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Szanowna Pani Doktor, Szanowny Panie Doktorze,
trafi a do Waszych rąk kolejny numer Medicusa, tym razem w czę-
ściowo zmienionej szacie. Dzieje się tak na skutek wielu uwag, 
które zgłaszaliście wcześniej. Swoją ostateczną formę gazeta 
przyjmie wraz z numerem styczniowym i prosiłbym bardzo wte-
dy o uwagi dotyczące wyglądu, treści w niej zawartych, oraz po-
mysłów na zmianę. 

Ku końcowi zmierza budowa nowej strony 
internetowej naszej Izby. Chciałbym, aby zna-
lazły się na niej miejsca umożliwiające bezpo-
średni kontakt oraz skrzynka podawcza, pozwa-
lająca na załatwienie szeregu formalności bez 
konieczności udawania się do siedziby Izby. Po-
prosiłem również, o ile to możliwe, o umiesz-
czenie „guzika alarmowego”, który migałby 
ostrzegawczo w momencie wchodzenia w ży-

cie przepisów mogących narazić nas, w przypadku niezastosowy-
wania, na przykre konsekwencje. Te sprawy są już na fi niszu.

Otrzymaliście Państwo dostęp do dwóch rodzajów bezpłatnej 
pomocy prawnej. 

Lex Secure pozwalające zadawać pytania o wszystkie interesu-
jące nas aspekty prawne życia zawodowego i prywatnego. Drugi 
z nich Lex Wolter Kluwer jest bazą dokumentów prawnych oraz 
zbiorem najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi na nie. Ta 
forma ma ograniczoną możliwość zadawania pytań bezpośred-
nio. Obie funkcjonują całą dobę i wzajemnie się uzupełniają. Na-
dal istnieje możliwość porad u radców prawnych Izby oraz w go-
towości pozostają kancelarie adwokackie. Jeżeli będziecie uwa-
żali, że istnieje konieczność uruchomienia regularnych dyżurów 
adwokata w obrębie Izby proszę o informacje, zorganizujemy ta-
ką formę pomocy.

Poszliśmy jako samorząd na wojnę z antyszczepionkowcami. 
Początek był trudny, dopuszczono do prac nad ustawą o zniesieniu 
obowiązku szczepień. Jednak druga bitwa została wygrana, pro-
jekt przepadł w Sejmie. Wojna jednak trwa nadal i my, którzy zo-
staliśmy powołani do tego zawodu po to, aby dbać o życie i zdro-
wie Polaków, musimy jednomyślnie wziąć w niej udział. Wszyst-
kie Izby Lekarskie wsparły obywatelski projekt ustawy „Szczepi-
my, bo myślimy”, zakładający obowiązek posiadania wszystkich 
szczepień zgodnie z kalendarzem jako wymóg przy przyjęciu do 
żłobka, przedszkola i szkoły. 

Rozpoczęła się ogólnopolska akcja zbierania podpisów po-
pierających projekt ustawy. Proszę wszystkich kolegów o czyn-
ne włączenie się do akcji. Proszę o pobranie ze strony Izby pro-
jektu ustawy, tabeli podpisów i ewentualnie dołączonego pla-
katu. Podpiszmy sami, poprośmy nasze rodziny, sąsiadów, pa-
cjentów. Odeślijmy listy do LIL. 

Życzę Wam Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w cieple ro-
dzinnym, wśród najbliższych, ufając, że nowy rok upłynie w zdro-
wiu i spokoju.

Leszek Buk 
lbuk@oil.lublin.pl

tel. 601 800 779 
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• Sztuka prezentacji i wystąpień 
publicznych

19 stycznia 2019 r., godz. 9.00.
Lubelska Izba Lekarska, ul. Chmielna 4 – 
sala konferencyjna.
Warsztat zawiera kompendium wiedzy 
i praktycznych umiejętności przydatnych 
podczas każdej prezentacji. Podczas 
warsztatu zostaną przedstawione wskazówki, 
jak przygotować prezentację, jak się 
zachować przed audytorium, w jaki sposób 
panować nad stresem i emocjami. Jak mówić 
w ciekawy, interesujący sposób, odpowiadać 
na trudne pytania, wreszcie jak przygotować 
spotkanie.

• Zgoda pacjenta na leczenie. Błąd 
medyczny – aspekty prawne

2 lutego 2019 r., godz. 9.00.
Sala Konferencyjna Lubelskiej Izby 
Lekarskiej, Lublin, ul. Chmielna 4.
W programie kursu m.in. zgoda pacjenta 
jako warunek legalności zabiegu oraz 
konsekwencje prawne w przypadku braku 
zgody na leczenie. Ponadto należyte 
poinformowanie pacjenta, uprawnienia 
opiekuna faktycznego i prawnego, realizacja 
obowiązku informacyjnego w przypadku 
nieprzytomnego pacjenta; formy wyrażenia 
i rozszerzenia zakresu zgody; problematyka 
leczenia bez zgody pacjenta w orzecznictwie 
sądowym.

Obradom Okręgowej Rady Lekarskiej 
w dniu 7 listopada 2018 r. przewodniczył 
Leszek Buk, prezes LIL.

Informacje o działalności delegatur 
przedstawili ich przewodniczący.

Delegatura Biała Podlaska – 29 le-
karzy było na musicalu „Doktor Żiwa-
go” w operze w Białymstoku. Jan Ha-
łabuda, jako przedstawiciel LIL, w dniu 
16.10.2018 r. brał udział we wmurowaniu 
kamienia węgielnego pod budynek ośrod-
ka „Bialska Onkologia”. 25 października 
2018 r. w siedzibie delegatury odbyło się 
spotkanie delegatów, na którym omawia-
no istotne dla lekarzy problemy. Przed 
dniem Wszystkich Świętych, zapalono 
znicze na grobach lekarzy oraz uporząd-
kowano zaniedbane groby 3 lekarzy.

Delegatura Chełm – 25.10.2018 r. 
odbyło się zebranie delegatów, na któ-
rym podsumowano działalność delega-
tury w 2018 r. W posiedzeniu brał udział 
prezes LIL Leszek Buk. W Święto Zmar-
łych na 150 grobach lekarzy w Chełmie, 

Krasnymstawie, Włodawie zapalono zni-
cze z napisem „Pamiętamy o Tobie – ko-
leżanki i koledzy lekarze”. 4.11.2018 r. 
została odprawiona Msza św. w inten-
cji zmarłych lekarzy z terenu Delegatu-
ry Chełmskiej.

Delegatura Zamojska – w dniu Świę-
ta Zmarłych zapalono znicze na grobach 
lekarzy, pochowanych na zamojskich 
cmentarzach. Poparto działania lekarzy, 
wysunięte do dyrektora Szpitala im. Ja-
na Pawła II, domagające się wypłacenia 
wszystkich uzgodnionych z OZZL dodat-
ków do poborów, związanych z podwyż-
kami obiecanymi przez resort zdrowia.

Delegatura Lublin – w ośmiu spo-
tkaniach i konferencjach naukowych bra-
li udział prezes LIL i wiceprezesi oraz 
członkowie Prezydium ORL. Opubli-
kowano informacje w prasie lubelskiej, 
dotyczące akcji zbierania podpisów pod 
Obywatelską Inicjatywą Ustawodawczą 
Komitetu „Szczepimy, bo myślimy” i pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy Prawo 
oświatowe oraz niektórych innych usta-
leń. Wiceprezes Izby Jacek Szkutnik zo-
stał wytypowany jako kandydat do Ra-
dy Społecznej ZOZ MSWiA w Lublinie. 
Prezydium przekazało do NIL dane otrzy-
mane od dyrektorów placówek medycz-
nych o ich szacowanej wartości fi nanso-
wej, która nie została odzyskana przez 
placówki medyczne w związku z pomocą 
udzieloną nieubezpieczonym cudzoziem-
com. Prezydium ORL w Lublinie jedno-
głośnie przyjęło wniosek, aby od stycz-
nia 2019 r. naliczano odsetki od niezapła-
conych składek członkowskich.

Informacje o pracach komisji proble-
mowych ORL przedstawili ich przewod-
niczący.

Komisja Socjalno-Bytowa – obra-
dowała dwukrotnie w czasie ostatniego 
miesiąca. Dokonano zmiany regulaminu 
komisji, udzielono pożyczek i zapomóg 
w oparciu o złożone wnioski, wypłaco-
no świadczenia z okazji narodzin dziec-
ka lekarza (w tym lekarzy rezydentów) 
oraz z powodu zgonu lekarza.

Komisja ds. Konkursów – wyznaczo-
no przedstawiciela samorządu lekarskie-
go do konkursu na pielęgniarkę oddzia-
łową Oddziału Dermatologii Dziecięce-
go Szpitala Klinicznego.

Komisja ds. Młodych Lekarzy – 
zgłosiła projekt, aby zorganizować szko-
lenie dla lekarzy dotyczące bezpiecznej 
jazdy samochodem w trudnych warun-
kach drogowych.

Komisja Stomatologiczna – na swo-
im posiedzeniu omawiała sprawy: 1) do-
tyczące wprowadzenia wytycznych do 
nowych zasad dekontaminacji; 2) szko-
leń podyplomowych – specjalizacje czy 

umiejętności; 3) wprowadzenia separa-
torów do amalgamatów; 4) braku wy-
tycznych NFZ, dotyczących materiałów 
zamiennych dla amalgamatu dla dzieci, 
młodzieży i kobiet w ciąży oraz odpłat-
ności za nowe procedury; 5) zorganizo-
wanie kursu przez KKM, dotyczącego 
aktualnych przepisów sanitarno-epide-
miologicznych w gabinetach stomato-
logicznych.

Komisja ds. Kształcenia Medyczne-
go – przygotowała wnioski o akredyta-
cję kursów jednolitych przeznaczonych 
dla lekarzy/lekarzy dentystów (członków 
LIL) wszystkich specjalności – specjali-
zujących się według modułowych pro-
gramów specjalizacji (zakwalifi kowani 
do specjalizacji po 1.10. 2014 r.) z zakre-
su zdrowia publicznego oraz prawa me-
dycznego. Otrzymano pozytywne zaopi-
niowanie wniosku przez konsultanta kra-
jowego Jarosława Pinkasa i czekamy na 
ogłoszenie ich na stronie CMKP. Infor-
macja na ten temat będzie opublikowa-
na na stronie internetowej komisji: kkm.
oil.lublin.pl

Komisja Wykonywania Zawodu – 
prezydium podjęło 140 uchwał w spra-
wie przyznania prawa do wykonywania 
zawodu dla lekarza/lekarza dentysty po 
stażu podyplomowym. Z listy członków 
LIL skreślono 2 lekarzy z powodu zgonu. 
Wydano 4 zaświadczenia związane z pro-
cedurą uznania kwalifi kacji zawodowych 
w krajach Unii Europejskiej. 

Komisja ds. Rekreacji i Sportu – pod-
sumowano działalność komisji w 2018 r. 
oraz wstępnie przygotowano plany na 
2019 r. – w tym zorganizowanie wycie-
czek zagranicznych.

Komisja ds. Seniorów – obradowała 
dwukrotnie w ciągu miesiąca. W sposób 
istotny zwiększono gratyfi kacje dla leka-
rzy seniorów, którzy przekroczyli 90 r. ż. 
z 1000 zł do 2000 zł. Elżbieta Kuszew-
ska na posiedzeniu Komisji Seniorów 
NRL przypomniała o tragicznej sytuacji 
wielu lekarzy seniorów, którzy popadli 
w skrajną biedę.

Komisja Kultury – w dniu 17 listo-
pada w siedzibie LIL odbyły się dwie im-
prezy kulturalne. O godz. 10.00 w sali 
konferencyjnej LIL, Paweł Znamierow-
ski, artysta fotografi k mówił o „Struktu-
rach malarskich w fotografi i”. Natomiast 
o godz. 12.00 w Galerii „U Lekarzy” od-
był się wernisaż wystawy poplenerowej 
„Z VI Ogólnopolskiego Pleneru Fotogra-
fi cznego Lekarzy”.

Okręgowa Rada Lekarska podjęła 
uchwałę w sprawie terminów posiedzeń 
w I połowie 2019 r.: 9 stycznia, 6 lutego, 
6 marca, 3 kwietnia, 8 maja, 5 czerwca.

(jj)

Z obrad ORL – listopad 2018 r. 

Terminy 
kursów medycznych 
organizowanych przez 

Lubelską Izbę Lekarską

Więcej informacji oraz formularze 
zgłoszeniowe 

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

Lekarze pamiętają
Jak co roku lekarze Lubelskiej Izby Lekarskiej 

z okazji 1 listopada odwiedzali groby zmarłych ko-
legów i koleżanek.

100 lat temu Polsko
Tysiące mieszkańców Lublina 11 listopada świętowało 100-lecie od-

zyskania przez Polskę niepodległości. W uroczystym składaniu wieńców 
uczestniczyła również delegacja lekarzy Lubelskiej Izby Lekarskiej. 

Trwałą pamiątką tej wyjątkowej rocznicy będzie w Lublinie odsłonię-
ty w tym dniu 35-metrowy Maszt Niepodległości z fl agą o powierzch-
ni 50 mkw., który stanął na rondzie przed Zamkiem.

Izba dzieciom
Lubelska Izba Lekarska przekazała obraz dr Rok-

sany Hałasy na licytację, która odbyła się podczas Ba-
lu Andrzejkowego w Dworze Anna w Jakubowicach 
Konińskich. Szczęśliwy nabywca przekazał 600 zło-
tych na potrzeby Fundacji „Żyć z Autyzmem”.

www.oil.lublin.pl

Wydarzenia
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Od 23 października 2018 r. na mocy 
ustawy z dnia 13 września 2018 r. zmienia-
jącej m.in. ustawę o świadczeniach pienięż-
nych z ubezpieczenia społecznego w razie 
choroby i macierzyństwa1 wystawiający za-
świadczenie lekarskie, czyli lekarz, lekarz 
dentysta, felczer lub starszy felczer, mają-
cy utworzony za pomocą systemu telein-
formatycznego udostępnianego bezpłat-
nie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
profi l informacyjny – może udzielić upo-
ważnienia do wystawienia zaświadczeń 
lekarskich, w jego imieniu i na podstawie 
danych dotyczących orzeczonej czasowej 
niezdolności do pracy zawartych w spo-
rządzonej przez niego dokumentacji me-
dycznej. Upoważnienia do wystawiania za-
świadczeń lekarskich można udzielić:
– osobie wykonującej zawód medyczny, 

tj. osobie uprawnionej na podstawie od-
rębnych przepisów do udzielania świad-
czeń zdrowotnych oraz osobie legity-
mującej się nabyciem fachowych kwali-
fi kacji do udzielania świadczeń zdrowot-
nych w określonym zakresie lub w okre-
ślonej dziedzinie medycyny,

– osobie wykonującej czynności pomoc-
nicze przy udzielaniu świadczeń zdro-
wotnych, obowiązanej do zachowania 
w tajemnicy informacji związanych z pa-
cjentem, a uzyskanych w związku z re-
alizacją zadań.

Takie upoważnienie może być udzielone 
na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, przy 
czym po upływie tego okresu można udzie-
lać kolejnych upoważnień na okresy nie 
dłuższe niż 12 miesięcy. Upoważnienie do 
wystawiania zaświadczeń lekarskich może 
być w każdym czasie cofnięte przez wysta-
wiającego zaświadczenie lekarskie.

Tworzy się Rejestr Asystentów Me-
dycznych, prowadzony w systemie tele-

Zwolnienie lekarskie wystawi asystent
informatycznym, który obejmuje upoważ-
nienia do wystawiania zaświadczeń lekar-
skich i zawiera dane dotyczące:
– wystawiającego zaświadczenie lekarskie 

(tj. imię i nazwisko, numer prawa wyko-
nywania zawodu, numer PESEL),

– osoby upoważnionej (imię i nazwisko, nu-
mer PESEL, określenie zawodu medycz-
nego, jaki wykonuje i numer prawa wy-
konywania tego zawodu (jeżeli posiada) 
lub wskazanie, że jest osobą wykonującą 
czynności pomocnicze przy wykonywa-
niu świadczeń zdrowotnych,

– datę, od której upoważnienie do wysta-
wiania zaświadczeń lekarskich ma obo-
wiązywać,

– okres na jaki udzielono upoważnienia,
– datę cofnięcia albo wygaśnięcia upoważ-

nienia,
– określenie przyczyny cofnięcia albo wyga-

śnięcia upoważnienia, 
– unikatowy identyfikator upoważnienia 

nadany przez Rejestr Asystentów Me-
dycznych.

W celu udzielenia upoważnienia do wy-
stawiania zaświadczeń lekarskich osoba 
uprawniona do złożenia wniosku o wpis do 
właściwego rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą, w imieniu pod-
miotu wykonującego działalność, za pośred-
nictwem Rejestru Podmiotów Wykonujących 
Działalność Leczniczą otrzymuje uprawnie-
nia w Rejestrze Asystentów Medycznych i za-
kłada konta:
1) podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą,
2) osoby, której ma być udzielone upoważ-

nienie do wystawiania zaświadczeń le-
karskich,

3) osoby wystawiającej zaświadczenie lekar-
skie, która może udzielić upoważnienia 
do wystawiania zaświadczeń lekarskich 
w swoim imieniu.

Jeżeli w Rejestrze Asystentów Medycz-
nych istnieje już konto to nie zakłada się 
drugiego konta.

Udzielenie upoważnienia do wysta-
wiania zaświadczeń lekarskich następuje 
przez jego wytworzenie w Rejestrze Asy-
stentów Medycznych przez osobę, której 
ma być udzielone upoważnienie do wy-
stawiania zaświadczeń lekarskich lub przez 
podmiot wykonujący działalność leczniczą 
– za pomocą konta, o którym mowa wyżej, 
oraz jego podpisanie przez wystawiającego 
zaświadczenie lekarskie kwalifi kowanym 
podpisem elektronicznym albo podpisem 
zaufanym albo z wykorzystaniem sposo-
bu potwierdzenia pochodzenia i integral-
ności danych w postaci elektronicznej do-
stępnego w systemie teleinformatycznym 
udostępnionym bezpłatnie przez Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych.

Wystawiający zaświadczenie lekarskie 
ponosi odpowiedzialność wynikającą 
z przepisów powołanej wyżej ustawy – za 
skutki nieprawidłowego wystawienia za-
świadczenia lekarskiego przez osobę upo-
ważnioną, o której mowa wyżej – od dnia 
udzielenia upoważnienia do wystawienia 
zaświadczeń lekarskich do dnia jego cof-
nięcia albo wygaśnięcia.

Nowelizacja nadaje uprawnienie dla Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych do wery-
fi kowania możliwości udostępniania da-
nej osobie elektronicznego wystawiania 
zaświadczeń lekarskich.

