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Wiosna przyszła do nas niezapowiedzianie na 
początku marca, nie zważając na kalendarz i róż-
ne terminy astronomiczne. Rozbrykały się wio-
senne zające. Powiało optymizmem. 

Pan minister zapowiedział, że znosi limity na 
badania obrazowe i teraz będą mogli wszyscy, 
kiedy chcą i jak chcą. Nie powiedział tylko, kto 
za to zapłaci. Nie przebrzmiały echa wieści rado-
snej a już na konferencji u Marszałka w Lublinie doradca „Mi-
nistra Zdrowia i Wszelkiej Pomyślności” pomaga umęczonym 
lekarzom z SOR przy Jaczewskiego i ogłasza, że powstanie ta-
ki w Lubartowie, który ich odciąży. „Uprasza się szanownych 
kierowców o powodowanie poważnych wypadków w okolicy 
miasta Lubartów”. A co z kolegami na SOR przy Kraśnickiej? 
Na szczęście Pan doradca obiecał nam o blisko dziesięć tysięcy 
pielęgniarek więcej za ubiegły rok (czyli mniej więcej dziesięć 
na jeden szpital w kraju). Niby nic, a jednak coś. 

Na tej samej konferencji dyrektor oddziału lubelskiego NFZ 
proponuje zmniejszyć liczbę łóżek, ponieważ i tak codziennie 
stoi ok. tysiąca wolnych. To chyba na wypadek, gdyby dodawa-
nie pielęgniarek się nie powiodło. Bardzo żałuję, że nie byłem 
na tej konferencji. Ale jestem tradycjonalistą i uważam, że jak 
jest dobry kabaret to należy zapłacić za bilet. Chyba się trochę 
rozbrykałem i ja. Angielskie powiedzenie mówi „In your head 
little rabbits are making love”. Ale czasami chyba potrzeba nam 
tych królików, aby do końca nie zgłupieć. 

Pozostańmy w nadziei, którą niosą święta Wielkiej Nocy, 
podzielmy się święconym z najbliższymi, popatrzmy optymi-
stycznie w przyszłość, oczyśćmy się choć na trochę z życia za-
wodowego. Pogodnych Świąt i mimo wszystko rozbrykanych 
zajączków.

Leszek Buk

lbuk@oil.lublin.pl, tel. 601 800 779

Radosnych i pogodnych 
Świąt Wielkiej Nocy 
życzy Redakcja
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Ponad 30 osób, głównie lekarzy SOR i POZ, uczestniczy-
ło w spotkaniu zorganizowanym przez działającą w Lubelskiej 
Izbie Lekarskiej Komisję ds. Lecznictwa Otwartego. Spotka-
nie odbyło się 20 lutego 2019 roku w siedzibie LIL. Główny 
temat: „Trudna sytuacja Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych 
– na czym polega problem? Kadry? Zasoby sprzętowe? Współ-
praca z lekarzami lecznictwa otwartego – POZ, AOS”.

To pierwsze z cyklu zaplanowanych spotkań, które mają od-
bywać się w siedzibie i pod egidą LIL.

– Nasze obrady były dość burzliwe, ale w naszej ocenie me-
rytoryczne i potrzebne. Spotkanie pokazało przede wszystkim, 
że możemy i powinniśmy ze sobą rozmawiać, bezpośrednio, 
na neutralnym i naszym „gruncie”, a nie za pośrednictwem pa-
cjentów, NFZ czy mediów – mówi Wioletta Szafrańska-Ko-
cuń, z-ca przewodniczącej Komisji ds. Lecznictwa Otwarte-
go. – Wszędzie, w całej ochronie zdrowia są problemy, które 

Niestety, te listy są niespójne z rzeczywistym stanem, brakuje 
aktualizacji danych, co stwarza wrażenie wirtualnych wolnych 
łóżek na oddziałach specjalistycznych. Prezes Leszek Buk pod-
kreślił, że szczególnie trudna jest sytuacja na oddziałach inter-
nistycznych i w Zakładach Opieki Leczniczej. Uznano, że je-
dynym rozwiązaniem problemu są zmiany systemowe. – SOR 
są eksperymentem władz, sytuacja na nich jest patologiczna. 
System jest niewydolny i wymaga natychmiastowych zmian 
– podkreślano.

