tytule wiadomości należy wpisać „Sprze-
ciw Medicus” zaś w jej treści podać swoje imię, 
nazwisko i numer PWZ. 

Ponadto informujemy, że pełna informacja 
na temat zasad przetwarzania i ochrony danych 
osobowych Członków Lubelskiej Izby Lekarskiej 
jest dostępna na stronie www.oil.lublin.pl w za-
kładce „Ochrona Danych Osobowych” oraz Biu-
rze i Delegaturach LIL. 

Ogłoszenia drobne w celu uniknięcia błędów przyjmujemy TYLKO w formie 
plików tekstowych przysyłanych drogą e-mailową. 

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

przyjmujemy do 10 dnia poprzedniego miesiąca.

• Zatrudnię dentystę na umowę z NFZ i ko-
mercyjnie. Atrakcyjne warunki do uzgod-
nienia. Tel. 509 613 319. 

• Poradnia Medyczna Multimed podejmie 
współpracę z lekarzem protetykiem. Tel. 
793501543 e-mail: agnes@eserwer.pl

• Zatrudnię lekarza stomatologa ze specjali-
zacją ze stomatologii zachowawczej z endo-
doncją lub stomatologii ogólnej w gabine-
cie w Lublinie, świadczącym usługi prywat-
nie i w ramach NFZ.Tel. 664 668 725

• Zatrudnię lekarza stomatologa  w gabine-
cie w Lublinie, świadczącym usługi prywat-
nie i w ramach NFZ. Tel. 664 668 725

Drobne

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

• Kupię działający NZOZ w zakresie medy-
cyny rodzinnej oraz specjalistyki. Tel. 609 
522 306.

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

• Sprzedam aparat USG Sonix O P trzy głowi-
ce (liniowa, convex, endovaginalna) produ-
cent Kanada – pierwszy właściciel, rok naby-
cia XII 2011 – stan idealny. Aparat z certyfi -
katem, systematycznie serwisowany przez 
fi rmę krakowską. Cena do uzgodnienia. Tel 
+48 603 172 421. 

• Sprzedam Aparat EKG typ B5E GREEN cena 
1400,00 zł oraz negatoskop jednoklatkowy 
z regulacją, typ NGP11, cena 400,00 zł. Tel. 
502 115 045.

• Sprzedam aparat punktowy rtg KODAK 2200 
wraz z radiowizjografi ą KODAK 5000, far-
tuch, pozycjonery zakupione w fi rmie OPTI-
DENT w 2007 r. Aparat mało używany – 2-3 
zdjęcia na miesiąc. Sprzedam również Den-
taport ZX moduł Tri Auto ZX (maszynowe 
opracowanie kanału) kompatybilny do en-
dometru Root ZX zakupiony w 2007 roku – 
nieużywany, w opakowaniu fi rmowym. Tel. 
512 223 671. 

• Sprzedam przychodnię stomatologiczną (2 
fotele) w Lublinie. Można też kupić z miesz-
kaniem na górze. Od 15 lat duży kontrakt na 
NFZ. Przyjmujemy dzieci. Tel. 667 777 633.

• Lokal medyczny o powierzchni 132 mkw. 
w centrum dzielnicy Nałkowskich sprzedam 
lub wynajmę. Tel. 602 328 777. 

• Sprzedam tanio unit stomatologiczny OMS, 
autoklaw Exacta i Euroklaw 23V-S, serwi-
sowane, stan bardzo dobry, wyposażone 
w gniazda do podłączenia drukarki, tel. 84 
6613 608, 696 775 590 (proszę o kontakt po 
godz. 18.00).

• Sprzedam tanio unit stomatologiczny Den-
tana 2000 oraz fotel Beskid (ciemnoniebie-
ski). Tel. 602 276 063.