Alicja Lemieszek
radca prawny LIL

1 Pełna nazwa ustawy brzmi: ustawa z dnia 13 
września 2018 r. o zmianie ustawy o świadcze-
niach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o reha-
bilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadcze-
niach opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środ-
ków publicznych (DzU z 2018 r., poz. 1925)

Szanowni Państwo!
Już wkrótce będziemy obchodzili Święta Narodzenia Pańskiego. Tajemnica „Słowa, 

które stało się Ciałem” jest afi rmacją człowieczeństwa, jego powołania do zwycięstwa. 
Patrząc na żłóbek Jezusa, każdy powinien uświadomić sobie, że jest on wezwaniem do 
szukania dróg ku pełni tego człowieczeństwa. Przyjście na świat Boga jest wezwaniem 
do stawania się bardziej człowiekiem, gdyż w świetle tajemnicy wcielenia w żłóbku od-
najdujemy swoją wielką godność. Święty Leon wzywał: „Poznaj swą godność chrześcija-
ninie, stałeś się uczestnikiem Boskiej natury”. W obliczu narodzenia Bożej Dzieciny po-
trzeba weryfi kacji swoich wyborów. Wszystko, co upokarza, co stoi w sprzeczności z za-
sadami, które przekazał Bóg-człowiek, musi być zlikwidowane. Ponadto poprzez tajem-
nicę wcielenia płynie prawda o wierności Boga, który kocha i daje nadzieję. Dlatego też 
święta Bożego Narodzenia posiadają tak ogromny ładunek radości i pokoju.

Niech przychodzący do nas Jezus napełnia wszystkich Państwa radością, pokojem 
i wszelkimi łaskami.

Ks. Wojciech Iwanicki
duszpasterz służby zdrowia

Lublin 2018 

W dniach 5-7 października br. w Kiszy-
niowie (Republika Mołdawia) obradowa-
ła Międzynarodowa Konferencja Nauko-
wa „Nowości w medycynie”. Okazją do 
jej zorganizowania był jubileusz 20-lecia 
Stowarzyszenia Polonijnych Organizacji 
Medycznych w Mołdawii oraz obchody 
setnej rocznicy odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę. Lubelska Izba Lekarska 
wsparła organizatorów imprezy honoro-
wym patronatem oraz delegacją w skła-
dzie: Grzegorz Pietras, Jacek Szkut-
nik, Dariusz Samborski, Andrzej Cioł-
ko, Bartosz Zygo i Marek Kos. W kon-
ferencji wzięła udział delegacja LIL, pod 
kierownictwem wiceprezesów.

W obradach sesji tematycznych: Tera-
peutycznej, Chirurgicznych i Historycz-
nej uczestniczyły reprezentacje NIL, oraz 
czterech okręgowych izb lekarskich i to-
warzystw lekarskich. Gościem honoro-
wym i głównym patronem imprezy był 
marszałek Senatu RP Stanisław Kar-
czewski, który jednocześnie przewodni-
czył ofi cjalnej wizycie delegacji Senatu 
RP w Mołdawii. Uczestnicy konferencji 

mogli wziąć udział w uroczystym kon-
cercie z okazji setnej rocznicy odzyska-
nia przez Polskę niepodległości w fi lhar-
monii w Kiszyniowie, na który zaproszo-
no ważne osobistości Mołdawii, przedsta-
wicieli korpusu dyplomatycznego i przy-
jaciół Polski.

Niezwykle cenne były spotkania 
z przedstawicielami Polonii lekarskiej 
z Mołdawii, Ukrainy, Białorusi, Niemiec, 
USA, co może pomóc w dalszej owocnej 
współpracy pomiędzy naszymi samorzą-
dami zawodowymi.

(gp)

U rodaków w Mołdawii

Prawo na co dzień

Czy pracodawca może zobowiązać le-
karzy rezydentów do świadczenia usług 
medycznych na Szpitalnym Oddziale 
Ratunkowym, jeżeli ich program spe-
cjalizacji nie przewiduje takiego obo-
wiązku? 

Obowiązkiem podmiotu organizują-
cego szkolenie specjalizacyjne jest umoż-
liwienie jego realizacji zgodnie z progra-
mem specjalizacji. A zatem nie może on 
polecać lekarzowi rezydentowi pracy, któ-
ra nie jest przewidziana w programie spe-
cjalizacji, a tym bardziej takiej pracy, któ-
ra uniemożliwiałaby realizację przedmio-
towego programu. Biorąc pod uwagę po-
wyższe, działanie pracodawcy należy uznać 
za niezgodne z obowiązującym porząd-
kiem prawnym. 

Przypominamy, że rezydentura i warun-
ki jej odbywania zostały określone przede 
wszystkim w ustawie o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty (dalej jako u.z.l.). Zgod-
nie z art. 16h ust. 1 tego uregulowania, le-
karz odbywa szkolenie specjalizacyjne na 
podstawie umowy o pracę zawartej z pod-
miotem prowadzącym szkolenie specjaliza-
cyjne na czas określony w programie spe-
cjalizacji w ramach rezydentury. 

Zważywszy na fakt, iż lekarz rezydent 
odbywa szkolenie specjalizacyjne na pod-
stawie umowy o pracę zawartej z podmio-
tem prowadzącym szkolenie, warto rów-
nież odwołać się do przepisów kodeksu 
pracy (dalej jako k.p.). Na podstawie art. 16f 
ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. h u.z.l., lekarz odby-
wa szkolenie specjalizacyjne na podstawie 

programu specjalizacji, który określa formy 
i metody pogłębiania i uzupełniania wiedzy 
teoretycznej oraz nabywania i doskonalenia 
umiejętności praktycznych, w szczególno-
ści poprzez pełnienie dyżurów medycznych 
określonych w programie danej specjaliza-
cji. Co również istotne, obowiązkiem pod-
miotu organizującego szkolenie specjaliza-
cyjne jest umożliwienie jego realizacji zgod-
nie z programem specjalizacji. 

A więc, podmiot organizujący szkolenie 
nie może polecać lekarzowi rezydentowi 
pracy, która nie jest przewidziana w progra-
mie specjalizacji, a tym bardziej takiej pra-
cy, która uniemożliwiałaby realizację tego 
programu. Tego typu działanie należałoby 
uznać za niezgodne z obowiązującym po-
rządkiem prawnym. 

W tym miejscu wartym wskazania wyda-
je się być komunikat z dnia 13 lipca 2015 r. 
w sprawie pełnienia dyżurów medycznych 
przez lekarzy odbywających szkolenie spe-
cjalizacyjne zamieszczony na stronie Mini-
sterstwa Zdrowia. 

„Należy zauważyć, że do prowadzenia szko-
lenia specjalizacyjnego zgodnie z programem 
i planem jego odbywania, każda jednostka 
szkoląca zobowiązuje się w umowie zawie-
ranej z ministrem zdrowia na refundowanie 
kosztów zatrudnienia rezydentów. Stosowanie 
przez jednostkę zasad organizacji pracy, które 
uniemożliwiają lekarzowi rezydentowi realiza-
cję szkolenia specjalizacyjnego, do którego za-
licza się również realizację dyżurów medycz-
nych w prawidłowy sposób, w tym m.in. zobo-
wiązywanie rezydenta do pełnienia dyżurów 

w jednostkach niewymienionych w progra-
mie specjalizacji, np. w szpitalnym oddziale 
ratunkowym, jest zatem niezgodne z tą umo-
wą i wiąże się z koniecznością zwrotu środ-
ków fi nansowych przekazanych przez mini-
stra zdrowia na jej realizację”.

Zdaniem ekspertów z Lex Secure, le-
karz rezydent, którego program specjali-
zacji nie przewiduje pracy na Szpitalnym 
Oddziale Ratunkowym, powinien zasygna-
lizować niewłaściwe postępowanie dyrek-
torowi szpitala, kierownikowi specjalizacji 
lub lekarzowi kierującemu stażem kierun-
kowym. Jednocześnie warto podkreślić, iż 
organem weryfi kującym odbycie szkolenia 
specjalizacyjnego zgodnie z programem 
specjalizacji jest m.in. wojewoda właściwy 
ze względu na obszar województwa, na te-
renie którego rezydent odbywa szkolenie 
specjalizacyjne. Wobec tego, w przypadku 
zobowiązania lekarza rezydenta do pracy 
na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, po-
mimo iż program jego specjalizacji tego nie 
przewiduje, będzie miał on również możli-
wość zgłoszenia sprawy do właściwego wo-
jewody. Szpital uniemożliwiając realizację 
programu specjalizacji rezydentowi, naru-
sza bowiem postanowienia umowy zawar-
tej z Ministerstwem Zdrowia. Następstwem 
powyższego może być wystąpienie z rosz-
czeniem względem szpitala o zwrot kosz-
tów poniesionych przez ministerstwo. 

Opracowano na podstawie opinii 
dostarczonej przez 
Lex Secure 24h Opieka Prawna

Prawo
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Zamość. Kardiologia

Sprawdziła się formuła organizacyjna 
przyjęta trzy lata temu w SPSzW im. Pa-
pieża Jana Pawła II w Zamościu. Szpi-
tal zamojski stał się jednym z najwięk-
szych na świecie, o ile nie największym, 
ośrodkiem w zakresie przezżylnego usu-
wania elektrod.

800 procedur w 3 lata

– Od czerwca 2015 r. do chwili obec-
nej wykonaliśmy wspólnie z prof. An-
drzejem Kutarskim ponad 800 procedur 
przezżylnego usuwania elektrod (Trans-
venous Lead Extraction – TLE). Dokład-
nie 802 procedury w przeciągu 3,3 roku 
– wyjaśnia Łukasz Tułecki, ordynator 
Oddziału Kardiochirurgii zamojskiego 
szpitala. – To daje roczną liczbę proce-
dur wynoszącą 248, co czyni nasz ośro-
dek jednym z największych ośrodków 
TLE na świecie. 

W tym czasie usunięto 248 elektrod 
ICD (30,9 proc.) oraz 88 elektrod z zato-
ki wieńcowej (11,0 proc.). 71 pacjentów 
(8,9 proc.) miało usuwane elektrody po-
rzucone (nieczynne). 121 pacjentów (15,1 
proc.) było w III lub IV klasie czynnościo-
wej NYHA, a 305 pacjentów (38,0 proc.) 
miało frakcję wyrzutową niższą niż 40 
proc. Liczby te wskazują, że większość 
pacjentów należała do grupy podwyższo-
nego ryzyka operacyjnego.

– W czerwcu 2015 r. podejmując 
współpracę w zakresie przezżylnego 
usuwania elektrod (TLE) wkroczyli-
śmy na nowy obszar działalności, łączą-
cy światy elektrokardiologii, kardiologii 
inwazyjnej i kardiochirurgii – zaznacza 
Ryszard Pankiewicz, zastępca dyrektora 
szpitala papieskiego w Zamościu, który 
odpowiada za strategię rozwoju, marke-
ting i komunikację w placówce. Hybrydo-
wość w podejściu do zagadnienia warun-
kowała dobra współpraca z Oddziałem 
Kardiologii, kierowanym przez Andrze-
ja Kleinroka. Podczas wspólnych przy-
gotowań do pierwszych zabiegów stara-
no się stworzyć taki schemat organizacyj-
ny, który był oparty na aktualnych zale-
ceniach amerykańskich i europejskich to-
warzystw naukowych (Heart Rhythm So-
ciety – HRS, American Heart Association 
– AHA, European Heart Rhytm Associa-
tion – EHRA) oraz dostępnym piśmien-
nictwie naukowym, które nie pozostawia-
ją alternatywy: tylko ścisła współpraca 
kardiologa, kardiochirurga i anestezjolo-
ga oraz personelu pomocniczego pozwala 
na maksymalizację poziomu bezpieczeń-
stwa zabiegów. 

– Wiedzieliśmy, że na odsetek nie-
uchronnych powikłań wpływa doświad-
czenie głównego operatora i zespołu, 
a także model zabiegów, w którym kar-
diolog i kardiochirurg pracują (dosłow-
nie) „ramię w ramię” i „na cztery ręce” – 
podkreślają zamojscy kardiolodzy.

11 osób wspólnie

Pierwszym elementem tego schematu 
organizacyjnego jest miejsce wykonywa-
nia zabiegów TLE – wszystkie są prze-
prowadzane na bloku operacyjnym, przy 
czym większość w nowoczesnej sali hy-
brydowej (zabiegi skomplikowane, o du-
żym potencjalnie stopniu ryzyka), pozo-
stałe na sali operacyjnej kardiochirurgicz-
nej, wyposażonej w radiologiczne ramię 
C. Obie te sale są w pełni przystosowane 
do wszelkich czynności chirurgicznych. 
Drugim ważnym elementem jest zespół 
operacyjny – procedurę wykonuje kar-
diochirurg z kardiologiem, pracujący ra-
mię w ramię przy stole operacyjnym. Nad 
znieczuleniem ogólnym czuwa wyspecja-
lizowany kardioanestezjo-
log, doświadczony w pro-
wadzeniu pacjentów o du-
żym ryzyku sercowo-naczy-
niowym. Przebieg każde-
go zabiegu monitorowany 
jest przez kardiologa echo-
kardiografi stę przy pomocy 
echokardiografi i przezprze-
łykowej. Cały zespół TLE, 
wykonujący jednostkowy 
zabieg przezżylnego usu-
wania elektrod w Zamościu, 
to aż 11 osób (lekarze, pie-
lęgniarki, instrumentariusz-
ki, perfuzjonista). W razie 
konieczności pilnej inter-
wencji chirurgicznej każdy 

z członków zespołu 
ma określone zadania 
i tylko skoordynowana 
współpraca umożliwia 
uratowanie życia czy 
zdrowia pacjenta. Stąd 
kluczowy jest bezpo-
średni udział kardio-
chirurga w zabiegach 
usuwania elektrod – 
jego umiejętności po-
zwalają na natychmia-
stowe otwarcie klatki 
piersiowej, ocenę sy-
tuacji i odpowiednie 
zaopatrzenie krwawie-
nia. W ciągu kilku mi-

nut przy stole pojawia się także dodatko-
wy kardiochirurg, który zgodnie z naszym 
zamojskim schematem organizacyjnym 
zawsze zabezpiecza zabieg i służy pomo-
cą w razie powikłań. 

88 minut

– Analiza naszej bazy wykazała, że 
czas zabiegu liczony od nacięcia do za-
szycia skóry (skin to skin) wynosił śred-
nio 88,7 min (Sd 42,4, mediana 80,0 min). 
Sam czas ekstrakcji wszystkich elektrod 
(sheath to sheath) wynosił maksymalnie 
200 min, średnio 16,8 min (Sd 23,2, me-
diana 10,0 min) – wyjaśniają lekarze. 

Przebieg zabiegów usuwania elektrod 
jest nieprzewidywalny – może trwać (czas 
pobytu na sali operacyjnej) od 2 do kilku 
godzin, a nawet kilkunastu w przypadku 
ciężkich powikłań. To wymusza dużą ela-
styczność zespołu i stanowi kolejny pro-
blem organizacyjny przy planowaniu tego 
typu procedur. Na szczęście tak duży szpi-
tal zapewnia na miejscu szybki dostęp do 
innych specjalistów. M.in. są tu nefrolodzy 

Sukces to praca ramię w ramię
9 listopada 2018 r. Sejm zdecydował 

o odrzuceniu obywatelskiego projektu, 
który przewidywał likwidację szczepień 
ochronnych. W klubie PiS, za odrzuceniem 
projektu było 189 posłów, przeciw była po-
słanka Anna M. Siarkowska, a Barbara Bu-
bula i Jan Szyszko wstrzymali się od głosu. 
W klubie Platformy Obywatelskiej wszy-
scy głosujący – 114 osób – opowiedzieli 
się za odrzuceniem obywatelskiej inicjaty-
wy, podobnie w Nowoczesnej wszyscy gło-
sujący, tzn. 19 posłów, byli za odrzuceniem 
projektu. W klubie PSL – UED za odrzuce-
niem projektu również byli wszyscy głosu-
jący, tj. 15 osób.

Podczas czwartkowej wieczornej deba-
ty, głosowanie za odrzuceniem wniosku, 
zapowiedziały kluby PiS, PO, Nowoczesna 
i PSL-UED. Wcześniej, także w czwartek, od-
rzucenie projektu zarekomendowały połą-
czone komisje Zdrowia oraz Polityki Spo-
łecznej i Rodziny.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej 
w swoim apelu do parlamentarzystów, 
jeszcze przed głosowaniem, podkreśliło, 
że odejście od obowiązkowych szczepień 
byłoby niewybaczalnym błędem rzutują-
cym niekorzystnie na zdrowie nas wszyst-
kich, a także na przyszły stan zdrowotno-
ści całego społeczeństwa. Prezydium NRL 
przypomniało, że Kodeks etyki lekarskiej 
nakłada na lekarzy obowiązek działania 
zgodnie z aktualnym stanem wiedzy me-
dycznej i zakazuje zarazem propagowania 
postaw antyzdrowotnych. Lekarze, którzy 
nie będą przestrzegali tych zasad, mogą 

Obowiązkowe szczepienia ochronne 
utrzymane

być wzywani przez komisje etyki samorzą-
du lekarskiego.

Jan Bodnar, rzecznik Głównego Inspek-
toratu Sanitarnego, w wywiadzie dla stacji 
TVN, w dniu 17 listopada 2018 r. podał, „że 
od początku tego miesiąca w Polsce na odrę 
zachorowało 88 osób, w tym 44 na Mazow-
szu. Nic nie wskazuje, żeby ogniska choroby 
łatwo się wygaszały. Natomiast pozytywne 
jest to, że bardzo dużo rodziców uzupełnia 
szczepienia”. 

Zaniepokojeni są rodzice, ale także wiele 
osób w starszym wieku. Uważa się, że oso-
by powyżej 50 r. ż. chorowały na odrę, cho-
ciaż nie wszystkie były szczepione. Szcze-
pienia na odrę wprowadzono w 1975 r. Ja-
ko lekarz, sam byłem świadkiem ciężkich 
powikłań, nawet śmiertelnych, po przeby-
tej odrze, kiedy nie było jeszcze obowiązko-
wych szczepień, o czym pisałem w jednym 
z poprzednich numerów Medicusa. Oso-
bom starszym, które nie pamiętają, czy były 
szczepione przeciwko odrze, można pora-
dzić wizytę u lekarza rodzinnego, a ten w ra-
zie potrzeby zaleci badanie poziomu prze-
ciwciał lub szczepienie ochronne.

Warto przypomnieć, że szczepienie 
przeciwko odrze ma bardzo dużą skutecz-
ność. Po podaniu pierwszej dawki szcze-
pionki odporność uzyskuje około 95 proc. 
zaszczepionych, a druga dawka pozwa-
la uzyskać niemal stuprocentową odpor-
ność. Szczepienia przeciwko odrze są w Pol-
sce obowiązkowe, zgodnie z kalendarzem 
szczepień, który w razie potrzeby może być 
modyfi kowany.  jj

Skierowania elektroniczne pilotażowo
Ministerstwo Zdrowia poinformowało, 

że z dniem 16 października 2018 r. rozpo-
czął się pilotaż elektronicznego skierowa-
nia do lekarza. E-skierowanie ma zlikwi-
dować listy pacjentów wprowadzonych 
do kolejki poza listą oczekujących. Pilotaż 
rozpocznie się w Warszawie od medycy-
ny sportowej i tomografi i komputerowej 
oraz w Polanicy Zdroju, gdzie stopniowo 
będzie wdrażany w pełnym zakresie. Na 
etapie pilotażu realizacja stołecznych e-
skierowań będzie możliwa jedynie w War-
szawie, a wydanych w Polanicy na obsza-
rze tego miasta. Całościowe rozwiązanie 
e-skierowań ma wejść w życie z dniem 1 
stycznia 2020 r. na terenie całego kraju. 
Jednak już od stycznia 2019 r. e-skierowania 
będą realizowane na coraz większą ska-
lę. Jak na razie e-skierowania będzie mógł 
wystawiać tylko lekarz. Pacjent otrzyma e-
skierowanie w wybranej przez siebie posta-
ci: SMS, e-mail, lub papierowej, w zależności 

od posiadanych możliwości. Po otrzyma-
niu numeru PIN lub kodu kreskowego, pa-
cjent sam wybierze placówkę, w której ma 
być leczony.