Obradom ORL w dniu 6 marca 2019 r. 
przewodniczył Leszek Buk, prezes Lu-
belskiej Izby Lekarskiej.

Informacje z działalności delegatur 
przekazali ich przewodniczący.

Delegatura Biała Podlaska – działal-
ność statutowa prowadzona była na bie-
żąco. W dniu 8.02. 2019 r. zmarł w wie-
ku 87 lat dr Jan Kalinowski.

Delegatura Lublin – prezes i wicepre-
zesi LIL brali udział: 1. W IV Ogólnopol-
skiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej 
pt. „Stare i nowe patogeny, aktualne pro-
blemy”, zorganizowanej przez Katedrę 
i Zakład Mikrobiologii” UM; 2. W pierw-
szym spotkaniu Wojewódzkiego Zespo-
łu ds. Monitorowania i Zwalczania Zaka-
żeń Patogenami Opornymi na Antybioty-
ki Kluczowe w podmiotach leczniczych 
województwa lubelskiego; 3. W spotka-
niu zorganizowanym przez Komisję ds. 
Lecznictwa Otwartego z kierownikami 
SOR na terenie województwa lubelskie-
go; 4. W gali Ambasador Województwa 
Lubelskiego, połączonej z wręczeniem 
certyfi katu Marka „Lubelskie”.

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

Komisja Socjalno-Bytowa – na bie-
żąco rozpatrywała podania o zapomogi, 
zasiłki pośmiertne, oraz zasiłki z okazji 
narodzin 17 dzieci lekarzy. Łącznie na 
wszystkie ww. świadczenia komisja wy-
dała 230 tys. zł.

Komisja Kultury – w dniu 8 marca 
2019 r., o godz. 19.00 odbyła się premiera 
płyty „Natura” zespołu The Red Tramps. 
Dzień później, w Galerii Sztuki Niepro-
fesjonalnej, odbył się wernisaż wystawy 
fotografi i kol. Macieja Wójcika – „Wy-
spy Szkockie”.

Komisja Seniorów – na spotkaniu se-
niorów w tłusty czwartek, swoimi wspo-
mnieniami z podróży do Etiopii podzie-
lił się prof. Lech Panasiuk.

Komisja ds. Lecznictwa Otwarte-
go – komisja spotkała się dwukrotnie. 
Na pierwszym posiedzeniu omówiono 

sprawy bieżące, a na drugie zaprosili-
śmy kolegów ze Szpitalnych Oddzia-
łów Ratunkowych. Dyskusja była bar-
dzo owocna, atmosfera spotkania wska-
zywała na ogromną potrzebę rozmów po-
między lekarzami pracującymi na SOR, 
w POZ i AOS. Wszyscy byli zgodni co 
do tego, że zły system, braki kadrowe, 
duże oczekiwania pacjentów są trudno-
ściami, które często są nie do pokonania 
przez nas. Wszyscy jesteśmy zaintereso-
wani przekazywaniem informacji dla pa-
cjentów poprzez media, tak, aby nie za-
wsze pacjent musiał korzystać z SOR. 
Zaproszeni lekarze byli bardzo zadowo-
leni, że to Lubelska Izba Lekarska była 
inicjatorem i organizatorem takiego spo-
tkania i dyskusji, wszyscy byliśmy zgod-
ni, że jest to miejsce do dyskusji o nas 
i dla nas. Następne spotkanie zaplano-
wano na 20 marca i wówczas będziemy 
rozmawiać z kolegami z poradni specja-
listycznych AOS.