• Sprzedam pełne wyposażenie gabinetu sto-
matologicnzego – unit, autoklawy, destylat-
ke z zgrzewarkę, rtg Irix (wszystko działa), me-
ble i drobny sprzęt, Lublin. Tel. 693 353 133

• Sprzedam: Histeroskop Wolf 3,8 mm kom-
pletny plus instrumentarium. Tel. 607 912 
982.
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Informacje o przyznanych pożyczkach uzyskać można telefonicznie: 
w kasie LIL – 81 536 04 71, 
w delegaturach: w Białej Podlaskiej – 83 344 28 87, Chełmie – 82 564 35 99, 
oraz w Zamościu – 84 638 46 58. 
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(siedziba Lubelskiej Izby Lekarskiej)
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e-mail: medicus@oil.lublin.pl 
www.medicus.lublin.plmiesięcznik Lubelskiej Izby Lekarskiej 

gramowa: 
Monika Bojarska-Łoś, Teresa Dobrzańska-Pielichowska, Ewa 
przewodniczący), Jerzy Jakubowicz, Dariusz Samborski
:
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• biuro: tel. 81 536-04-50 (51), 
fax 81 536-04-70
20-079 Lublin, ul. Chmielna 4
biuro@oil.lublin.pl
poniedziałek, środa, czwartek: 8-16, 
wtorek: 8-17, piątek: 8-15

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

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

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

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

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

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

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

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

• Rzecznik Praw Lekarza: 
Marek Urban 
tel. 607 504 270, rpl@oil.lublin.pl 

• Rzecznik Prasowy: 
Marek Stankiewicz 
tel. 531 696 617, 690 432 657, 
stankiewicz@hipokrates.org

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

• księgowość: 81 536-04-71, 
kasa czynna w godzinach pracy LIL

• 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

• 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)
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17 000 zł Suma korzyści do 
2,99%+ ubezpieczenie 

Hyundai i30
od 59 300 złod 77 900zł

Hyundai Tucson

Teraz nowoczesne modele Hyundai, które od zawsze dostępne były w atrakcyjnych cenach,
objęte zostały jeszcze lepszą promocją w ramach wyprzedaży rocznika 2018. Dzięki wysokim 
upustom, premii za odkup i promocyjnemu wyposażeniu możesz zyskać aż do 17 000 zł.
Skorzystaj też z promocyjnego ubezpieczenia w wysokości 2,99% ceny samochodu przez rok
oraz 5-letniej gwarancji bez limitu kilometrów w standardzie.
Promocja obowiązuje dla wybranych wersji i modeli do wyczerpania zapasów. 
Sprawdź szczegóły w salonie.

Maksymalna suma korzyści 17 000 zł dotyczy modelu Tucson Go! z silnikiem 1.6 GDi 6MT 2WD i składają się na nią upust 11 000 zł, premia za odkup używanego 
samochodu przez Autoryzowanego Dealera Hyundai w wysokości 2000 zł oraz dedykowane wyposażenie w promocyjnej wersji Go!, z korzyścią 4 000 zł 
względem wersji Comfort. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Promocja obowiązuje od 01.10.2018 do odwołania lub wyczerpania zapasów 
i nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego oraz nie łączy się z ofertą dla firm oraz grup zawodowych. Promocja nie wyłącza innych promocji Autoryzowanego 

Dealera. Samochody prezentowane w reklamie mogą różnić się wizualnie od samochodów objętych promocją. Średni poziom spalania paliwa w cyklu mieszanym i emisji CO2 dla samochodów prezentowanych 
w reklamie wynosi: i20 MY19 1.0 T-GDI 7DCT PREMIUM – zużycie paliwa 4,8 l/100km i emisja CO2: 109 g/km, i30 Hatchback i Wagon MY19 1.4 T-GDI 7DCT PREMIUM – zużycie paliwa 5,4 l/100km i emisja 123 g/km, Tucson 
MY18 1.7 CRDI 2WD 7DCT PREMIUM – zużycie paliwa 4,9 l/100km i emisja 129 g/km, Tucson MY19 1.0 T-GDI 7DCT PREMIUM – zużycie paliwa 5,1 l/100km i emisja 134 g/km. 5-letnia Gwarancja Bez Limitu Kilometrów 
Hyundai dotyczy jedynie tych samochodów Hyundai, które były sprzedane Klientowi końcowemu przez Autoryzowanego Dealera Hyundai na warunkach opisanych w książce gwarancyjnej.
Szczegóły promocji i programu gwarancyjnego, w tym wyłączeń gwarancji, dostępne są u Autoryzowanych Dealerów Hyundai. 

Auto Broker Sp. z o.o.
20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 10
www.autobroker.pl tel. 81 749 58 80