Obecnie w systemie funkcjonują trzy 
harmonogramy przyjęć: pacjenci pierw-
szorazowi, nagłe przyjęcia oraz na konty-
nuację leczenia. Według resortu zdrowia, e-
skierowania mają pomóc pacjentowi: 

1) tego skierowania nie można zgubić, 
2) pacjent będzie się mógł zarejestrować 

na odległość drogą elektroniczną, 
3) druki skierowań będą czytelne. 
Jednocześnie ministerstwo liczy na to, 

że pacjent nie będzie się mógł zarejestro-
wać w kilku placówkach z powodu tej sa-
mej jednostki chorobowej. Jeżeli tak będzie 
to dzięki temu, z powodów technicznych, 
kolejki oczekujących pacjentów mogą ulec 
pewnemu skróceniu. Czy tak będzie, to do-
piero przyszłość pokaże.

Jerzy Jakubowicz

(dostępność leczenia nerkozastępczego 
24 godziny na dobę), chirurdzy naczynio-
wi, angiolodzy czy radiolodzy naczynio-
wi (leczenie powikłań naczyniowych, nie-
drożności żył centralnych klatki piersio-
wej, wynikających z przewlekłej obecno-
ści elektrod w układzie żylnym), czy też 
specjalista do spraw zakażeń, który kon-
sultuje wszystkie przypadki infekcyjne-
go odelektrodowego zapalenia wsierdzia, 
czy infekcji miejscowych pod kątem an-
tybiotykoterapii.

11 powikłań 
i 0 proc. śmiertelności

– Spełniamy obecnie najbardziej ry-
gorystyczne wymagania co do organi-
zacji tego typu ośrodków TLE, zgodnie 
z amerykańskimi i europejskimi zalece-
niami. Przyjęliśmy zasadę, że nie odma-
wiamy pomocy, nawet w najtrudniejszych 
przypadkach, dyskwalifi kowanych z róż-
nych przyczyn w innych ośrodkach – tłu-
maczy Pankiewicz. – Stąd też duży od-
setek pacjentów spoza województwa lu-
belskiego (680/802, tj. 84,8 proc.), któ-
rzy przyjeżdżają nieraz z bardzo odle-
głych miejsc.

Zamojski schemat organizacyjny po-
zwolił na zminimalizowanie częstości 
dużych powikłań do 1,3 proc. (11 pa-
cjentów). Duże powikłania TLE wystąpi-
ły tylko u 11 pacjentów i były to tampo-
nady spowodowane uszkodzeniem ścia-
ny prawego przedsionka i wymagające 
natychmiastowego zaopatrzenia chirur-
gicznego. Wszyscy powikłani pacjenci 
zostali skutecznie zaopatrzeni i opuści-
li szpital w dobrym stanie, o własnych 
siłach (0 proc. śmiertelności związanej 
z zabiegiem!). Liczba wykonanych pro-
cedur, średni wiek usuwanych elektrod 

(najważniejszy czynnik ry-
zyka zabiegów TLE) oraz 
wyniki leczenia plasują za-
mojski ośrodek w czołów-
ce światowej. Nie byłoby to 
możliwe bez ścisłej, zaan-
gażowanej współpracy per-
sonelu Oddziału Kardio-
chirurgii i Oddziału Kar-
diologii, z udziałem nie-
zwykle doświadczonego 
operatora prof. Andrzeja 
Kutarskiego, który wyko-
nał ponad 3 tys. zabiegów 
TLE oraz bez przychylno-
ści dyrekcji i innych pra-
cowników szpitala. 

Anna AugustowskaMedicus w internecie: www.medicus.lublin.pl
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Rośnie „Bialska Onkologia”
Wraz z uroczystym wmurowaniem ka-

mienia węgielnego pod budowę nowocze-
snego pawilonu o nazwie „Bialska Onko-
logia”, w połowie października ruszyła 
realizacja pierwszego etapu budowy no-
wych obiektów dla pacjentów z choroba-
mi nowotworowymi.

Zgodnie z planem, ta potęż-
na inwestycja Wojewódzkie-
go Szpitala Specjalistycznego 
w Białej Podlaskiej potrwa do 
sierpnia 2020 roku. Na ponad 6 
tys. mkw. powierzchni znajdą się 
dwie kondygnacje dla pacjentów 
onkologicznych i hematologicz-
nych, a na parterze powstanie 
pracownia endoskopowa. Cho-
rzy będą mieć do dyspozycji 
54 łóżka na Oddziale Onkologii 
Klinicznej i 25 łóżek na Oddziale 
Hematologii. Będzie też Oddział 
Chemioterapii Jednego Dnia, 
bardzo nowoczesna pracownia 
leków cytostatycznych (docelo-
wo leki będą tu przygotowywać 
roboty, na wzór m.in. procedur 
japońskich) a także 5 sal pracow-
ni endoskopowej i ośrodek inno-
wacyjnych terapii.

Wartość rozpoczętej inwestycji to aż 
55 mln zł. Szpital z własnych środków 
przeznaczy na to 35 mln zł. 

– Ten ośrodek to konieczność – mówi 
Piotr Centkowski, ordynator Oddziału 
Onkologii Klinicznej WSzS w Białej Pod-
laskiej i podkreśla wagę ośrodka „Bial-
ska Onkologia”.

– Wystarczy spojrzeć na mapę ośrodków 
onkologicznych w naszym województwie: 

na południu jest Zamość, w centrum Lu-
blin, a na północy regionu tylko nasz szpi-
tal. W ciągu ostatnich 4 lat, mniej więcej 
4-krotnie wzrosła liczba chorych hospi-
talizowanych, chorych w oddziale dzien-
nym 9-krotnie. To wynika z kilku rzeczy 

• Rehabilitacja kojarzy mi się przede 
wszystkim z ogromnymi potrzebami cho-
rych i fatalną dostępnością. Co na to 
konsultant krajowy, którym jest Pan od 
4 miesięcy? 

– Przyznaję rację. Do-
stępność do rehabilitacji 
– z naciskiem na wczesną 
rehabilitację – jest naj-
większą bolączką obec-
nego systemu opieki nad 
pacjentami. Mam tu na 
myśli chorych, którzy są 
po nagłych urazach, wy-
padkach, przeszli udar 
czy np. poważną opera-
cję ortopedyczną. Ci pa-
cjenci powinni najszyb-
ciej, jak im tylko na to po-
zwoli stan zdrowia, tra-
fi ć na oddział rehabilita-
cji w szpitalu lub do opie-
ki ambulatoryjnej. Tylko wtedy możemy 
zapewnić im pełną pomoc i nie zaprze-
paścić tego, co uda się uzyskać w trakcie 
leczenia na specjalistycznych oddziałach. 
Bo jaki efekt będzie można osiągnąć roz-
poczynając rehabilitację kilka miesięcy 
po np. leczeniu na oddziale neurologii? 
A przecież kolejki są jeszcze dłuższe. To 
skandal, że ktoś, np. po wypadku komu-
nikacyjnym, czeka kilka miesięcy na re-
habilitację!

Nie możemy też zapominać o cho-
rych przewlekle, których np. przygoto-
wujemy do planowanych operacji. Od-
powiednio wcześnie objęty pomocą re-
habilitacyjną pacjent jeszcze przed ope-
racją powinien z niej korzystać. Tak pro-
wadzona rehabilitacja, już nie tylko po-
operacyjna ale właśnie przedoperacyjna 
podnosi efektywność operacji, daje cho-
remu szansę na szybszą rekonwalescen-
cję i uczy go, jak sobie radzić po przeby-
tym zabiegu. 

Dlatego moim priorytetem jest zwięk-
szenie dostępności do rehabilitacji. To 
jednak wymaga wprowadzenia zmian 
w całym systemie. I nad tym właśnie 
pracujemy. 

• Skoro rehabilitacja jest potrzebna 
na każdym etapie leczenia, młodzi leka-
rze powinni chyba zabiegać o specjali-
zację w tej dziedzinie?

– Powinni, ale nie ma tłumów. Chy-
ba wciąż nie widzą się w tym zawodzie, 
bo co tu kryć, mimo najlepszych, chęci 
ich starania rozbijają się o wadliwy sys-
tem. Mogę precyzyjnie zaplanować le-

czenie każdemu pa-
cjentowi, ale… po 
wyjściu ode mnie ten 
chory stanie w dłu-
giej kolejce, która 
zniweczy wszystko, 
a na prywatne lecze-
nie stać tylko niektó-
rych. I tak wracamy 
do punktu wyjścia 
naszej rozmowy. 

Uważam jednak, 
że dynamiczny roz-
wój rehabilitacji 
leczniczej właśnie 
nadchodzi. Mamy 
i będziemy mieli co-

raz więcej pacjentów z wieloma choroba-
mi naraz (starzejemy się jako społeczeń-
stwo), a aktywność fi zyczna, co wykaza-
ły badania, w ogromnym stopniu – nawet 
w 50 proc. – działa cuda: ma wpływ na 
ciało, ale też zmniejsza zmęczenie, po-
prawia ogólne samopoczucie, zmniejsza 
stres. Mówiąc krótko: wszyscy będziemy 
potrzebowali rehabilitacji. Niekoniecznie 
z powodu chorób czy urazów – tu kłania 
się rehabilitacja geriatryczna.

• Co w pierwszej kolejności trzeba 
więc zmienić, aby system wreszcie za-
czął działać należycie?

– W pierwszej kolejności zdecydo-
wanie muszą być opracowane kryteria, 
które będą określały kto, z jakim scho-
rzeniem będzie kierowany na jaki rodzaj 
rehabilitacji. Te kryteria są już opraco-
wane, teraz czekamy na decyzję Agencji 
Oceny Technologii Medycznych i Tary-
fi kacji oraz decyzje Ministerstwa Zdro-
wia. Prace nad tym dobiegają już koń-
ca i mam nadzieję, że fi nał zmieni wie-
le na lepsze. Oczywiście potrzebne są 
też większe nakłady fi nansowe na reha-
bilitację. Ta dziedzina musi być wresz-
cie należycie doceniona. Od lat wiado-
mo, że dobrze przeprowadzony program 
rehabilitacji – rozpoczęty odpowiednio 
wcześnie i w wystarczających cyklach 
– to dla chorych szansa na zmniejszenie 

stopnia niepełnosprawności czy nawet 
powrót do pracy zawodowej, a to z ko-
lei oznacza mniej rencistów, czyli czy-
sty zysk dla budżetu państwa. 

Dlatego cieszę się, że rok temu reha-
bilitacja została wprowadzona w zakres 
usług medycznych w ramach sieci szpi-
tali – teraz czas na kolejne zmiany. 

• Jest chyba jeszcze jeden element?
– To prawda – aby system w pełni za-

działał, potrzebna jest też dobra współ-
praca z fi zjoterapeutami. Nad tym tak-
że pracujemy. Nie ma skutecznej reha-
bilitacji bez fi zjoterapeutów. I nie można 
zapominać, że dobro chorego leży w rę-
kach zespołu: lekarza specjalisty rehabi-
litacji i fi zjoterapeuty oraz innych człon-
ków zespołu rehabilitacyjnego m.in. psy-
chologów, logopedów i terapeutów zaję-
ciowych.

• Porozmawiajmy o jeszcze jednym 
wymiarze rehabilitacji – do tej pory nie-
znanym w Polsce – o rehabilitacji dla 
chorych ze szpiczakiem plazmocyto-
wym.

– To wyjątkowo ciężka odmiana no-
wotworu, a osoby, które dotyka, przez 
długie lata zmagają się z dramatycznymi 
jej konsekwencjami. I potrzebują specja-
listycznej rehabilitacji. Obecnie w Pol-
sce na szpiczaka mnogiego choruje ok. 
6 tys. osób, rocznie rejestruje się od 1,5 
do 2 tys. nowych zachorowań a statystyki 
z ostatnich lat wskazują na niepokojącą 
tendencję – coraz częściej na ten rodzaj 
nowotworu zapadają już osoby w wieku 
poniżej 55 roku życia. Naprzeciw po-
trzebom terapeutycznym i rehabilitacyj-
nym tych osób wyszło Uzdrowisko Na-
łęczów, które jako jedyne w Polsce pod-
jęło się realizacji turnusów rehabilitacyj-
nych dla chorych na szpiczaka plazmo-
cytowego. Obecnie turnusy rehabilitacyj-
ne w Nałęczowie nie mają fi nansowania 
NFZ, ale została już złożona rekomenda-
cja o kontraktowanie tej działalności i li-
czymy na pozytywną decyzję.

Chcę zaznaczyć, że już teraz uzdro-
wisko dysponuje centrum rehabilitacyj-
no-diagnostycznym „Werandki”, w któ-
rym na najnowocześniejszym sprzęcie 
mogą bezpiecznie ćwiczyć pacjenci on-
kologiczni.

Poza tym Uzdrowisko Nałęczów jest 
w trakcie prac, mających na celu utwo-
rzenie Instytutu Rehabilitacji Uzdrowi-
skowej, gdzie m.in. będą opracowywa-
ne innowacyjne metody leczenia, a tak-
że prowadzone badania naukowe, zwią-
zane z leczeniem uzdrowiskowym, kom-
pleksową rehabilitacją, a także rehabilita-
cją uzdrowiskową oraz prowadzenie cer-
tyfi kowanych szkoleń. 

Po pierwsze kryteria
z Piotrem Majcherem, 

konsultantem krajowym w dziedzinie rehabilitacji medycznej, 
kierownikiem Zakładu Rehabilitacji i Fizjoterapii Katedry Rehabilitacji, 

Fizjoterapii i Balneoterapii UM w Lublinie i kierownikiem Oddziału 
Rehabilitacji Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie, 

rozmawia Anna Augustowska

– po pierwsze, zachorowalność na nowo-
twory bardzo rośnie, po drugie, znaczna 
część pacjentów z naszego terenu mu-
siała leczyć się w dużych ośrodkach kli-
nicznych – Lublin, Warszawa, Biały-
stok, ponieważ wówczas nasz oddział 
nie był w stanie leczyć takiej liczby cho-
rych. Obecnie jesteśmy w stanie zapew-
nić kompleksową opiekę onkologiczną – 
mówi Centkowski.

Kompleksowość opieki onkologicz-
nej dla chorych z tej części województwa 
jeszcze wzrośnie, bo w drugim etapie bu-
dowy „Bialskiej Onkologii” ma powstać 
Ośrodek Radioterapii z 2 lub 3 przyspie-
szaczami liniowymi, zgodnie ze wskaza-

niami Map Potrzeb Zdrowotnych.
– Naprawdę potrzebujemy tego 
ośrodka. Wystarczy prześledzić 
statystyki – w ostatnich latach wy-
stępuje bardzo duża liczba zacho-
rowań w zakresie raka piersi, jak 
również nowotworów płuc. Mamy 
dobrze działający Oddział Pulmo-
nologii, który chorych sprawnie 
diagnozuje, więc to też daje co naj-
mniej kilkadziesiąt nowych zacho-
rowań rocznie. Bardzo dużo jest 
nowotworów jelita grubego, raka 
prostaty, jak również często wy-
stępują nowotwory układu krwio-
twórczego i chłonnego. Staramy 
się rozwinąć część hematoonko-
logiczną, mamy pełną diagnosty-
kę, więc chorych możemy w peł-
ni zdiagnozować i w większości 
przypadków szybko leczyć w na-
szej placówce – podkreśla Piotr 
Centkowski. – Ogólnie, w ciągu 

ostatnich 4 lat liczba pacjentów hospita-
lizowanych na Oddziale Onkologicznym 
wzrosła czterokrotnie.

W nowo powstałym ośrodku zloka-
lizowane zostaną nowoczesne urządze-
nia takie jak SPECT-CT (urządzenie do 
tomografi i emisyjnej pojedynczych fo-
tonów wraz z tomografem komputero-
wym), tomograf komputerowy, aparat 
RTG, videogastroskopy i videokolono-

skopy wysokiej rozdzielczo-
ści, ultrasonograf. Pracownia 
endoskopowa układu pokar-
mowego z pięcioma gabineta-
mi zabiegowymi będzie dzia-
łać w oparciu o doświadczenia 
endoskopowych specjalistów 
japońskich. Będzie pracow-
nia immunofenotypowania 
oraz pracownia cytostatyczna.
Budynek zostanie wyposażo-
ny w wiele nowoczesnych in-
stalacji, umożliwiających in-
teligentne zarządzanie budyn-
kiem a także zostanie połączo-
ny z istniejącymi obiektami 
podziemnym kanałem. 

Nowy obiekt będzie ulo-
kowany na działce pomię-
dzy Centrum Chorób Za-
kaźnych i Ftyzjopulmono-
logicznych a osiedlem blo-
ków przy ul. Jana II Kazi-
mierza.

Anna Augustowska
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Inwestycja za rok gotowa
Trwają intensywne prace związane 

z rozbudową i modernizacją Centrum 
Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana 
z Dukli w Lublinie, których wykonawcą 
jest fi rma Budimex. Zakończenie robót 
wraz z uzyskaniem pozwolenia na użyt-
kowanie wszystkich obiektów planowa-
ne jest na grudzień 2019 roku.

Inwestycja obejmuje m.in. przebudo-
wę istniejącego zespołu poradni specja-
listycznych, modernizację i rozbudowę 
budynku radioterapii oraz powstanie bu-
dynku dydaktyczno-administracyjnego 
i diagnostyczno-laboratoryjnego z czę-
ścią łóżkową.

– Rozbudowa szpitala to nasza prio-
rytetowa inwestycja, na którą czekają 
zarówno pacjenci, jak i wszyscy pracow-
nicy. Dzięki niej uda się nam polepszyć 
komfort leczenia pacjentów, jak również 
zapewnić jeszcze lepsze warunki pracy 
naszej kadrze. Bardzo zależy nam na 
tym, aby wszystko przebiegło spraw-
nie i całość została oddana do użytku 
do końca 2019 roku – podkreśla Jerzy 
Kuliński, dyrektor COZL.

Łączna kwota inwestycji to ponad 116 
mln zł, z czego ok. 28 mln zł pochodzi 
z budżetu państwa, 82,5 mln zł ze środ-
ków samorządu województwa lubelskie-
go, a pozostałe 5,5 mln zł z dofi nanso-
wania w ramach projektu „Zakup spe-
cjalistycznego wyposażenia i techno-
logii teleinformatycznych dla COZL”. 
W pierwszym etapie prowadzone są pra-
ce w budynku Zespołu Poradni Specjali-
stycznych, administracyjno-dydaktycz-
nym i diagnostyczno-laboratoryjnym. – 
Wszystkie działania są realizowane w ter-
minie, zgodnie z planem. W pierwszej ko-
lejności weryfi kacji i przebudowie pod-
dawana jest instalacja, a następnie pro-
wadzimy roboty tynkarskie i malarskie. 
Kolejny etap będzie obejmował wykona-
nie elewacji, wylewki podłogowe, mon-
taż wykładzin i inne prace wykończenio-
we – wyjaśnia Paweł Kosior, kierownik 
kontraktu z fi rmy Budimex SA. 