Komisja ds. Młodych Lekarzy – 
otrzymała swój e-mail służbowy. Podję-
to decyzję o stworzeniu fanpage’u OIL 
oraz komisji na portalu FB. Przyznano 
zdecydowanie mniejszy budżet, niż był 
postulowany przez komisję, ale otrzy-
mano zapewnienie dodatkowych środ-
ków w razie potrzeby. Zarezerwowano 
termin na piknik motoryzacyjny lekarzy 
na ODTJ Lublin

Komisja Stomatologiczna – pracowa-
ła nad rozwiązaniem problemów związa-
nych z wprowadzeniem procedur dekon-
taminacji i kontroli przeprowadzanych 
w tym zakresie przez sanepid. Członko-
wie naszej komisji bardzo czynnie uczest-
niczyli w pracach zespołów roboczych, 
powołanych przez Komisję Stomatolo-
giczną NRL.

Komisja ds. Wykonywania Zawo-
du – na bieżąco rozwiązywała wszyst-
kie prace wynikające z zakresu jej dzia-
łalności. Wydano m. in. 3 zaświadczenia 
w związku z procedurą uznania kwalifi -
kacji zawodowych w krajach UE. Ko-
misja omawiała sprawę wykonywania 

zawodu lekarza dentysty w krajach człon-
kowskich UE.

Komisja Sportu i Rekreacji – na bie-
żąco rozwiązywała sprawy organizacyjne. 
Z budżetu NRL otrzymano 13,5 tys. zł, 
z czego 50 proc. jest przewidziane na or-
ganizację Szosowych Mistrzostw Polski 
Lekarzy w 2019 r.

Komisja Kształcenia Medyczne-
go – podała tematykę kursów, w niektó-
rych przypadkach do końca 2019 r. Ko-
misja jest w trakcie rozmów i przygoto-
wań do organizacji kursów do specjaliza-
cji z ratownictwa medycznego. Forsowa-
na jest idea kursu tylko dla lekarzy LIL 
w CMPK. Codziennie zgłaszają się le-
karze i lekarze dentyści, którzy chcą po-
twierdzić tożsamość oraz uprawnienia 
niezbędne do posiadania konta, w celu 
przystąpienia do LEK, LDEK, PES oraz 
zgłoszenie na nową specjalizację.

Janusz Spustek omówił dyskusję, na 
posiedzeniu NRL, na którym omawia-
no projekt korzystnych zmian w ustawie 
o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. 
Można jednak wątpić, czy te zmiany uda 
się wprowadzić do ustawy ze względu na 
kończącą się kadencję Sejmu i Senatu.

Okręgowa Rada Lekarska zaaprobo-
wała wniosek współpracowników Zdzi-
sława Brzeskiego z Instytutu Medycyny 
Wsi o przyznanie mu Lauru Medyczne-
go, który zostanie wręczony na Okręgo-
wym Zjeździe Lekarzy.

W podjętych uchwałach ORL za-
twierdziła w głosowaniu: 1) sprawozda-
nie prezesa Leszka Buka z działalności 
Okręgowej Rady Lekarskiej za rok 2018; 
2) sprawozdanie fi nansowe za rok 2018; 
3) projekt budżetu na rok 2019; 4) zmia-
ny regulaminu Komisji Lekarzy Senio-
rów umożliwiające sfi nansowanie dopłat 
do biletów na imprezy kulturalne do wy-
sokości 50 proc.; 5) zatwierdziła wnio-
sek Katarzyny Marzec o stworzenie dys-
kusyjnej platformy internetowej dla leka-
rzy. Forum będzie zamknięte z identyfi -
kacją użytkownika.

(jj)

Z obrad ORL – marzec 2019 r. oil.lublin.plLIL – Cykl spotkań 

Rozmawiajmy ze sobą – szukajmy rozwiązań

twórcy systemu próbują od lat rozwiązywać naszymi rękami, 
konfl iktując nas między sobą. Szpitalny Oddział Ratunkowy to 
miejsce, gdzie jak w soczewce widać absurdy całego systemu 
ochrony zdrowia w Polsce – dodaje.