Prace montażowo-demontażowe objęły 
również patio, które będzie przeznaczone 
zarówno dla pacjentów, osób odwiedza-
jących i dla personelu szpitala. Wkrótce 

Ogólnopolskie badania przesiewowe

Tropiąc tętniaki aorty brzusznej
W Klinice Chirurgii Naczyniowej w SP Szpi-

talu Klinicznym nr 1 w Lublinie na początku li-
stopada rozpoczęła się akcja badania osób pod ką-
tem wykrywania tętniaków aorty brzusznej. Ba-
dania obejmują całą Polskę a jej koordynatorem 
jest prof. Tomasz Zubilewicz, kierownik kliniki 
przy ul. Staszica.

– W projekcie biorą udział 24 ośrodki z całej 
Polski, planujemy przebadanie 30 tysięcy pacjen-
tów. To badania przesiewowe o skali i rozmia-
rze, jakie do tej pory w Polsce nie miały miejsca 
– podkreślają organizatorzy akcji.

Dlaczego to takie ważne?

Bo tętniaki aorty brzusznej nie bolą, nie da-
ją niepokojących objawów aż do dramatycznego 
pęknięcia, co związane jest z silnym bólem brzu-
cha. Na ratunek może być za późno. Kiedy tęt-
niak pęka nagle ryzyko śmiertelności wynosi od 
50 do 90 proc. Wykryty wcześniej pozwala na za-
planowanie operacji i ratuje życie. 

Badania przesiewowe, które właśnie ruszyły to 
szansa, aby tętniaki zostały wykryte we wczesnym 
etapie, co zmniejsza ryzyko powikłań i śmierci. 
Wyniki akcji pozwolą lekarzom ocenić skalę wy-
stępowania tego schorzenia wśród Polaków.

W 10 dni – 11 tys. osób

W Lublinie klinika przy Staszica przeprowa-
dziła wiosną br. pilotaż obecnej akcji – w czasie 
10 dni przebadano 11 tysięcy osób. Tętniaki zo-
stały wykryte u 4 proc. mężczyzn i 1 proc. kobiet. 
Jeden z badanych mężczyzn był w takim stanie, 
że natychmiast trafi ł na stół operacyjny i kilka dni 
później wyszedł zdrowy do domu. 

Koordynator projektu podkreśla, że badania 
skierowane są do osób powyżej 65. roku życia 
z czynnikami ryzyka, takimi jak np. nadciśnienie, 
stan po przebytym zawale, podwyższony chole-
sterol, obturacyjna choroba płuc. Tętniak aorty 
brzusznej jest też wykrywany pięciokrotnie czę-
ściej u mężczyzn niż u kobiet. 

Anna Augustowska

Organizatorzy zachęcają lekarzy, aby kiero-
wali swoich pacjentów na te badania – każ-
da z osób powinna zgłosić się indywidualnie 
do sekretariatu Kliniki Chirurgii Naczyń przy 
ul. Staszica w Lublinie. Rejestracja telefonicz-
na 81 532 57 07 od poniedziałku do piątku 
w godzinach 9-11. Program będzie realizo-
wany do 2020 roku.

Okulistyka jest tą dziedziną medycy-
ny, która rzadko wymaga zatrzymywa-
nia pacjentów na dłużej w szpitalu. Zwy-
kle po zabiegu mogą wracać do domu, 
gdzie oczywiście czują się lepiej w oto-
czeniu rodziny niż na oddziale szpital-
nym. Oczekiwanie na badanie kontrol-
ne w szpitalu, według okulistów, nie ma 
racjonalnego uzasadnienia. Do kontro-
li pacjent zgłasza się za dzień czy dwa 
po zabiegu. 

W doniesieniach medialnych płk prof. 
Marek Rękas, konsultant krajowy ds. 
okulistyki informuje, że w Stanach Zjed-
noczonych tylko 5 procent pacjentów 
okulistycznych wymaga hospitalizacji. 
W Polsce ten współczynnik jest trochę 
wyższy, ale zlikwidowanie 50 procent 
łóżek byłoby dla pacjentów nieodczu-
walne. Do tego, gdyby mniejsze ośrodki, 
które i tak nie są w stanie operować naj-
trudniejszych przypadków, skupiły się na 
dwuzmianowym operowaniu np. zaćm, 
czy wykonywaniu iniekcji do ciała szkli-
stego oka, które są obecnie dwoma naj-
bardziej palącymi problemami okulisty-
ki, można by zrezygnować z całodobo-
wych dyżurów w tych ośrodkach. Teraz 
i tak przypadki nagłe, bardzo skompliko-
wane, odsyłane są do klinik najbardziej 
zaawansowanych, które cały czas dyżu-
rują. Przetransportowanie pacjenta z ura-
zem nawet kilkadziesiąt kilometrów, do 
wysokospecjalistycznego ośrodka, który 
natychmiast zoperuje, nie jest problemem 
– dodaje konsultant krajowy. 

Szczegółowe analizy przeprowadzo-
ne przez Ministerstwo Zdrowia wykaza-
ły, że wystarczyłoby utrzymanie na od-
działach w całym kraju niewielkiej licz-
by łóżek. Większość zabiegów czy te-
rapii można już przeprowadzać w try-
bie jednodniowym. Całodobowej opie-
ki szpitalnej wymagają jedynie chorzy 
z najpoważniejszymi urazami narządu 
wzroku. Przy nieprawdopodobnym po-
stępie leczenia chorób w okulistyce co-
raz rzadziej się zdarza, żeby pacjent wy-
magał kilkudniowego pobytu w szpitalu 
po przeprowadzonej operacji.

Hospitalizację okulistyczną powin-
no się znacząco ograniczyć, zwłaszcza 
przy ogromnym niedoborze pielęgnia-
rek, uważa większość okulistów. Znacz-
nie bardziej są one potrzebne na chirurgii 
czy onkologii, a nie na oddziałach oku-
listycznych, gdzie pacjent nie wymaga 
nieustannej opieki personelu medycz-
nego. Reforma w tym zakresie jest ko-
niecznością. Na redukcji łóżek szpital-
nych w okulistyce wszyscy skorzysta-
ją, ale najbardziej pacjenci, bo znajdą 
się dzięki temu większe pieniądze na le-
czenie chorób oczu, zagrażających utra-
cie widzenia.

Z pytaniem, jak rozwiązano ten pro-
blem w Klinice Okulistyki Ogólnej UM 
w Lublinie, zwróciłem się do kierownika 
kliniki prof. Roberta Rejdaka. Szef kli-
niki zlikwidował większość łóżek, two-
rząc ambulatoria i miejsca dla oczekują-
cych pacjentów, bo zmieniły się znacznie 
metody operacyjne. Zdecydowaną więk-
szość zabiegów, które kiedyś wymagały 
pobytu w szpitalu ze względu na możli-
wość wystąpienia powikłań, czy zakaże-
nia, wykonuje się teraz w systemie jed-
nodniowym. Metody są dużo mniej in-
wazyjne. Jeszcze 10 lat temu soczewki 
do zaćmy były sztywne, trzeba było wy-
konywać nacięcie rzędu 10 mm. To po-
wodowało dużo większe ryzyko powi-
kłań. Teraz soczewki są elastyczne, roz-
wija się je dopiero w oku. Nacięcie się-
ga ok. 2 mm. Spośród moich pacjentów 
tylko 5 proc. wymaga hospitalizacji. Po 
co utrzymywać tyle łóżek na oddziałach 
okulistycznych. Za jedną dobę NFZ pła-
ci kilkaset złotych. Jeśli pomnoży się to 
przez 3000 łóżek to wychodzi olbrzymia 
suma. Te pieniądze powinny być prze-
znaczone na programy lekowe, a nie na 
fi nansowanie doby hotelowej w szpita-
lach. Czas naprawdę skończyć z tą fi k-
cją i archaicznym systemem. W Polsce 
powinniśmy zredukować liczbę łóżek 
z 3000 do maksymalnie 500, bo zmieni-
ły się radykalnie metody leczenia okuli-
stycznego na bardziej nowoczesne. Licz-
ba łóżek na oddziałach okulistycznych 
jest dokładnie taka sama, jak przed 20 
laty. Wtedy były potrzebne, teraz w wie-
lu przypadkach stoją puste.

Jednak pomimo tych przekonujących 
argumentów, dość niezrozumiałe jest sta-
nowisko Polskiego Towarzystwa Okuli-
stycznego, które przeciwstawia się re-
dukcji łóżek szpitalnych. W piśmie skie-
rowanym do ministra zdrowia czytamy 
m.in. „Zmiany planowane przez Mini-
sterstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz 
Zdrowia zaprezentowane przez prof. 
Marka Rękasa, krajowego konsultan-
ta ds. okulistyki, polegające na zmniej-
szeniu w Polsce liczby łóżek okulistycz-
nych z istniejącego stanu 3250 do ok. 
500 uważamy za działania skrajnie nie-
bezpieczne dla okulistycznego bezpie-
czeństwa Polsków. Hospitalizacja oku-
listyczna jest konieczna u chorych z ura-
zami narządu wzroku, pacjentów po nie-
których zabiegach w jaskrze, przeszcze-
pach rogówki, ciężkich zapaleniach bło-
ny naczyniowej oka, owrzodzeniach ro-
gówki, zapaleniach nerwu wzrokowego 
i innych”. Obawy PTO mogą być spo-
wodowane i tym, że wraz ze zmniejsze-
niem łóżek okulistycznych, część okuli-
stów może stracić zatrudnienie.

Jerzy Jakubowicz

rozpoczną się również działania w bu-
dynku radioterapii. Ostatnim etapem bę-
dzie zmiana sposobu użytkowania części 

istniejącego budynku łóżkowego i ada-
ptacja dotychczasowych pomieszczeń 
biurowych na potrzeby medyczne. aa

Czy za dużo?
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17 listopada obchodzony jest jako 
Światowy Dzień Wcześniaka. To dzień, 
w którym solidaryzujemy się z przed-
wcześnie urodzonymi dziećmi i ich rodzi-
cami. W tym roku z tej okazji wspomina-
no też początki polskiej neonatologii.

– Tworzyliśmy ją od zera, wspomaga-
jąc się literaturą – podkreślała prof. Wa-
lentyna Iwaszko-Krawczuk, nestorka 
polskiej neonatologii, jedna z 13 osób – 
wybitnych specjalistów, twórców polskiej 
neonatologii – których wspomnienia zło-
żyły się na książkę pt. „Narodziny pol-
skiej neonatologii. Wspomnienia leka-
rzy”. Książka, której autorką jest dzien-
nikarka Joanna Morga, „Narodziny pol-
skiej neonatologii. Wspomnienia leka-
rza”, jest dostępna w formie elektronicz-
nej na stronie Koalicji dla Wcześniaka 
www.koalicjadlawczesniaka.pl Koalicja 

stary inkubator węgierski. Później mia-
łam takie same w swojej klinice i do dzi-
siaj nie wiem, skąd te węgierskie inku-
batory się wzięły. Były otwarte i nie było 
w nich ogrzewania. Pielęgniarki musiały 
wkładać do nich termofory – wspomina 
prof. Elżbieta Gajewska, współtwórczy-
ni polskiej neonatologii, pierwszy konsul-
tant krajowy w dziedzinie neonatologii, 
wieloletni kierownik Kliniki Neonatolo-
gii Akademii Medycznej we Wrocławiu.
– Zaczynaliśmy od niczego. W latach 
70. XX wieku były tylko małe oddziali-
ki noworodkowe przy oddziałach położ-
niczych. Gdy rodziło się chore dziecko, 
starano się mu jakoś pomóc, ale wtedy in-
tensywna terapia noworodka w ogóle nie 
istniała. Nie było żadnego sprzętu, pienię-
dzy, nie wspominając o tym, że brakowa-
ło ludzi, którzy by się tym zajmowali – 

dziecka – mówi prof. Ryszard Lauter-
bach, kierownik Oddziału Klinicznego 
Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego 
w Krakowie, konsultant ds. neonatologii 
dla województwa małopolskiego, krajo-
wy ds. neonatologii. – Jeszcze w latach 
80. tworzyliśmy własnymi rękami po-
trzebny sprzęt. Robiliśmy u nas w po-
mieszczeniach warsztatowych w piwnicy 
namiastki prostego sprzętu dla noworod-
ków, jakimi były budki tlenowe na wzór 
oxyhoodów. Wiedzieliśmy, jaka jest za-
sada ich działania, jak regulować i spraw-
dzać stężenie tlenu wewnątrz, więc cięli-
śmy stare inkubatory i kleiliśmy te bud-
ki (…) Pamiętam, jak jeden z profeso-
rów z USA zobaczył je i zapytał: „Co to 
jest?”. „To jest oxyhood” – odpowiedzia-
łem. Zaintrygowało go to: „O, to cieka-
we! A gdzie to jest produkowane?”. A ja 
na to: „W warsztacie w piwnicy” – wspo-
mina prof. Ryszard Lauterbach.

Obecny rozwój neonatologii sprawił, 
że możliwe jest ratowanie wcześniaków 
z coraz mniejszą masą ciała. W 1989 ro-
ku powstała specjalizacja z neonatolo-
gii. Powołano wtedy 15 neonatologów 
(na świecie nie ma oddzielnej specjali-
zacji z neonatologii – wcześniakami zaj-
mują się pediatrzy, więc Polska jest pod 
tym względem wyjątkowa). W 2011 roku 
powstały „Rekomendacje dotyczące po-
stępowania z matką oraz noworodkiem 
urodzonym na granicy możliwości prze-
życia z uwzględnieniem aspektów etycz-
nych”, które pomagają lekarzom podej-
mować trudne decyzje dotyczące zaprze-
stania uporczywej terapii. Polscy neona-
tolodzy w ostatnich latach walczyli rów-
nież o immunoprofi laktykę zakażeń wi-
rusem RS u wcześniaków. Od 2018 roku 
ochronę przed wirusem RS mogą otrzy-
mywać dzieci urodzone do końca 32. ty-
godnia ciąży.

Dziś polska neonatologia nie odbie-
ga od standardów europejskich i świa-
towych, ale wymagało to wiele wysił-
ku. Neonatolodzy od kilku lat zabiega-
ją o stworzenie programu kompleksowej 
opieki nad dziećmi urodzonymi przed 
terminem i sprawowanie nad nimi opie-
ki i kontroli do 3. roku życia tak, aby 
w każdym województwie działał ośro-
dek, gdzie możliwa byłaby koordynacja 
specjalistycznych konsultacji, które mu-
szą odbyć wcześniaki. 

aa

Fragmenty wypowiedzi ekspertów 
medycznych pochodzą z książki „Narodziny 
polskiej neonatologii. Wspomnienia lekarzy”.

Książka na Światowy Dzień Wcześniaka www.koalicjadlawczesniaka.pl

Szuflady jako łóżeczka

Nowelizacja listy refundacyjnej 
– listopad 2018 r.

W nowelizacji listy leków refundowanych od 1 listo-
pada 2018 r. są dodane nowe leki istotne dla chorych na 
hipercholesterolemię rodzinną, nadciśnienie płucne tęt-
nicze, szpiczaka mnogiego i łuszczycę.

W kardiologii proponowane są konkretne rozwiąza-
nia terapeutyczne dla hipercholesterolemii rodzinnej. 
Od listopada refundowany będzie alirokumab w zakre-
sie programu lekowego.

Stworzony został nowy program lekowy dla pacjen-
tów z nadciśnieniem tętniczym płucnym. Wprowadzo-
no na listę epoprostenol w ramach programu lekowego. 
Terapia tym lekiem będzie prowadzona w terapii skoja-
rzonej z inhibitorem fosfodiesterazy typu 5 oraz anta-
gonistą receptorów endoteiiny. Dodano też lek riocygu-
at w ramach leczenia nadciśnienia tętniczego płucnego 
w monoterapii i w skojarzeniu z bosentanem.

W ramach fi nansowania III linii leczenia w szpiczaku 
mnogim będzie refundowany pomalidomid, w ramach 
programu lekowego leczenia nawrotowego i opornego 
szpiczaka mnogiego.

Rozbudowane zostały możliwości leczenia dla cho-
rych cierpiących na łuszczycę. Zmiany obejmują pa-
cjentów, którym zostanie udostępnionych kilka opcji te-
rapeutycznych. Jedną z nich jest sekukinumab. Wchodzi 
on na listę refundacyjną w ramach trzech programów le-
kowych: leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łusz-
czycy plackowatej, leczenie łuszczycowego zapalenia 
stawów o przebiegu agresywnym oraz leczenie ciężkiej, 
aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów 
kręgosłupa. Na to pacjenci i środowisko medyczne dłu-
go czekali. Kolejny lek, ixekizumab, będzie dostępny dla 
pacjentów w ramach leczenia ciężkiej postaci łuszczy-
cy plackowatej. Dzięki tym zmianom dano pacjentom 
dwa nowe przeciwciała monoklonalne, które rozszerza-
ją leczenie biologiczne. Jednak w rzeczywistości dotar-
cie tych nowych leków do chorych wcale nie wygląda 
optymistycznie. Tymczasem w naszym regionie te no-
we leki można stosować tylko w Klinice Dermatologicz-
nej, która ma obecnie pewne problemy lokalowe. Dr n. 
med. Adam Borzęcki, dyrektor Laser Med. w Lublinie, od 
trzech lat stara się o przyznanie środków na to nowocze-
sne leczenie. Spełnia warunki do tej terapii: ma lekarzy 
specjalistów i oddział szpitalny, a w dodatku niektórzy 
chorzy mogą być leczeni również ambulatoryjnie. Nie-
stety, LOW NFZ nie ma wystarczających środków fi nan-
sowych na to leczenie. Jak to często bywa leki są na pa-
pierze, ale brakuje ich w codziennej terapii. 

Resort zdrowia poinformował o zmianach na liście 
75+. W październiku Sejm przyjął rządową noweliza-
cję, przewidującą zwiększenie o 50 milionów zł środków 
przewidzianych na ten rok na bezpłatne leki dla senio-
rów, którzy ukończyli 75. rok życia. Czyli łączna kwota na 
ten cel zwiększy się do poziomu 683,4 mln zł. Dodatko-
we środki na leki dla seniorów będą służyły zmniejsze-
niu obciążeń fi nansów ponoszonych w związku z tam-
tym rozszerzeniem. Kolejnych nowych leków na liście 
należy się spodziewać w przyszłym roku.

Nastąpił wzrost zarówno samych programów leko-
wych, liczby pacjentów w nich uczestniczących oraz 
kwot na refundację. W 2012 r. były 72 programy lekowe, 
do których zakwalifi kowano 47 tys. pacjentów, co kosz-
towało 2 mld zł. Obecnie programów jest 140. Korzysta 
z nich 135 tys. pacjentów, zaś budżet na leczenie w ra-
mach programów przekroczył 3 mld zł.

W Warszawie 24 października odbyło się XIV Forum 
Rynku Zdrowia, a w czasie dyskusji m. in. zabrała głos 
Barbara Misiewicz-Jagielak, dyrektor ds. relacji zewnętrz-
nych w Polpharmie – „W kontekście polityki lekowej pań-
stwa, należy zwrócić uwagę na bardzo istotny zapis, aby 
zapewnić pacjentom stały i niezakłócony dostęp do le-
ków, także w okresie wystąpienia kryzysów gospodar-
czych i politycznych. Farmacja jest jedną z najbardziej in-
nowacyjnych gałęzi gospodarki, która stosunkowo du-
żo reinwestuje”.  (jj)

Operetka
Przewodniczący Delegatury LIL w Zamościu zaprasza lekarzy medycyny 

i dentystów na wspólne wyjście do Zamojskiego Domu Kultury na Noworocz-
ną Galę Operetkową w dniu  4 stycznia 2019 r. o godzinie 19.00. Bilety z moż-
liwością częściowego dofi nansowania. Zapisy pod nr telefonu 84 638 46 58 
lub w biurze delegatury w Zamościu.

Zamość

dla Wcześniaka wraz z Polskim Towarzy-
stwem Neonatologicznym objęła patronat 
nad tym opracowaniem. 

Pierwszy modelowy oddział wcze-
śniaków powstał w Polsce w 1950 roku 
w Instytucie Matki i Dziecka w Warsza-
wie. – Lata 60. to był najtrudniejszy okres 
w rozwoju neonatologii, ponieważ wte-
dy nic nie było. (…) Oprócz starych łó-
żeczek stały tam olbrzymie szafy z szu-
fl adami. A ponieważ wtedy rodziło się 
bardzo dużo dzieci, a nie było tyle łóże-
czek, często kładziono je w tych szufl a-
dach. Tak było zresztą nie tylko w mojej 
klinice, ale też w szpitalach, w których 
byłam na stażu z pediatrii. (…) Brakowa-
ło antybiotyków. Na całą salę był jeden 

wspomina prof. Jerzy Szczapa, wielo-
letni kierownik Kliniki Zakażeń Nowo-
rodków Uniwersytetu Medycznego w Po-
znaniu, współzałożyciel i pierwszy prezes 
Polskiego Towarzystwa Neonatologicz-
nego. – W latach 70. neonatologia, a ra-
czej opieka medyczna nad noworodkiem 
w Polsce, nazywana trochę lekceważąco 
mikropediatrią, była na bardzo słabym po-
ziomie. Nie było jeszcze oddzielnej spe-
cjalizacji, drastycznie brakowało nowo-
czesnego sprzętu, a możliwości ratowania 
najmniejszych dzieci były praktycznie ze-
rowe. Zresztą w tamtych czasach nowo-
rodka ważącego 1000 gramów uznawano 
za niezdolnego do życia. Nie podejmowa-
liśmy wtedy żadnych działań u tak małego 

Szach i... mat
Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów:

Lubelskiej Izby Lekarskiej,
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie,
Stowarzyszenia Szachistów Szachpol w Łukowie

wszystkich lekarzy wraz z rodzinami i osobami towarzyszącymi oraz 
sympatyków szachów do udziału w 

V Ogólnopolskich Mistrzostwach 
Lekarzy i Prawników w Szachach, 

które odbędą się w dniach 11-13 stycznia 2019 r. 
w Kazimierzu Dolnym w Domu Architekta SARP, ul. Rynek 3, 

w ramach których zostaną rozegrane:

IV Mistrzostwa Polski Lekarzy 
w Szachach Błyskawicznych P-5 (w dniu 11.01.2019 r.) 

i Szachach Szybkich P-15 (w dniu 12.01.2019 r.).

Kontakt do przewodniczących Komitetu Organizacyjnego:
Piotr Piwowarczyk – 25 798 33 64, Marek Gogacz – 502 114 898,

Tomasz Nawrot – 501 134 753.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia udziału w mistrzostwach oraz rezerwacji miejsc w Domu Architekta 

należy dokonać do dnia 9.01.2019 r. elektronicznie na jeden z adresów:
mistrzostwa.kazimierz2019@gmail.com lub 

sarp@dom-architekta.com.pl
lub telefonicznie, pod numerami telefonów podanych powyżej.

Po 9.01.2019 r. organizatorzy nie gwarantują udziału w mistrzostwach ze 
względu na ograniczoną liczbę miejsc. 

Liczy się kolejność zgłoszeń.
Informacje o turnieju dostępne są również w serwisach turniejowych i na 

stronach:
www.chessarbiter.com/turnieje.php, www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_539/

www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_540/

Komisja Rekreacji i Sportu sport.oil.lublin.pl

Malta czeka!
Komisja Rekreacji i Sportu ORL zaprasza członków LIL na integracyjną wy-

cieczkę na Maltę w dniach 22-29 marca 2019 r. Szczegóły na stronie komi-
sji: sport.oil.lublin.pl

Komisja Rekreacji i Sportu sport.oil.lublin.pl

Bal
Lubelska Izba Lekarska Delegatura w Białej Podlaskiej zaprasza na 

XXVIII Bal Lekarzy i Prawników, który odbędzie się dn. 26 stycznia 2019 r. 
o godz.19.00 w dworku „Jolanta”, Czosnówka k. Białej Podlaskiej. 

Oprawę muzyczną zapewni zespół muzyczny „PASSAT”. 
KOSZT: 180 zł od osoby/360 zł od pary. Zgłoszenia do dn. 10 grudnia 2018 r. 

Tel. 83 344 28 87 w Delegaturze LIL w Białej Podlaskiej. W programie: wspa-
niała zabawa i wyborne menu. 

Biała Podlaska 



Lekarski kalejdoskop

Tekst: Anna Augustowska

Wojskowy 
Pracodawcą Roku 2017

Wśród zwycięzców konkursu Pracodawca Roku 2017, 
który organizuje lubelski Ratusz, w kategorii Średnia – Du-
ża Firma znalazł się 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poli-
kliniką. Doceniono współpracę z Miejskim Urzędem Pracy 
w Lublinie, zgłaszanie wolnych miejsc pracy, zatrudnianie 
osób bezrobotnych, przyjmowanie stażystów i praktykan-
tów oraz udział w przedsięwzięciach organizowanych przez 
Miejski Urząd Pracy w Lublinie.

Kiedy dzieci czekają...
…na wizytę u lekarza, czy na badania, zwykle się nudzą. Od 

połowy listopada już tak nie jest. W holu głównym Uniwer-
syteckiego Szpitala Dziecięcego przy ul. Chodźki w Lublinie 
otwarto „słONICOwy kącik zabaw”, wyposażony w gry, plan-
sze, zabawki edukacyjne oraz meble dostosowane do potrzeb 
dzieci. – Hol przeszedł metamorfozę, tak, aby dzieci przeby-
wające w szpitalu, czy oczekujące na wizyty w poradni, mogły 
ten czas spędzić na zabawie – wyjaśnia Agnieszka Osińska, 
rzeczniczka USzD. Kącik ufundowała Fundacja ONICO. 

Bardzo potrzebny ZOL
W Szpitalu Neuropsychiatrycznym powstaje nowy bu-

dynek, w którym mieścić się będzie zakład opiekuńczo-
leczniczy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W no-
wym obiekcie będzie znajdować się 80 łóżek. – Są bardzo 
potrzebne, bo nasz rejon ma najmniejszą liczbę zakładów 
opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych w kraju – wyja-
śniał Piotr Dreher, dyrektor Szpitala Neuropsychiatryczne-
go. Koszt inwestycji, która ma być gotowa w 2020 roku, to 
16 mln złotych. Większość środków pochodzi z RPO.

Będą skutecznie ratować
W Tomaszowie Lubelskim przy szpitalu uroczyście otwar-

to SOR i lądowisko. Obie inwestycje zrealizowano w ramach 
tego samego projektu wartego 16 mln zł. Lądowisko jest już 
gotowe, natomiast SOR powinien ruszyć 1 stycznia, po pod-
pisaniu kontraktu z NFZ. 

Dla dzieci od przyjaciół
Inkubator transportowy, przeznaczony do transportu no-

worodków wewnątrz szpitala, wyposażony jak kompletne 
stanowisko intensywnej terapii „na kółkach”, a także jedyne 
tego typu na Lubelszczyźnie urządzenie – gastrolyzer z ak-
cesoriami do badania nietolerancji laktozy u dzieci w wieku 
3-18 lat, otrzymał Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lubli-
nie od Stowarzyszenia Przyjaciół Szpitala. Wartość sprzętu 
to ponad 150 tys. zł.

Nie tylko seniorom przyjazne
W tegorocznej – organizowanej po raz siódmy – edycji kon-

kursu „Miejsce Przyjazne Seniorom”, którego organizatorem 
są prezydent miasta Lublin i Rada Seniorów, wśród wyróżnio-
nych lokalnych instytucji i punktów usługowych, które ofe-
rują udogodnienia i zniżki dla seniorów, spełniają kryterium 
dostępności architektonicznej oraz zapewniają uprzejmą, tro-
skliwą obsługę znalazły się także placówki medyczne. M.in. 
Sanitas Centrum Medyczne, Sanus i Specjalistyka Czechów. 
Wszystkie aplikujące podmioty otrzymały certyfi katy.

Wcześniaki lubią fiolet
Z okazji Światowego Dnia Wcześniaka w Szpitalu Kli-

nicznym nr 1 przy ul. Staszica odbyło się spotkanie z gru-
pą urodzonych tu wcześniaków, z ich rodzicami oraz perso-
nelem medycznym, doświadczonym w odbiorach porodów 
przedwczesnych. Z tej też okazji Oddział Noworodków Kli-
niki Położnictwa i Patologii Ciąży został udekorowany na 
fi oletowo, kolor będący symbolem tego dnia.
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• Zdobycie tytułu mistrzyni świata le-
karzy w tenisie ziemnym wymaga chyba 
wielu lat treningów. Pewnie od dziec-
ka nie rozstaje się Pani z rakietą teni-
sową?

– Wprost przeciwnie, przygodę z teni-
sem ziemnym rozpoczęłam 
9 lat temu, czyli stosunko-
wo niedawno. Ale nie jest 
tak, że wcześniej siedzia-
łam na przysłowiowej ka-
napie. Sport był moim ży-
wiołem od zawsze. 

W dzieciństwie zdecy-
dowanie wolałam towa-
rzystwo chłopców, z któ-
rymi spędzałam czas wspi-
nając się po drzewach, pły-
wając, grając w piłkę noż-
ną (założyliśmy nawet 
podwórkowy klub piłkar-
ski o fantazyjnej nazwie 
„Karmen”) i w badminto-
na. Kiedy skończyłam 10 
lat, odkryłam tenis stoło-
wy! Razem z bratem treno-
waliśmy na stole z płyty pilśniowej, usta-
wionej na pustakach. Konstrukcja nasze-
go Taty. Błyskawicznie przyszły sukce-
sy. Już po roku treningów zdobyłam wi-
cemistrzostwo województwa siedleckie-
go. Wkrótce w szkole, do której chodzi-
liśmy, zakupiono aż 4 profesjonalne sto-
ły! Grała cała szkoła.

• I tak do dziś – sport jak powietrze?
– Ciągle próbowałam czegoś nowe-

go. Treningi na basenie, aero-
bik, dance aerobik, windsur-
fi ng. Jedynie w okresie liceum 
i studiów naprawdę dużo się 
uczyłam i sportu było niewie-
le. Byłam w klasie biologicz-
no-chemicznej i moim celem 
była stomatologia. Innego kie-
runku studiów w ogóle nie bra-
łam pod uwagę. A kiedy udało 
mi się tam dostać, to ukończy-
łam je z pierwszą lokatą.

• Dlaczego stomatologia?
– Geny – moja mama pro-

wadziła gabinet dentystycz-
ny, a ja w zasadzie od 12 roku 

życia pomagałam jako pomoc stomato-
logiczna. Nie tylko uczyłam się zawodu, 
miałam własne, zarobione pieniądze, ale 
dobrze się też bawiłam. Praca ciągle da-
je mi radość. To w zasadzie moja druga 
największa pasja, obok tenisa.

charakter stworzony do rywalizacji. Rze-
czywiście, zawsze miałam dużą odpor-
ność na stres i wielkie ambicje. Porażki 
nigdy mnie nie załamywały, a raczej da-
wały wielką motywację do jeszcze bar-
dziej intensywnych treningów. Na koncie 
pojawiały się kolejne sukcesy i zyskałam 
cudownych fanów w postaci moich naj-
bliższych. Największym z nich jest Tata, 
który śledzi wszystkie moje wyniki i na-
prawdę mocno przeżywa sukcesy i poraż-
ki. Mąż towarzyszy mi na wielu turnie-
jach, a jako pasjonat kolarstwa, zawsze 

zabiera ze sobą ro-
wer i zwiedza przy 
okazji okolice.

• Czyli tenis stał 
się nieodzowną czę-
ścią życia?

– Rzeczywiście 
tak jest. Zabiera mi 
kawał życia. Gram 
w ligach ogólno-
polskich. Należę do 
Polskiego Stowarzy-
szenia Tenisa Lekar-
skiego PSTL, pod 
którego egidą roz-
grywane są przez ca-
ły rok świetne tur-
nieje na bardzo wy-
sokim poziomie. 

Trzeba podkreślić, że wśród lekarzy jest 
naprawdę wielu znakomitych tenisistów 
i polski tenis lekarski jest bardzo wysoko 
notowany na arenie międzynarodowej. 

• Wygrana na mistrzostwach świa-
ta – jesienią na Malcie – to było zasko-
czenie?

– Trochę tak. Nie byłam w optymalnej 
formie, jak w poprzednim roku w Cze-
chach, gdzie zdobyłam dwa srebrne me-

dale i jeden brązowy – 
w tym srebro w katego-
rii singiel open. Na Mal-
tę pojechałam z kontu-
zją łokcia i nie miałam 
wielkich oczekiwań. Ale 
czasem taki dystans, luz 
przynosi całkiem niezłe 
efekty. I udało się! Ten 
tytuł to w pewnym sen-
sie ukoronowanie moich 
dotychczasowych wysił-
ków. Zagrałam już oko-
ło 150 turniejów i z każ-
dym rokiem jest coraz le-
piej, więc szykuję się na 
kolejne!

Lekarz z pasją Komisja Rekreacji i Sportu sport.oil.lublin.pl

Tenis wyzwala moją energię
z Agatą Wojciuk, 

dentystką, która właśnie zdobyła tytuł mistrzyni świata lekarzy 
w tenisie ziemnym, pasjonatką sportu i aktywności fi zycznej, 

rozmawia Anna Augustowska

Mistrzostwa świata
W dniach od 29 września do 5 października w miejscowości Triq 

Aldo Moro na Malcie spotkało się 225 lekarzy i stomatologów, którzy 
rywalizowali w 48. Mistrzostwach Świata Lekarzy w Tenisie. Impreza 
ta odbywa się co roku pod egidą World Medical Tennis Society. Za-
wody są rozgrywane w różnych kategoriach wiekowych, począwszy 
od open (do 35 lat), +35, następnie co 5 lat aż do +80. Rywalizacja 
toczy się w singlu, deblu, mikście a także w Pucharze Narodów.

W tym roku na Malcie Polskę reprezentowało aż 31 lekarzy i była 
to jedna z liczniejszych narodowości. Udało się im wywalczyć 48 me-
dali, w tym 15 złotych, 12 srebrnych i 21 brązowych. Na uwagę za-
sługuje występ naszych lekarek, które w Pucharze Narodów zdobyły 
srebrny krążek, przegrywając dopiero w fi nale z drużyną ze Stanów 
Zjednoczonych. Spośród lekarzy z Lubelszczyzny najlepiej wypadły 
Agata Wojciuk-Łuków (2 złota, 1 srebro, 1 brąz) oraz prezes PSTL 
Joanna Szafranek (2 złota, 2 razy brąz). Wszyscy Polacy prezento-
wali się w narodowych strojach od fi rmy Lexus Polska, ufundowa-
nych przez Monikę Małek. Na imprezie na zakończenie MŚ medale 
za Puchar Narodów wręczała sama prezydent Malty – Marie Louise 
Coleiro Preca. Ponadto w trakcie turnieju odbyło się spotkanie dele-
gatów z każdego kraju na tzw. President Dinner, na którym dysku-
towano o przyszłości WMTS. Ustalono, że kolejne mistrzostwa od-
będą się 3-9 sierpnia 2019 w Wilnie (Litwa), a w 2020 roku lekarze 
powalczą w Antalyi (Turcja).

Warto wspomnieć również, że na krajowym podwórku lekarze są 
tenisowo jedną z silniejszych grup zawodowych. Pierwsze w histo-
rii lekarskiego sportu mistrzostwa Polski w tenisie ziemnym odby-
ły się w 1991 roku w Olsztynie. W 1999 roku powstało Polskie Sto-
warzyszenie Tenisowe Lekarzy z siedzibą w Olsztynie, które orga-
nizuje każdego roku kilka turniejów, w tym letnie i halowe mistrzo-
stwa Polski. W turniejach tych może zagrać każdy lekarz i denty-
sta, posiadający dyplom i obywatelstwo polskie. Wszystkich leka-
rzy i dentystów zapraszamy do udziału w turniejach organizowanych 
przez Polskie Stowarzyszenie Tenisowe Lekarzy. Więcej informacji 
na stronie PSTL.org.

Marcin Pokrzywnicki – sekretarz PSTL

Tenis naszą siłą!
W dniach 8-11 listopada 2019 r. w Pabianicach odby-

ły się XXI Halowe Mistrzostwa Polski Lekarzy w Teni-
sie, Memoriał dr. Andrzeja Jasińskiego. Organizatora-
mi mistrzostw byli Bogusław Rataj, Adam Jakubowski 
i Daniel Leończyk, a sędzią naczelnym Mirosław Grab-
da. Lekarze rywalizowali codziennie do późnych godzin 
wieczornych w hali tenisowej MOSiR przy ul. Grota-
Roweckiego 8.

9 listopada odbyło się ofi cjalne otwarcie turnieju, pod-
czas którego uczciliśmy pamięć dr. Jasińskiego minutą 
ciszy. Joanna Szafranek, prezes Polskiego Stowarzysze-
nia Tenisowego Lekarzy, dziękowała za wspaniałą orga-
nizację turnieju i zapraszała na kolejne zawody pod egi-
dą PSTL w nowym roku w Częstochowie (5-7 stycznia 
2019 r.). 

W hotelu „Aviator” lekarze bawili się w sobotę podczas 
players party, które poprzedzała konferencja pt. „Wspo-
maganie procesu treningowego – współczesne kierunki” 
pod kierownictwem naukowym prof. Ewy Brzeziańskiej-
Lasoty. Mogliśmy posłuchać m.in. o odżywkach, suple-
mentach diety w sporcie, igłowaniu suchym i nowocze-
snych technologiach w diagnostyce wydolności. Przyzna-
no również nagrody fair play. U kobiet otrzymała ją An-
na Komar, a u mężczyzn Michał Dyrda.

Lubelską Izbę Lekarską godnie reprezentowały Joan-
na Szafranek – prezes PSTL, która zdobyła złoty me-
dal w singlu i w deblu w kat. +45 oraz Agata Wojciuk, 
która wywalczyła brąz w kat. singel open i srebro w kat. 
debel open.

Zapraszamy do udziału w turniejach organizowanych 
przez Polskie Stowarzyszenie Tenisowe Lekarzy. Wię-
cej informacji na stronie http://pstl.org/.

Marcin Pokrzywnicki• Wróćmy więc do tenisa ziemnego. 
Czy to był przypadek?