Lekarze SOR zwrócili uwagę na zjawisko wypisywania przez 
lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej skierowań na oddzia-
ły ratunkowe, co przeczy istocie ich działania. Z kolei lekarze 
POZ zwrócili uwagę na brak izb przyjęć w szpitalach, co spra-
wia, że kierowanie pacjentów do SOR staje się często jedynym 
możliwym działaniem.

– Pacjenci, którzy mają problem z dostępem do lekarzy spe-
cjalistów czy badań leczą się w SOR. Odpowiedzialni za sys-
tem wymyślają rozwiązania (np. system menczesterski), które 
w naszej ocenie ułatwią pracę proku-
ratorom a nie lekarzom. Lekarze POZ 
nie mają możliwości skierowania pa-
cjentów w trybie pilnym i zwykłym 
na leczenie szpitalne czy do ambulato-
ryjnej opieki specjalistycznej – bo, jak 
wiemy, część szpitali nie ma nawet izb 
przyjęć! No bo po co, skoro jest SOR? 
– tłumaczy sedno konfl iktu Szafrań-
ska-Kocuń.

Dyskutowano też na temat praktycz-
nego zastosowania przez lekarzy POZ 
informacji o wolnych miejscach na od-
działach szpitali woj. lubelskiego, które 
są umieszczone na stronie internetowej 
Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. 

– Często to od nas pacjenci słyszą: „lekarz rodzinny mógł…”, 
„lekarz SOR powinien…”. Unikajmy rozmów za pośrednictwem 
pacjentów. To odpowiedzialni za system ochrony zdrowia mo-
gą i powinni stworzyć nam godne warunki pracy a nie trwać 
w przekonaniu, że jakoś to będzie, bo przecież lekarze nie zo-
stawią pacjentów – mówiono podsumowując dyskusję. – Opty-
mizmem napawa to, co na spotkaniu było widać, że środowisko 

lekarskie wierzy w pomoc w rozwiązywa-
niu problemów przez samorząd lekarski.

– Cieszymy się, że udało się rozpocząć 
rozmowy między nami, tu, gdzie one po-
winny się odbywać, czyli w izbie lekar-
skiej. Tu jest miejsce do dyskusji i wy-
miany poglądów na temat naszej, czasami 
trudnej, współpracy. Zapraszamy na na-
stępne spotkania w izbie lekarskiej, roz-
mawiajmy ze sobą i szukajmy rozwiązań 
razem – dodała Wioletta Szafrańska-Ko-
cuń, która już planuje organizację kolej-
nego spotkania. Tym razem lekarzy POZ, 
AOS oraz dyrektorów szpitali woj. lu-
belskiego.

aa
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• Skąd pomysł, aby w dobie tak intensywnej promocji kar-
mienia piersią tworzyć Bank Mleka Kobiecego?

– Bank mleka kobiecego to nowoczesne laboratorium, któ-
rego zadaniem jest przygotowanie i przechowywanie mleka 
kobiecego przeznaczonego dla ciężko chorych noworodków, 
których mamy nie mogą w sposób wystarczający zapewnić po-
karmu swoim dzieciom. Benefi cjentami mleka z banku mle-
ka kobiecego są przede wszystkim noworodki przedwcześnie 
urodzone, skrajnie niedojrzałe, których mamy mają zazwyczaj 
niewystarczającą laktację w pierwszych dniach po porodzie. 
Według ustalonych reguł pierwszeństwa 
w Polsce, mleko z banku mleka kobiece-
go może być przekazywane w następnej 
kolejności: noworodkom donoszonym, 
pozostającym w stanie ciężkim, nowo-
rodkom i niemowlętom przed i po ope-
racji, dzieciom będącym pod opieką ho-
spicjum i zdrowym noworodkom. Pro-
mocja karmienia piersią jest oczywiście 
naszym celem nadrzędnym a tworzenie 
banku mleka kobiecego jest sposobem 
realizacji programu WHO, zmierzają-
cego do poprawy kondycji zdrowotnej 
społeczeństwa. 