– Nie. O tenisie myślałam już dużo 
wcześniej, ale najpierw był rozwój za-
wodowy, a potem obowiązki rodziciel-
skie. Kiedy udało się wygospodarować 
trochę czasu, zakupiłam rakietę i zaczę-
łam trenować pod okiem trenera Artura 
Folwarskiego w Siedlcach. To on wysłał 
mnie na pierwsze turnieje i przekonywał, 
że drzemie we mnie jakiś potencjał i mam 
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Z aparatem po nagrody
Niekwestionowanym zwycięzcą tegorocznej – ósmej z kolei 

– edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotografi cznego Lekarzy 
i Studentów Medycyny organizowanego pod auspicjami Lubel-
skiej Izby Lekarskiej, został lekarz ginekolog ze Świerzawy na 
Dolnym Śląsku Henryk Mazurek. 

Na konkurs nadesłano 166 prac, w tym 10 cykli. Jury w skła-
dzie: Andrzej Zygmuntowicz – wiceprezes Związku Polskich 
Artystów Fotografi ków (przewodniczący), Robert Pranagal 
– Okręg Lubelski Związku Polskich Artystów Fotografi ków, 

Rafał Goral – wiceprezes Lubelskiego Towarzystwa Fotografi czne-
go, Jacek Szkutnik – wiceprezes Lubelskiej Izby Lekarskiej, Jerzy 
Bednarski – Lubelski Uniwersytet Medyczny i Krzysztof Sak – Ko-
misja Kultury ORL w Lublinie, postanowiło przyznać następujące na-
grody i wyróżnienia.

Grand Prix przypadło Henrykowi Mazurkowi za fotografi e „Re-
fl eksja” i „Nostalgia”.

Nagrodę za najlepszą fotografi ę w kategorii „Człowiek” przypadła 
Henrykowi Mazurkowi, w kategorii „Natura” Michałowi Gałanowi 
(Zamość), w kategorii„Architektura” Mirosławowi Żydeckiemu (oku-
lista, Warszawa) i Barbarze Kubinowskiej (studentka, Warszawski 
Uniwersytet Medyczny), w kategorii „Ulica” Mateuszowi Kaczmar-
skiemu (student, Warszawski Uniwersytet Medyczny).

Nagrodę Prezesa Lubelskiej Izby Lekarskiej otrzymał Henryk Mazu-
rek, zaś Przewodniczącego Komisji Kultury ORL w Lublinie – otrzyma-
ła Pamas Pooprasert (studentka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie). 
Nagroda partnera technologicznego konkursu Fujifi lm Polska przypa-
dła Klaudii Brożynie (studentka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie), 
a Związku Polskich Artystów Fotografi ków Okręg Lubelski Mirosła-
wowi Żydeckiemu. Henryk Mazurek zgarnął również Nagrodę Lubel-
skiego Towarzystwa Fotografi cznego. 

Wyróżniono także prace Mirosława Żydeckiego, Wojciecha Dyka 
(kardiochirurg, Radzymin), Michała Gałana oraz Jerzego Ratajskie-
go (pediatra, Tomaszów Mazowiecki). 

Oprócz nagrodzonych fotografi i do wystawy pokonkursowej zakwa-
lifi kowano prace następujących autorów (w kolejności alfabetycznej):

Martyna Bolesta – „Hanoi”, Dariusz Dura – „Ostatni spacer”, Da-
riusz Dura – „Bielik”, Michał Gałan – „Wonderwall”, Michał Gałan – 
„Zew”, Irena Gudel-Trochimowicz – „Gosia”, Vitalii Hrekh – „Grafi ka 
wodna”, Anna Jaworska – „Ptaki”, Maciej Jóźwiak – „Ypsilon”, Barbara 
Kubinowska – „Zanim zerwie się wiatr”, Bartosz Kuczyński – „Wyspa”, 
Marta Kurzeja – „Burano”, Krzysztof Marzec – „W cieniu wulkanu”, 
Krzysztof Marzec – „Podwórkowa manufaktura”, Pamas Pooprasert – 
„New soul”, Jerzy Ratajski – „Katowice 1”, Jerzy Ratajski – „Katowi-
ce 2”, Jerzy Ratajski – „Fatum”, Jerzy Ratajski – „Portrecista”, Marek 
Rawski – „Esowata”, Karolina Rząd – „Zapomniany”, Sławomir Szy-
mański – „Andaluzja 1”, Sławomir Szymański – „Andaluzja 3”, Miro-
sław Żydecki – „Wieża”. (MS i aa)

Malarsko o fotografii 
Odbyło się kolejne spotkanie Lubelskiej Lekarskiej Akademii 

Fotografi i. W siedzibie LIL 17 listopada 2018 r. spotkali się pasjo-
naci fotografi i. Zajęcia poprowadził Paweł Znamierowski, któ-
ry mówił o „Strukturach malarskich w fotografi i”. Znamierowski 
ukończył studia w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS 
(dziś Wydział Artystyczny UMCS). 

17 października 2017 r. o godz. 12.00 w Galerii Sztu-
ki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy” (Klub Lekarza, Lu-
blin, ul. Chmielna 4), odbył się wernisaż wystawy po-
plenerowej VI Ogólnopolskiego Pleneru Fotografi cz-
nego Lekarzy Kazimierz Dolny 2018.

Varia na głosy
8 listopada 2018 r. w Domu Kultury LSM odbył 

się koncert w wykonaniu chóru Continuum z towa-
rzyszeniem znanych lubelskich muzyków instrumen-
talistów pod tytułem „Varia na głosy”. Chór wykonał 
madrygały z okresu renesansu, utwory z twórczości 
J. S. Bacha, W. A. Mozarta oraz hity muzyki fi lmo-
wej. Muzycy na oboju, klarnecie, skrzypcach i for-
tepianie wykonali utwory od okresu baroku po erę 
swingu. Występ zakończyło wspólne wykonanie 
przez chór i instrumentalistów utworu z gatunku ne-
gro spirytual „Gonna Study War No More”.

Chór Continuum

Wernisaż po plenerzeWernisaż po plenerze

więcej zdjęć

kultura.oil.lublin.pl
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LITERACKO TEATRALNiENajważniejszy pacjent 

Eugenii Lewickiej
Gdyby nie postać marszałka Piłsudskiego o zdolnej, postępo-

wej i oddanej swej pracy lekarce, Eugenii Lewickiej, która działała 
w latach 20. ub. wieku pewnie nic byśmy nie wiedzieli. 

A przecież to dzięki niej uzdrowisko w Druskiennikach zamie-
niło się w słynny kurort, gdzie leczono słońcem, powietrzem i ru-
chem; to dzięki niej na warszawskich Bielanach mamy do dziś słyn-
ną Akademię Wychowania Fizycznego (wtedy Centralny Instytut 
Wychowania Fizycznego) i to dzięki niej kobiety zaczęły uprawiać 
sport nie tylko rekreacyjnie.

O losie Lewickiej zdecydował niespodziewany zbieg okolicz-
ności, kiedy to wezwano ją do domu odpoczywającego w Dru-
skiennikach Józefa Piłsudskiego. Wywołane infekcją nagłe, noc-
ne załamanie stanu zdrowia Marszałka i sprawna interwencja le-
karki, zmieniły życie obojga. 

Było lato 1924 roku. Piłsudski zachwycił się dobrze wykształ-
coną, pełną nowych pomysłów i entuzjazmu lekarką. Jak pisze 
autorka „Ostatniej miłości Marszałka” Elżbieta Jodko-Kula: „Zmę-
czony wieloletnią, rujnującą zdrowie aktywnością i rozczarowany 
obrotem spraw Piłsudski potrzebował lekarza dla ciała i porywu 
dla duszy. Doktor Eugenia doskonale nadawała się do obu tych 
ról. (…). Lewicka była kobietą nowej epoki. Nie tylko praktykowa-
ła medycynę, lecz także prowadziła badania naukowe, co dla sta-
rzejącego się, ale wciąż lubiącego wyzwania mężczyzny było za-
pewne fascynujące”. Być może do znajomości przyczynił się rów-
nież fakt, że Piłsudski w młodości także wiązał swoje plany z me-
dycyną, którą zaczął studiować w Charkowie…

Dzisiaj już nie sposób do końca wyjaśnić, co tak naprawdę łą-
czyło tych dwoje – czy to był, jak dziś chce wielu, ostatni romans 
Marszałka, jego wielka miłość, której uległ nie patrząc na opinię 
społeczną i nie licząc się z uczuciami swej żony? Czy to była zim-
na kalkulacja Eugenii, której znajomość z tak ważną osobą w pań-
stwie, umożliwiała realizację zawodowych ambicji?

W ich historii więcej mamy pytań niż odpowiedzi i zapewne 
warto sięgnąć po książkę Jodko-Kuli, bo znajdziemy w niej sze-
roko nakreślony kontekst tej niezwykłej 
znajomości. Bo o ile o życiu Piłsudskie-
go znajdziemy tony opracowań, biogra-
fi i i analiz historycznych to o Eugenii… 
bardzo niewiele. A przecież była osobą 
nietuzinkową. Chyba pierwszą kobietą 
– lekarką, która doceniła wartość fi zjote-
rapii. Kiedy w nowo utworzonym dzięki 
jej zaangażowaniu Instytucie Wychowa-
nia Fizycznego uruchomiono Pracow-
nię Doświadczalną, została jej kierow-
niczką. Wyposażyła też od razu pracow-
nię w elektrokardiograf, przyrządy do ba-
dań klinicznych układu krążenia i odde-
chowego, a także do badań hematolo-
gicznych, poza tym w sprzęt do badań 
mechaniki ruchów, rachigraf Boigeya do 
badań krzywizn kręgosłupa i ergometr. 
W pracowni prowadzono badania m.in. 
wydolności układu krążenia, postaw cia-
ła, badano sportowców. 

Dlaczego więc ta wspaniale rozwijająca się kariera cenionej le-
karki zakończyła się tak tragicznie? Nieprzytomną Lewicką znale-
ziono 27 czerwca 1931 roku w gmachu instytutu. Przewieziono ją 
do szpitala, gdzie po dwóch dniach zmarła. Ofi cjalnie stwierdzono 
zatrucie środkami chemicznymi. Gazety sugerowały, że pomyliła 
się w ilości przyjętego środka nasennego. Ta tajemnicza śmierć do 
dziś pozostaje zagadką. Czy było to samobójstwo, nieszczęśliwy 
wypadek, czy umyślne otrucie? Czy za tą tragedią stała żona Pił-
sudskiego i ludzie z jej otoczenia? Komu znajomość tych dwojga 
mogła tak przeszkadzać – nic nie wskazuje, aby Eugenię intere-
sowała polityka z jej koteriami i układami…

„I tego mi nie oszczędzono” – miał powiedzieć Piłsudski pod-
czas mszy żałobnej odprawianej za duszę Eugenii Lewickiej. 

Anna Augustowska
„Ostatnia miłość Marszałka Eugenia Lewicka” – 
Elżbieta Jodko-Kula Prószyński i S-ka, Warszawa 2018

W Galerii Sztuki Domu Kultury LSM przy ul. K. Wallenroda 
w Lublinie, w listopadzie można było oglądać wystawę fotogra-
fi czną pt. „Podróże małe i duże”. To artystyczny zapis wypraw, 
jakie w czasie kilku lat (od 2013 do 2018) członkowie klubu od-
byli w ramach realizacji projektu „Korona Gór Europy”. 

Klubowicze uczestniczyli w wyprawach na najwyższe szczy-
ty wszystkich państw Europy (m.in. w Albanii, Macedonii, Czar-
nogórze czy w trudno dostępnych terenach Szwecji, czy dzi-
kich rejonach Pirenejów w Andorze). Na wystawie zobaczy-
my – jako uzupełnienie – także zdjęcia wykonane w innych re-
jonach świata: Japonii, Gruzji, Iranie, Kirgistanie, Izraelu, Au-
stralii czy na Wyspach Zielonego Przylądka.

– Tak się składa, że 25 lat temu, w tutejszym Domu Kultury 
miałem swoją pierwszą wystawę fotografi czną, na której poka-
załem zdjęcia z podróży po Skandynawii – wspominał otwiera-
jąc wernisaż Paweł Krawczyk, prezes MKT (zawodowo kie-
rownik Pracowni Immunologii i Genetyki Uniwersytetu Me-
dycznego w Lublinie).

Medyczny Klub Turystyczny działa od 14 lat, zrzesza leka-
rzy a także osoby związane zawodowo lub prywatnie ze środo-
wiskiem medycznym Lublina, które mają potrzebę i lubią upra-
wiać turystykę aktywną. Członkowie klubu wędrują po górach – 
także tych najwyższych (Andy, Himalaje); podróżują rowerami 
(m.in. rajd wokół Polski, wzdłuż Wisły czy obecnie wzdłuż Du-
naju); organizują wycieczki dla pacjentów z chorobami układu 
oddechowego. W 2013 roku MKT był inicjatorem reaktywacji 
Klubu Wysokogórskiego Lublin (jego szefem jest lekarz Piotr 

Tomala – alpinista i himalaista, kierownik programu „Polski Hi-
malaizm Zimowy 2016-2020 im. Artura Hajzera”; członek ka-
dry narodowej Polskiego Związku Alpinizmu). Fotografi e i ar-
tykuły członków MKT były prezentowane na licznych wysta-

Zdobywać i… pokazywać

Medyczny Klub Turystyczny

wach (także w Galerii „U Lekarzy” w LIL), w Muzeum Lubel-
skim na Zamku i na XX Festiwalu Filmów Górskich im. An-
drzeja Zawady w Lądku Zdroju. 

Anna Augustowska

Mistrz gitary na Mikołaja

Małe tęsknoty
16 grudnia o godz. 17 w Centrum Kongresowym UM wystąpi 

wokalistka jazzowa obdarzona jednym z najbardziej rozpozna-
walnych głosów. Krystyna Prońko przywozi do Lublina recital 
zatytułowany „Małe tęsknoty”. Organizatorzy opisują wieczór ja-
ko: jazzujący, kameralny, zaskakujący niezwykłym klimatem i do-

skonałym wykona-
niem. Będą jazzowe 
standardy, przebo-
je: „Jesteś lekiem na 
całe zło”, „Niech mo-
je serce kołysze cie-
bie do snu” czy tytu-
łowe „Małe tęsknoty”. 
Artystka wystąpi z to-
warzyszeniem Prze-
mysława Raminiaka. 
Gdy zamykaliśmy to 
wydanie nie ustalo-
no cen biletów.

Koncert Sylwestrowy
31 grudnia o godz. 18 w Sali Koncertowej Filharmonii Lubel-

skiej publiczność wysłucha specjalnego koncertu. Wystąpią: Orkie-
stra Symfoniczna im. H. Wieniawskiego w Lublinie, Hanna Okoń-
ska-Ratajczak – sopran, Łukasz Ratajczak – tenor, Natalia Trafan-
kowska – balet, Marcin Rolczyński – balet, Wojciech Rodek – dyry-
gent. W programie: F. von Suppe, L. Bernstein, J. Strauss oraz arie 
z oper, operetek i musicali J. Kandera, A.L. Webbera, J. Straussa, 
L. Bernsteina. Bilety są po 150 zł. Ten sam program złoży się na 
Koncert Noworoczny organizowany 1 stycznia o godz. 16. Bilety 
wówczas będą kosztowały 80 i 100 zł.

Wyszczekani medaliści
15 i 16 grudnia w Targach Lublin będzie moż-

na zobaczyć ponad 3000 psów z ok. 20 krajów, 
należących do 150 różnych ras. Organizatorzy II 
Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych wy-
liczają, z jakich grup będą psie piękności: owczar-
ki i psy pasterskie; pinczery, sznaucery i molosy; 
teriery; jamniki; szpice i psy pierwotne; psy goń-
cze; wyżły; retrievery, spaniele i psy dowodne; 
psy do towarzystwa; charty. Bę-
dą pokazy szkolenia i tresury 
a także okazja do zakupu psich 
akcesoriów. Bilety jednorazowe 
8-12 zł, dwudniowe 15-20 zł.

Zapraszamy na wycieczki 
w 2019 r.

Lubelska Izba Lekarska Delegatura w Białej Podlaskiej zapra-
sza na wycieczki, które odbędą się:
• 17-18-19 maja 2019 r.: Sokółka – Wilno – Troki

• 19-20-21 lipca 2019 r.: Sandomierz – Baranów – Łańcut – 
Kalwaria Pacławska – Przemyśl

• 28.07-3.08.2019 r.: Niemcy – Dania.

Zgłoszenia do 30 stycznia w delegaturze, tel. 83 344 28 87.

Biała Podlaska

Maraton w Gardzienicach 
Spektakle w reżyserii Włodzimierza Staniewskiego: „Wesele”, 

„Ifi genia w T…”, „Ifi genia w A…” i „Elektra” składają się na planowany 
na 15 lutego o godz. 19 maraton teatralny Teatru Gardzienice. 

To wydarzenie cyklicznie organizowane przez Ośrodek Prak-
tyk Teatralnych „Gardzienice” w Lublinie. Widzowie w blisko trzy 
godziny mogą zobaczyć połączenie różnorodności form wyrazu, 
form przekazu, specyfi ki architektury i krajobrazu. Widz, który wy-
bierze się do Zespołu Pałacowo-Parkowego, Gardzienice Pierw-
sze 3c, stanie się częścią sztuki. Podczas gardzienickich marato-
nów można zobaczyć większość spektakli z aktualnego repertu-
aru. Bilety 40-50 zł. Rezerwacja miejsc i więcej informacji Tel.: 81 
532 98 40 lub e-mail: offi  ce@gardzienice.org.

(oprac. JKG)

Al Di Meola – amerykański gitarzysta jazzowy, jeden z najlep-
szych gitarzystów jazzowych na świecie – będzie koncertował 
w Lublinie. 6 grudnia 
o godz. 19 wystąpi 
w Centrum Kongre-
sowym UP promując 
swoją ostatnią płytę 
„OPUS”. To 28 album 
w dorobku artysty, 
który współpracował 
m.in. z: gitarzystą fl a-
menco Paco de Lucią, 
gitarzystą jazzowym 
Johnem McLaugh-
linem czy kamerali-
stami. Bilety od 150 
do 190 zł. 
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Sałatka po lekarsku

Coś na święta, czyli… masz babo piróg
Przed nami kolejne święta. I znów dylemat, co by tu przygoto-

wać, żeby zaskoczyć rodzinę? Postanowiłem tym razem zapropono-
wać Wam coś, co zostało wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych 
Lubelszczyzny. I to jako jeden z pierwszych produktów. Będzie to... 
pierog albo piróg biłgorajski (zwany również krupniakiem). Pieróg 
ten wypieka się w rozmaitych formach. Występuje zarówno w wersji 
okrągłej, jak i prostokątnej. Istnieją również dwie wersje pieroga bił-
gorajskiego. Pierwsza z nich to danie zapiekane w drożdżowej skór-
ce, druga wersja, uboższa, jest bez skórki, a pieróg zyskuje wtedy miano „łysego”. 
Ponoć, ile domów na ziemi biłgorajskiej, tyle smaków tegoż pieroga.

Pamiętnik znaleziony w szpitalnej szafce (serial prawie codzienny)

Nasz szoł powszedni

14 października

Podobno uchwałą Sejmu i Sena-
tu niedługo dzień 19 października bę-
dzie NOWYM ŚWIĘTEM NARODO-
WYM i kolejnym dniem wolnym od 
pracy. Mnie to nie przeszkadza. Waż-
ne, żeby w nowych kalendarzach by-
ły wyraźnie oznaczone dni, w których 
należy pracować, aby się nie pomy-
lić a przynajmniej listę podpisać, cho-
ciaż jak tak dalej pójdzie, to nie powin-
no być to trudne, bo tych dni nie będzie 
dużo. A z czasem coraz mniej. Widocz-
nie stać nas na to, żeby stać i świętować. 
W końcu chyba do tej Unii Europejskiej 
nie po to wchodziliśmy, żeby mieć wąt-
pliwości, że nie będzie nas akurat na to 
stać. Zresztą na parę innych, nie tylko 
odświętnych rzeczy też. 

16 października

Nie mogę patrzeć na niektóre gęby 
i niektóre głąby w tej naszej telewizji. 
Po prostu nie mogę. No, może trzeba się 
przyzwyczajać, albo może nie oglądać. 
Ale abonament i tak będzie trzeba pła-
cić. A na gębę, zwłaszcza własną, te-
go się nie załatwi. I to mnie trochę głą-
bi… gnębi. 

17 października

W społeczeństwie podobno panu-
je powszechna opinia, że lekarze z tej 
swojej pracy mają prawdziwe kokosy. 
A ja wczoraj widziałem na własne oczy 
jak jeden z doktorów niósł tylko koszyk 
pomidorów. No, może kokosy w tym ro-
ku nie obrodziły, albo w ramach dobrej 
zmiany coś się zmieniło w zbiorach. Nie 
wiem, co o tym sądzić. I co ewentualnie 
zanieść w razie gdyby było trzeba. 

18 października

Podobno zamknięto szpital w miej-
scowości Ryki. Podejrzewam, że spon-
taniczne reakcje akustyczne mieszkań-
ców, dedykowane pomysłodawcom, bę-
dą adekwatne do nazwy miejscowości. 

19 października

Rozmawiałem ze swoim kolegą le-
karzem, który powiedział, że rezygnu-
je z prowadzenia praktyki prywatnej (a 
lekarz bardzo dobry), bo nie jest w sta-
nie zainwestować w koszty wyposaże-
nia gabinetu i naukę wystawiania tych 

wszystkich e-recept, e-zwolnień, a potem 
na pewno e-aktów zgonu, e-zaświadczeń 
o stanie zdrowia, e-wypisów, e-przyjęć, e-
Ty!!! (zgodnie z RODO) do wywoływania 
z poczekalni pacjenta itp. A skończy się 
pewnie na e-lekarzach, e-pielęgniarkach 
i w ogóle – Eeee-tam! Chociaż Eee-tam 
nie jest dobrym stwierdzeniem i jest się 
czym przejmować, bowiem gdyby to by-
ło gdzieś tam, to można by się nie mar-
twić, ale to będzie tu! Ale dzięki te-
mu, jaki wzrost zatrudnienia dla swoich 
w e-ZUSie. Aż chciałoby się westchnąć 
– Oj, e-ZUSie! Za co ta kara?!…

On na to – „Wycięliśmy to, co było napi-
sane w rozpisie operacyjnym. Pisało, że 
prostata”. A ja – „To dobrze, że nikt się 
w tym rozpisie nie pomylił. A jakie dal-
sze konsekwencje?”. A lekarz – „Żona 
te drobne niedomagania na pewno wy-
baczy, w końcu zdrowie przede wszyst-
kim”. Nie mam żony, ale chyba wiem 
o co mu chodziło. Trudno… Tylko co na 
to sąsiadka?!…

12 listopada

Mierzono mi temperaturę. Wyszło, że 
mam 36,6. Powiedziałem, że na pewno 
mam więcej, bo tak czuję. Usłyszałem, 
że na pewno nie, bo termometr pokazu-
je tyle, ile potrzeba, żeby kosztów lecze-
nia nie zwiększać i szpitala jeszcze bar-
dziej nie zadłużać. 

13 listopada

Mam taką samą temperaturę jak wczo-
raj. Czyli kosztów nie zwiększam. Ale 
czy szpitala nie zadłużam, tego nie je-
stem pewien. Nie od termometru to u nas 
zależy. 

18 listopada

Zostałem wypisany do domu jako 
zdrowy i w stanie ogólnym dobrym. Do-
stałem kartę informacyjną, receptę na 
leki uspokajające i 30 dni zwolnienia 
z ewentualnym dalszym jego przedłu-
żeniem (zwolnienia oczywiście). Czyli 
mam szansę na święta w domu. Pamięt-
nik zabrałem ze sobą. Może przez jakiś 
czas nic już nie dopiszę. Ale pewności do 
końca nie mam. 

Irosław Szymański

Ja zaproponuję Wam wersję 
klasyczną, „bogatszą”, z cia-
stem. Wszak to święta. To pro-
porcje na ok. 3 średnie „kek-
sówki”.

Składniki: 
• 500 g ziemniaków
• 500 g kaszy gryczanej
• 750 g tłustego twarogu
• 300 g masła
• 250 ml śmietany 18-proc.
• 5 jajek
• skwarki z boczku ok. 100 g
• 5-6 listków mięty (dla chęt-

nych)
• sól, pieprz do smaku
• 2 łyżki prażonego maku, se-

zamu czarnego i białego. 

Ciasto drożdżowe

Składniki:
• 3 szklanki mąki pszennej
• 200 g masła 
• 20 g drożdży 
• szczyptę proszku do piecze-

nia 
• 1 łyżeczka cukru 
• pół łyżeczki soli 
• 2 łyżki kwaśnej śmietany.

21 października

Były wybory. Samorządowe. Pierw-
sza myśl – jak samorządowe, to po co iść 
i po co się wtrącać w to, co już jest usta-
lone. Ale poszliśmy połową sali, bo oby-
watelski obowiązek, nawet w 50 procen-
tach przede wszystkim i w tym względzie 
nie ma wyboru. Tam też nie było, ale za-
głosowałem. Jak zagłosowałem to moja 
tajemnica, chociaż myślę, że właściwie 
dobrana komisja wyborcza wystarczy, 
by stwierdzić, że wszystkie głosy odda-
no prawidłowo, czyli tak jak było wcze-
śniej ustalone. 

23 października

Wyników wyborów jeszcze nie ogło-
szono. Ani ofi cjalnych, ani tych prawdzi-
wych. Tak myślałem, że to liczenie mu-
si potrwać, bo to czasami uwiarygodnia 
niewygodną niewiarygodność. 

Wykonanie ciasta:
Drożdże należy rozkruszyć w miseczce, do-

dać sól, cukier, proszek do pieczenia i śmietanę 
a następnie dokładnie wymieszać i odstawić na 
15 minut. Mąkę wysypujemy na stolnicę, doda-
jemy masło i siekamy wraz z mąką. Dodajemy 
śmietanę z drożdżami i wyrabiamy gładkie cia-
sto, które dzielimy na pół.

Wykonanie całości:
Ziemniaki ugotować w osolonej wodzie, od-

cedzić i utłuc gorące z masłem. Kaszę gryczaną 
ugotować w osolonej wodzie „na sypko”. Ziem-
niaki wymieszać z kaszą i twarogiem „na zimno”. 
Wbić jajka, dodać śmietanę i dokładnie wyrobić 
rękami na jednolitą masę przez ok. 5 minut. Do-
dać skwarki i (dla chętnych) drobno posiekaną 
miętę. Przyprawić solą i pieprzem. Formę (kek-
sówkę) wyłożyć papierem do pieczenia. Jedną 
częścią przygotowanego ciasta wykładamy dno 
i wykładamy na ciasto przygotowaną wcześniej 
masę. Drugą częścią ciasta przykrywamy masę 
z wierzchu i smarujemy roztrzepanym jajkiem. 
Posypujemy prażonym sezamem białym i czar-
nym oraz makiem. Pieróg piec przez ok. 1 godzi-
nę w nagrzanym piekarniku do 180 st. C. Można 
go serwować na ciepło np. ze śmietaną, albo so-
sem grzybowym. Albo jak ja preferuję, przygo-
tować pieróg dzień wcześniej i podawać krojony 
na 2-cm plastry odsmażane na maśle. 

Smacznego i… Wesołych Świąt!
Dariusz Hankiewicz

25 października

Ogłoszono wstępne wyniki. Jakie, to 
już wcześniej wiedzieliśmy. Korekty ra-
czej nie będzie, chociaż dogrywki mogą 
być, a rozgrywki na pewno. Tylko pew-
nie później. 

29 października

Sąsiad mi powiedział, że na położnic-
twie była niespotykana sytuacja. Na salę 
porodową chciał wejść mężczyzna pyta-
jąc – „Czy ja mogę być przy porodzie mo-
jego syna?”. Położna na to – „Oczywiście 
jako mąż może pan być. Porody mamy ro-
dzinne”. A on na to – „Ale jako ojciec?!”. 
Położna – „Przecież mówię – jako ojciec 
tak!”. A on – „A jak mąż będzie?!”. I tu 
personel miał dylemat. 

3 listopada

Była ciotka. Powiedziała, że 
u wuja zauważyła na kołnierzy-
ku ślad szminki. Zapytałem – „I 
co powiedziałaś?”. A ona – „Że 
chcę taką samą!”. No, dyplo-
macja w małżeństwie to wiel-
ka umiejętność często wynika-
jąca z życiowego doświadczenia 

a przede wszystkim z reklam 
w telewizji. 

10 listopada

Miałem operację. Miałem, bo 
miejsce na sali operacyjnej akurat się 
zwolniło. Nie wiem dokładnie, co mi 
w końcu wycięli, zgodę podpisywałem 
na prostatę, ale warto zawsze jednak się 
upewnić, więc zapytałem o to lekarza. 

Pielgrzymka do Ziemi Świętej
Już wiosną od 7 do 18.03.2019 udajemy się do Ziemi Świętej!

TEL AWIW – NAZARET – KANA GALILEJSKA – TABGHA – GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW – 
KAFARNAUM – JEZIORO GENEZARET – DŻARASZ – AMMAN – GÓRA NEBO – PETRA – 

WADI RUM – EJLAT – MORZE CZERWONE – MASADA – BETLEJEM – JEROZOLIMA.

CENA: 3890 zł + 200 USD.
Szczegółowe informacje:

ks. Wojciech Iwanicki,  tel. 663 983 783.
Program i informacje dotyczące zapisów na stronie:

www.dsz.oil.lublin.pl 
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Odeszli

Jerzy Tymiński 
(1934-2018)

8 stycznia 2018 roku opu-
ścił nas na zawsze Jerzy Ty-
miński, wieloletni lekarz, na-
czelnik Kolejowej Służby 
Zdrowia i dyrektor Szpitala 
Kolejowego w Lublinie. 

Urodził się 10 stycznia 
1934 r. w Chełmie, od 1946 r. mieszkał 
w Lublinie, gdzie odebrał wykształcenie 
średnie, zdając egzamin maturalny z wy-
różnieniem, co pozwoliło mu na podjęcie 
studiów na Wydziale Lekarskim Akade-
mii Medycznej w Lublinie. Studia ukoń-
czył w 1958 r.

Pierwszą pracę podjął w Przychodni Ko-
lejowej w Karczmiskach, ale już w 1959 r. 
został zatrudniony w Rejonowej Przychod-
ni Lekarskiej PKP w Dęblinie, której póź-
niej został kierownikiem. Dzięki jego sta-
raniom rozpoczęto i ukończono budowę 
nowej przychodni kolejowej, zorganizo-
wał też w parowozowni Przychodnię Przy-
zakładową. 

W 1975 r. objął stanowisko naczelni-
ka Służby Zdrowia Wschodniej Dyrekcji 
Okręgowej Kolei Państwowych w Lubli-
nie. W czasie swojej kadencji między inny-
mi zorganizował Kolejowe Pogotowie Ra-
tunkowe przy ul. 1 Maja w Lublinie. Był 
również prezesem lubelskiego oddziału 
Polskiego Czerwonego Krzyża. W tym cza-
sie trwała budowa nowego Szpitala Kolejo-
wego w Lublinie przy ówczesnej ul. Krucz-
kowskiego, a w latach 80. został jego dyrek-
torem. To z jego inicjatywy w parku wokół 
szpitala pojawiły się rzeźby i elementy ma-
łej architektury, a w samym budynku utwo-
rzono kaplicę na potrzeby pacjentów. 

Za swoją pracę został uhonorowany licz-
nymi odznaczeniami państwowymi i resor-
towymi, m. in. Złotym Krzyżem Zasługi, 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, Kryształowym Sercem PCK.

Będąc dyrektorem, pracował w szpi-
talu na Oddziale Laryngologicznym jako 
specjalista pierwszego stopnia z laryngo-
logii. Na emeryturę przeszedł mając 65 lat 
i uczestniczył w działalności Akcji Katolic-
kiej i Klubu Inteligencji Katolickiej. 

Jako syn komendanta AK Miasta Cheł-
ma, Zygmunta, odziedziczył etos działania 
na rzecz społeczeństwa i swoich pacjen-
tów, w których wdzięcznej pamięci pozo-
staje do dziś.

Prywatnie był wspaniałym synem, bra-
tem, mężem, ojcem, dziadkiem i pradziad-
kiem.

Odszedł niespodziewanie i pozostawił 
nas w nieutulonym żalu. 

Rodzina

Przysięgam Panu Bogu, że poruczone 
mi obowiązki oglądacza zwłok jak najsu-
mienniej wykonywać będę, według wska-
zówek obowiązującej instrukcji, w szcze-
gólności, że z wszelką ścisłością będę się 
starał sprawdzić, czy ciało osoby prze-
zemnie oglądane rzeczywiście jest nieży-
we… Tak zaczynała się rota przysięgi dla 
oglądaczy zwłok. Było ich dużo więcej niż 
lekarzy. Jak szacują demografowie, 2/3 
przedwojennych kart zgonu wypisywa-
nych na wsiach miało ich pieczątkę.

O istnieniu oglądaczy zwłok nie wie 
zbyt wiele osób, choć działali jeszcze 
w latach 50. ubiegłego wieku. Zwykle 
gmina podzielona była na dwa, trzy ob-
wody i każdy z tych obwodów miał swo-
jego oglądacza zwłok. Było to ważne, by 
oglądacz był miejscowy. W świetle prze-
pisów miał maksymalnie 24 godziny, by 
dotrzeć w miejsce, gdzie zwłoki leżały i je 
służbowo obejrzeć. W zbiorach Biblioteki 
Narodowej w Warszawie zachowały się 

trzy instrukcje dla osób, które pełniły tę 
funkcję. Wszystkie pochodzą z lat 30. 
ubiegłego wieku. 

Międzywojenny, urzędowy oglądacz 
zwłok działał na podstawie Ustawy o cho-
waniu zmarłych, która obowiązywała od 
1932 r. i obligowała wszystkie gminy 
Rzeczypospolitej do wprowadzenia na 
swoim terenie stwierdzania zgonu i jego 
przyczyny w każdym przypadku śmierci. 
Bo był to czas, gdy w Polsce zaczął obo-
wiązywać nowoczesny system rejestra-
cji zgonów. 

Zgon i przyczyny

W przypadku miejscowości, gdzie był 
lekarz w promieniu 4 km robił to on. W in-
nych – oglądacz zwłok. 

Mogła nim być osoba, która przeszła 
przeszkolenie w zakresie stwierdzenia 
zgonu i jego przyczyny. Musiała uzyskać 
świadectwo (wydawane przez powiato-
wą władzę administracji ogólnej), które 

upoważniało do wykonywania tych 
czynności. Kandydaci na ogląda-
czy składali ślubowanie. To gminy 
miały fundusz na opłacanie ogląda-
czy, szkolenie i organizację ich pra-
cy. Na przykład w powiecie chełm-
skim w latach 30. ubiegłego wie-
ku poradzono sobie zatrudniając na 
tych stanowiskach głównie felcze-
rów. Zdarzało się, że oglądaczem 
był sołtys. 

Obowiązki ogląda-
cza i konieczność je-
go pracy tłumaczy jed-
na z przedwojennych in-
strukcji: Oględziny po-
śmiertne mają na celu: 
stwierdzić śmierć rzeczy-
wistą, a mianowicie, czy 
była naturalną czy gwał-
towną (zabójstwo lub sa-
mobójstwo) oraz wyśle-
dzić choroby zakaźne. 

Oględziny pośmiertne 
ma uskutecznić ustano-
wiony dla pewnej miej-
scowości lub pewnego 
okręgu urzędowy oglą-
dacz zwłok osobiście. Ma 
on wydać kartę pozwole-
nia na pochowanie ciała 
po rzeczywiście poprzed-
nio dokonanych oględzi-
nach. (…) Oglądacz po-
winien oglądnąć całe cia-
ło, odsłaniając je w spo-
sób przyzwoity i przegląd-
nąć miejsce na którem 
ciało złożone zostało, lub 
za życia leżało. Tak po-
stępujący oglądacz może 

Czy ciało rzeczywiście jest nieżywe 
łatwo przyjść na ślad nienaturalnej śmier-
ci ku czemu zresztą posłużyć mogą znaki 
obrażenia ciała, plamy krwawe na bie-
liźnie lub pościeli, ślady wymiocin lub 
też inne znamiona, po których nietrudno 
mu będzie powziąć podejrzenie na śmierć 
gwałtowną.

Zaraza w czasach zaborów

Czytając treść ustawy z 1932 i rozpo-
rządzenia z 1933 roku można odnieść wra-
żenie, że to dopiero wówczas oglądacze 
pojawili się w naszych wsiach i gminach. 
Nic bardziej mylnego. 

Po pierwsze najstarsza z zachowanych 
„Instrukcji” pochodzi z 1931 roku. Po dru-
gie lektura dawnych gazet pokazuje, że to 
o wiele starsze zajęcie. 

W lipcu 1916 roku „Ziemia Lubelska” 
zamieściła obwieszczenie o rozkazie 
CiK Generalnego Gubernjum, w związ-
ku z którym Magistrat wzywał wszyst-
kich zamieszkałych w obrębie miasta 
Lublina lekarzy i oglądaczy zwłok, ap-
tekarzy, akuszerki, felczerów, fryzjerów. 
Chodziło o to, by wszyscy przedstawiciele 
tych profesji zgłosili się wg harmonogra-
mu do Ratusza i zostali wciągnięci do spi-
su. Oglądacze mieli przynieść oprócz me-
tryki urodzenia, paszportu lub legitymacji 
także „świadectwo zamianowania”.

Jeszcze starszy ślad prowadzi do hi-
storii wsi i folwarków z terenu zaboru au-
striackiego. Najprawdopodobniej pomysł 
na obecność i zadania oglądaczy najpierw 
pojawił się właśnie tam. Władze guber-
nialne próbowały zaradzić epidemiom 
i fatalnym warunkom sanitarnym. 

Najpierw pojawiły się zarządzenia re-
gulujące pochówki i transport zwłok. 
W 1806 roku wprowadzono obowiązko-
we oglądanie zmarłych przez zaprzysię-
żonych tzw. oglądaczy zwłok. Tak by-
ło na przykład w galicyjskiej wsi Lgota, 
gdzie pod groźbą kary nie wolno było 
nikogo pochować, zanim oglądacz nie 
orzekł, że śmierć nastąpiła w sposób na-
turalny. Dzięki temu szybko lokalizowa-
no źródła groźnych chorób i wykrywa-
no zgony, gdzie zachodziło podejrzenie 
morderstwa. 