Poza tym nowy standard opieki około-
porodowej zawarty w rozporządzeniu mi-
nistra zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r., 
który obowiązuje od 1 stycznia 2019 ro-
ku, zaleca podmiotom leczniczym poda-
wanie mleka z banku mleka kobiecego 
noworodkom przedwcześnie urodzonym, 
w tym o znacznej niedojrzałości, które nie mogą być karmione 
mlekiem biologicznej matki.

• Mleko kobiece to nie tylko pokarm?
– Mleko kobiece to żywa tkanka, która oprócz składników 

odżywczych, pierwiastków śladowych, zawiera składniki prze-
ciwinfekcyjne, immunomodulujące i czynniki wzrostowe. Po-
dawanie pokarmu kobiecego wpływa korzystnie na zmniejsze-
nie ogólnej zachorowalności w grupie skrajnych wcześniaków, 
zmniejsza ryzyko posocznicy, poprawia tolerancję żywienia, za-
pobiega niedoborom żywieniowym i zaburzeniom neurorozwo-
jowym. Dobrze udokumentowane dla dzieci urodzonych przed-
wcześnie jest zmniejszenie nawet o 77 proc. ryzyka martwicze-
go zapalenia jelit – typowej dla wcześniaków patologii prze-
wodu pokarmowego, zwykle o ciężkim przebiegu, obarczonej 
poważnymi powikłaniami i wysoką śmiertelnością. U wcze-
śniaków karmionych mlekiem kobiecym obserwuje się także 
mniejszy odsetek ponownych hospitalizacji. Żywienie mlekiem 

kobiecym sprzyja profi laktyce chorób infekcyjnych, charakte-
rystycznych dla wieku dziecięcego oraz chroni przed rozwojem 
wielu chorób cywilizacyjnych na późniejszych etapach życia, 
w tym otyłości, czy cukrzycy.

Promocja karmienia naturalnego powinna być aktywnie 
wspierana zarówno przez autorytety medyczne i społeczne, jak 
też przez organizatorów opieki zdrowotnej, zarówno lokalnie, 
jak też na poziomie krajowym. Zalecenie to współgra z wyceną 
NFZ stosowania przez podmioty lecznicze naturalnego mleka 
kobiecego – stawka dobowa stosowana przez NFZ przy żywie-
niu enteralnym mlekiem kobiecym wyceniania jest ok. 4-krotnie 
wyżej niż przy korzystaniu ze sztucznych mieszanek.

• Stworzenie banku to prawdziwe wyzwanie, tym bardziej że 
jesteście jedynym takim bankiem w województwie?

– Bank Mleka Kobiecego w SPSK1 w Lublinie to ini-
cjatywa prof. Anny Kwaśniewskiej, która pełni funkcję kie-
rowniczki Banku Mleka Kobiecego i Justyny Domosud, za-
stępczyni kierowniczki Banku Mleka oraz mojej osoby jako 

Powstaje Bank Mleka Kobiecego

Mleko mamy – cudowny lek
z Moniką Wójtowicz-Marzec, 

koordynatorką ds. współpracy z innymi szpitalami 
Banku Mleka Kobiecego SPSK1 w Lublinie 

i kierowniczką Oddziału Noworodków Kliniki 
Położnictwa i Patologii Ciąży SPSK1 w Lublinie, 

rozmawia Anna Augustowska

w szpitalu. W skład tego zespołu obok lekarza neonatologa, po-
łożnika oraz położnych powinni wchodzić konsultant/doradca 
laktacyjny, psycholog, neurologopeda i fi zjoterapeuta. 

• Teraz chyba najtrudniejsze zadanie – pozyskiwanie ho-
norowych dawczyń?