Rok później władze wprowadziły ko-
lejny ważny przepis. Musiało upłynąć 48 
godzin między śmiercią człowieka a jego 
pogrzebem. Dzięki temu wyeliminowano 
przypadki pochowania kogoś w letargu.

Amoniak i lak

Oto fragment „Instrukcji” dotyczący 
osób pozornie zmarłych.

„Podejrzenie o pozorną śmierć jest uza-
sadnione, jeżeli po przytrzymaniu pod no-
sem ostrej, wonnej istoty, jak chrzanu, octu 

wyskoku gorczycznego, amoniaku pojawi 
się najlżejsze drgnięcie powiek, albo ust, 
lub też, jeżeli wystąpi, choćby przelotne za-
rumienię policzków, jeżeli się źrenica zwę-
ża za zbliżeniem do oka płomienia świecy, 
lub gdy się płomień poruszy za zbliżeniem 
świecy do ust; jeżeli wreszcie woda w na-
czyniu na klatce piersiowej ustawiona po-
ruszy się na swej powierzchni. 

Przy ostatnich doświadczeniach powi-
nien w otoczeniu zwłok panować zupełny 
spokój. (…) Oglądacz powinien pamię-
tać, że śmierć pozorna zdarzać się może 
u topielców, u zmarzniętych, u obwieszo-
nych, uduszonych, od pioruna albo uda-
ru wewnętrznego rażonych, po gwałtow-
nych wyruszeniach umysłowych”.

W czasie kursów oglądacze musie-
li być szkoleni, jak mają się zachować, 
gdy osoba pozornie zmarła dawała ozna-
ki życia. „Instrukcja” powołuje się bo-
wiem na wskazówki „o sposobach rato-
wania pozornie zmarłych, tudzież w na-
głem niebezpieczeństwie życia zostają-
cych”. Równocześnie należało posłać po 
lekarza.

Czekając na przybycie fachowej po-
mocy oglądacz powinien: usunąć prze-
szkody w oddychaniu, stosować sztucz-
ne oddychanie, rytmicznie uciskać klatkę 
piersiową, ogrzewać ciało. Stosowanymi 
wówczas metodami było też nabryzgiwa-
nie zimną wodą twarzy i piersi, wstrząsa-
nie ciałem, podstawianie pod nos amonia-
ku lub octu. 

Autorzy „Instrukcji” przestrzegali 
przed brutalnymi metodami przywra-
cania pozornie zmarłej osoby do życia. 
Odradzano silne wstrząsanie ciałem, wle-
wanie octu lub amoniaku do ust, czy na-
puszczania gorącego laku na piersi.

Eteryczne, elektryczne 

Porównanie tekstu „Instrukcji” z 1931 
roku z tymi, które ukazały się w 1936 czy 
1939 roku pokazuje ciekawą zmianę cy-
wilizacyjną. Do listy wypadków, które 
powinny zwrócić uwagę oglądającego, 
bo pomimo upłynięcia pewnego czasu 
od zgonu nie wystąpiły znamiona śmier-
ci jest… porażenie prądem elektrycznym. 
Autor tekstu podkreślił, że w takich razach 
po dłuższym stosowaniu środków ratow-
niczych udaje się czasami rażonego przy-
wrócić do życia. 

Pod koniec lat 30. ubiegłego wie-
ku zmieniają się też dane, na podsta-
wie których oglądacz zwłok może po-
dejrzewać śmierć gwałtowną – zabój-
stwo, samobójstwo czy nieszczęśliwy 
wypadek. Oglądacze byli w nowszych 
„Instrukcjach” uczulani na zapach, jaki 
wydzielały zwłoki: alkoholu, gorzkich 
migdałów (trucizna), eteru. 

Eter, kojarzony z dawną służbą zdro-
wia, bywał przyczyną śmierci na przed-
wojennej polskiej wsi, bo chłopi używa-
li go mnóstwo. Był zamiennikiem wód-
ki. Pito go na tańcach, weselach, stypach. 
Od 1923 roku był w Polsce nielegalny, 
ale nadal używany. Chłopi byli jego naj-
liczniejszymi konsumentami. 

Dyfterja albo dezynteria

W myśl „Instrukcji” z 1931 roku oglą-
dacz z chorób zakaźnych miał do wybo-
ru: ospę, błonicę (dyfterję), tyfus brzusz-
ny i plamisty, gorączkę powrotną, chole-
rę azjatycką, czerwonkę (desynterję), dła-
wiec (krup), płonicę (szkarlatynę), krztu-
siec (koklusz) i gorączkę połogową. 

W 1939 roku lista zakaźna wygląda-
ła tak: dur (tyfus) brzuszny, dur (tyfus) 
plamisty, czerwonka (dyzenteria), płoni-
ca (szkarlatyna), błonica (dyfteryt), gry-
pa (infl uenza), róża, krztusiec (koklusz), 
zimnica (malaria, febra), ospa, wąglik 
(karbunkuł), wścieklizna (wodowstręt).

Karta zgonu oglądacza 

Najważniejszą rzeczą, która zostawa-
ła po pracy oglądacza zwłok, była karta 
zgonu. Obszerny dokument różniący się 
od tego, który w takiej samej sytuacji wy-
pełniał lekarz. „Lekarska” odmiana miała 
część, którą dało się zakleić. W ten spo-
sób chroniono tajemnicę lekarską.

Wprowadzenie w życie takich kart 
zbiegało się w czasie z wprowadzeniem 
w naszym kraju nowoczesnego syste-
mu rejestracji zgonów. Fachowo zwanej 
ewidencją ruchu naturalnego. Wcześniej 
była ona niekompletna – świecka dzia-
łała na terenie zaboru pruskiego, ta 
w województwach centralnych i u nas 
należała do parafii wyznaniowych. 
Automatycznie nie trafi ali do niej wy-
znawcy religii nieznanych. Współcześni 
demografowie, zajmujący się proble-
mem umieralności i rekonstrukcją da-
nych, narzekają na rzetelność informa-
cji. Prawidłowo było w miastach ponad 
100-tysięcznych, takich jak Lublin. Na 
wsiach około 2/3 kart zgonu wypełnia-
li oglądacze zwłok. Zdaniem fachow-
ców, miało to negatywny wpływ na ja-
kość danych. Problemem była choćby 
klasyfi kacja chorób.

Formalnie funkcja oglądacza zniknę-
ła w 1959 roku, gdy zaczęły w PRL obo-
wiązywać przepisy, wprowadzające no-
wy typ kart zgonu. Mogli je wypełniać 
wyłącznie lekarze, pielęgniarki lub wiej-
skie położne. O oglądaczach zwłok nie 
ma tam słowa. 

Agnieszka Dybek
„Dziennik Wschodni”
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Praca

Lekarze
• Alergologa, dermatologa i endokrynologa za-

trudnimy, VIP medical, Chodźki 17 lok. 8, Lu-
blin. Tel. 501 219 504.

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

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

• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim za-
trudni lekarzy specjalistów. Nowoczesna przy-
chodnia, wysokiej klasy sprzęt, USG, korzyst-
ne warunki wynagrodzenia, forma współpra-
cy do uzgodnienia. Tel. 501 203 088, lub 501 
063 325. 

• Przychodnia MAKI w Lublinie zatrudni lekarza 
rodzinnego/poz do pracy z dziećmi i dorosły-
mi. Forma i warunki zatrudnienia do uzgod-
nienia. Tel. 501 549 102, nzoz_maki@op.pl

• SP Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lu-
blinie zatrudni lekarzy specjalistów w zakresie 
anestezjologii i intensywnej terapii. Pełny wy-
miar lub niepełny wymiar czasu pracy; umo-
wa o pracę/umowa cywilnoprawna. Wyma-
gania: posiadane lub w trakcie realizacji wy-
kształcenie wyższe specjalistyczne (tytuł spe-
cjalisty lub specjalizacja I stopnia). Osoby za-
interesowane prosimy o przesłanie dokumen-
tów aplikacyjnych na adres: SPSzW im. Jana 
Bożego w Lublinie, Dział Kadr, Płac i Szkoleń, 
ul. Biernackiego 9, 20-089 Lublin lub na adres 
e-mail: katarzyna.bill@janbozy.pl Tel. 81 740 
89 87. 

• SP ZOZ w Lubartowie poszukuje kandydatów 
do pracy na stanowisku: lekarz specjalista lub 
lekarz w trakcie specjalizacji z zakresu chorób 
wewnętrznych. Wymagania: tytuł specjalisty 
w dziedzinie chorób wewnętrznych lub roz-
poczęta specjalizacja w zakresie chorób we-
wnętrznych (min. 1 rok doświadczenia). Tel. 
81 855 28 07 lub na adres sekretariat@spzoz
-lubartow.pl; w aplikacji należy załączyć wy-
pełniony formularz zgody na przetwarzanie 
danych osobowych do celów niniejszej re-
krutacji – (Formularz zgody/wycofania zgo-
dy RODO) do pobrania na stronie www.spzo-
z-lubartow.pl w zakładce RODO Inspektor da-
nych osobowych. 

• Przychodnia Specjalistyczna „Hipoteczna 4” 
Sp. z o.o. w Lublinie poszukuje pilnie lekarzy 
specjalistów w następujących dziedzinach: 
dermatologia, pulmonologia dziecięca, la-
ryngologia, ortopedia dziecięca, chirurgia na-
czyniowa. Tel. 81 532 61 80, e-mail: hipotecz-
na_4@wp.pl.

• Poszukujemy neurologa i reumatologa do 
współpracy w zakresie porad komercyjnych. 
Nowa, dobrze wyposażona przychodnia. Do 
dyspozycji nowy aparat USG. Pracownia den-
sytometryczna i punkt pobrań materiału do 
badań Luxmed w budynku. Atrakcyjne wa-
runki fi nansowe. Zainteresowanych prosimy 
o kontakt pod nr tel. 82 572 44 44 lub na adres 
e-mail: solmed.solarz@wp.pl NZOZ Centrum 
Medyczne SOLMED, al. Jana Pawła II 19A, 22-
200 Włodawa.

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

• Przychodnia POZ w Lublinie zatrudni lekarza 
medycyny rodzinnej na 1/2 etatu. Tel. 81 751 
87 00; e-mail gluskmed@op.pl

• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej 
Podlaskiej ogłasza w zakresie: zabezpiecze-
nia świadczeń zdrowotnych w Zespole Szpi-
talnego Oddziału Ratunkowego z Izbą Przy-
jęć. Tel. 83 414 72 46 oraz na stronie interne-
towej www.szpitalbp.pl

• Ośrodek Leczenia Uzależnień SPZOZ w Lubli-
nie zatrudni od 1. 01.2019 lekarza specjalistę 
psychiatrii do ½ etatu. Tel. 81 534 72 19.

• NZOZ PMR „VITA” Sp. z o.o., 22-200 Włodawa, 
ul. 1000-lecia P.P. 13 zatrudni na stałe lekarza 
rodzinnego, internistę oraz nawiąże współpra-
cę z lekarzami różnych specjalności. W NZOZ 
„VITA” istnieje możliwość tworzenia list aktyw-
nych POZ (deklaracje wyboru lekarza) dla le-
karzy rodzinnych. Dowolna forma zatrudnie-
nia, mieszkanie służbowe. Tel. 82 572 23 00 
lub 513 030 011, e-mail nzozvita@europocz-
ta.pl.

• NZOZ w Telatynie, pow. Tomaszów Lubelski, 
zatrudni do pracy lekarza w POZ. Możliwość 
mieszkania nad ośrodkiem zdrowia a także 
w krótkim czasie przejęcie całej praktyki le-
karskiej. Warunki pracy i praktyki do uzgod-
nienia. Tel. 694 000 662. 

• Centrum Medyczne PRIMED w Lublinie zapra-
sza do współpracy w ramach usług komercyj-
nych lekarzy specjalistów: endokrynologii, la-
ryngologii. Tel.: 503 765 041.

• SP ZOZ w Hrubieszowie przyjmie do pracy in-
ternistę i pulmonologa z możliwością kiero-
wania oddziałami oraz lekarza POZ, chirurga 
i anestezjologa. Dobre warunki zatrudnienia. 
Tel. 84 696 32 96. 

• Centrum Medyczne Libra w Lublinie zapra-
sza do współpracy: endokrynologa, diabe-
tologa, alergologa, pulmonologa, certyfi ko-
wanego psychoterapeutę. Korzystne warun-
ki fi nansowe. Tel. 537 477 477; gabinet@cmli-
brium.pl

Dentyści
• Zatrudnię w Chełmie lekarza stomatologa do 

pracy na umowę z NFZ i prywatnie. Gabinet 
położony w centrum miasta, dogodny dojazd. 
Tel. 604 275 282.
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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

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

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

• Zatrudnię dentystę na umowę z NFZ i komer-
cyjnie. Atrakcyjne warunki do uzgodnienia. 
Tel. 509 613 319. 

• Nawiążę współpracę z lekarzem stomatolo-
giem w prywatnej praktyce stomatologicz-
nej w Lublinie. Tel. 501 271 210. 

• 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 stomato-
loga, mile widziana znajomość protetyki i en-
dodoncji. Tel. 84 639 48 08 lub 606 288 289. 

• Centrum Stomatologii w Lublinie nawiąże 
współpracę z lekarzem endodontą (praca 
w mikroskopie) oraz protetykiem z doświad-
czeniem. Praca w przyjaznym, dużym zespo-
le. Pacjenci prywatni leczeni kompleksowo. 
Wymagana dobra znajomość języka angiel-
skiego. Tel. 512 350 333.

• NZOZ w Chełmie pilnie zatrudni lekarza sto-
matologa do pracy na NFZ i prywatnie. Mile 
widziane doświadczenie zawodowe. Tel. 82 
565 88 75 lub 604 275 282.

• Nawiążę współpracę z lekarzem stomatolo-
giem/dentystą w gabinecie na terenie Lubli-
na. Praca w ramach NFZ i komercyjnie. Kon-
takt: stomatologialublin@yahoo.com

• Przychodnia stomatologiczna w Parczewie za-
trudni lekarza stomatologa. Praca na kontrakt 
z NFZ oraz prywatnie. Tel. 600 230 253.

• Lekarz stomatolog, rozpoczynający specjali-
zację w zakresie chirurgii stomatologicznej, 
zainteresowany protetyką, poszukuje zatrud-
nienia w gabinecie na terenie Lublina. Tel. 536 
958 137.

• NZOZ w Lublinie zatrudni lekarza stomatolo-
ga. Praca w ramach kontraktu z NFZ i prywat-
nie. Tel. 608 327 016.

• Zatrudnię lekarza stomatologa w NZOZ w Kra-
śniku, praca komercyjna i w ramach NFZ, du-
ża baza pacjentów, mile widziana umiejętność 
pracy pod mikroskopem, możliwość rozwoju 
w zgranym zespole. Tel. 724 869 686.

• Zatrudnię lekarza stomatologa ze specjaliza-
cją ze stomatologii zachowawczej z endodon-
cją lub stomatologii ogólnej w gabinecie w Lu-
blinie, świadczącym usługi prywatnie i w ra-
mach NFZ. Tel. 604 455 557.

• Zatrudnię lekarza stomatologa w gabinecie 
w Lublinie, świadczącym usługi prywatnie 
i w ramach NFZ. Tel. 604 455 557.

Drobne

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

• 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 ka-
tem, 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 używane kleszcze Berteny i Meis-
snera. Tel. 609 575 546.

• 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.

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. 

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.

reklam
a

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 obowią-
zującej lekarza lub lekarza dentystę, człon-
ka okręgowej izby lekarskiej na 60 zł mie-
sięcznie.

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

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

Czasowe zwolnienie z opłacania skład-
ki przysługuje lekarzowi, który złożył wnio-
sek wraz z oświadczeniem, że nie osiąga 
przychodów z tytułu wykonywania zawo-
du oraz ze źródeł przychodów wymienio-
nych w przepisach o podatku dochodo-
wym 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 przysługu-
je tylko na okres nieosiągania powyżej opi-
sanych przychodów.

Lekarz, który przed wejściem w ży-
cie uchwały, miał ustaloną miesięczną 

wysokość składki na kwotę 10 złotych, opła-
ca składkę w tej kwocie do czasu nabycia 
prawa do zwolnienia z obowiązku opłaca-
nia składki.

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

Wszelkie zmiany mające wpływ na wy-
sokość składki członkowskiej należy zgła-
szać w izbie lekarskiej w terminie do 30 dni. 
Zmiany te skutkują od pierwszego dnia mie-
siąca następującego po miesiącu, 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.

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

Informacji dotyczących składek udziela 
pracownik rejestru składek członkowskich:

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

Jednocześnie przypominamy, że korzy-
stanie z wszelkich form działalności Izby, 
w tym kart BENEFIT SYSTEM oraz dostępu 
do opieki prawnej LEX SECURE, jest moż-
liwe wyłącznie dla osób systematycznie 
opłacających składkę członkowską.

Składki członkowskie w 2018 r.

• Sprzedam aparat punktowy rtg KODAK 2200 
wraz z radiowizjografi ą KODAK 5000, fartuch, 
pozycjonery zakupione w fi rmie OPTIDENT 
w 2007 r. Aparat mało używany – 2-3 zdjęcia 
na miesiąc. Sprzedam również Dentaport ZX 
moduł Tri Auto ZX (maszynowe opracowanie 
kanału) kompatybilny do endometru Root ZX 
zakupiony w 2007 roku – nieużywany, w opa-
kowaniu fi rmowym. Tel. 512 223 671. 

• 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 współ-
pracy. Tel. 533 778 897.

• Sprzedam aktualnie działającą praktykę sto-
matologiczną jednostanowiskową, centrum 
Lublina, wysokiej jakości sprzęt i wyposaże-
nie gabinetu, lokal wynajmowany. Tel. 517 
790 550. 

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

• Sprzedam tanio unit stomatologiczny Denta-
na 2000 oraz fotel Beskid (ciemnoniebieski). 
Tel. 602 276 063.

• Oddam fotel stomatologiczny Beskid -2 
w dobrym stanie. Tapicerka zielona. Tel. 608 
432 298.

• Wynajmę lokal na prywatny gabinet lekarski 
przy NZOZ „Sawin-Med”, tel. 602 247 827.

• Wynajem gabinetów lekarskich na poradnie 
specjalistyczne: ginekologiczną, urologiczną, 
kardiologiczną, endokrynologiczną, neurolo-
giczną i inne w przychodni POZ, NZOZ Ars Me-
dica w Lublinie, ul. Bursztynowa 24. Tel. 609 
640 031.

• Sprzedam unit i fotel Żywiec, rok produkcji 
2003, sprawny, po renowacji (wymiana tapi-
cerki, rękawów itp.). Tel. 600 230 253.
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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 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, lok.046
21-500 Biała Podlaska
bialapodlaska@oil.lublin.pl
czynne: poniedziałek: 7.30-16.00, 
wtorek–środa: 7.30-12.30, 
czwartek: 7.30-16.00, 
piątek: 7.30-10.30

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

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

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

• 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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Uwaga! Zmiana 
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