– Oczywiście, aby móc przekazywać mleko gromadzo-
ne w naszym banku mleka do innych ośrodków, musimy sta-
rać się propagować ideę honorowego oddawania mleka wśród 
kobiet w połogu oraz edukować odpowiednio społeczeństwo, 
aby mleko z banku mleka kojarzyło się z wysokiej jakości le-
kiem biologicznym.

Rekrutacja dawczyń mleka jest jednym z najważniejszych 
aspektów prawidłowego funkcjonowania banku mleka kobie-
cego. Podawanie mleka kobiecego z banku mleka ma przyno-
sić korzyści zdrowotne przy minimalizacji ryzyka. Honorowy-
mi dawczyniami mleka mogą zostać kobiety będące w okresie 
laktacji, które dobrowolnie decydują się na nieodpłatne przeka-
zywanie nadwyżek swojego pokarmu za pośrednictwem insty-
tucji banku mleka kobiecego działającego w szpitalu. 

Proces rekrutacji składa się z rozmowy z dawczynią, w któ-
rej przeprowadza się dokładny wywiad obejmujący choroby 
zakaźne, choroby przewlekłe, nałogi, przyjmowanie leków, 
narażenie na związki toksyczne oraz styl życia. Dalszym eta-
pem jest badanie położnicze oraz wykonanie badań z surowi-
cy krwi w kierunku zakażeń oraz wstępna analiza składu i ja-
kości mikrobiologicznej mleka matki. Dawczyni podlega re-
gularnym badaniom co 3 miesiące i pozostaje w stałym kon-
takcie z nami w przypadku wątpliwości, co do jakości odcią-
ganego mleka lub jej stanu zdrowotnego.

Honorowe dawczynie otrzymują od banku mleka laktator 
elektryczny z zestawem jałowych pojemników, do których prze-
lewają swój pokarm i zamrażają w zamrażarce według prze-
kazanej instrukcji. Co kilka tygodni kurier odbiera mleko od 
dawczyń z zachowaniem ciągłości termicznej i przekazuje do 
naszego banku mleka. Następnie mleko zostaje poddane ob-
róbce termicznej, analizie składu i czystości mikrobiologicz-
nej. Dzięki identyfi kowalności mleka z banku mleka kobiece-
go zachowane są warunki bezpiecznego dzielenia się pokar-
mem. Każda butelka gotowego produktu jest zakodowana nu-

merem dawczyni, zawartością podstawowych składników od-
żywczych oraz objętością porcji pokarmu. 

W przypadku korzystania z mleka z banku mleka kobiecego 
przez inny podmiot leczniczy, niż ten, gdzie znajduje się labora-
torium, konieczne jest podpisanie umowy na udostępnianie pa-
steryzowanego mleka kobiecego z banku mleka kobiecego. 

Nasz bank mleka może jednoczasowo współpracować z 20 
dawczyniami (tyle mamy własnych laktatorów). Uważam, że 
jesteśmy w stanie pomóc wszystkim wcześniakom rodzącym 
się w naszym województwie pod warunkiem, że będziemy mie-
li dawczynie. Szacuję, że będzie to około 100 skrajnych wcze-
śniaków z masą ciała poniżej 1000 gramów na rok. I około 300-
400 wcześniaków większych 1000-2000 g. Pozostałe dzieci mo-
gą stanowić grupę ok. 50 pacjentów/rok. To oczywiście tylko 
wartości szacunkowe.

W imieniu zespołu Banku Mleka Kobiecego SPSK1 nama-
wiam do współpracy wszystkich lekarzy, którzy mogą zachę-
cać karmiące mamy do dzielenia się pokarmem.

koordynatorki współpracy między szpitalami. Bank Mleka Ko-
biecego w SPSK1 powstał dzięki częściowemu dofi nansowaniu 
z Ministerstwa Zdrowia w ramach realizowania zadania „Od-
żywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt przez 
utworzenie sieci banków mleka kobiecego w roku 2018 r.”. 
Nasz szpital przeznaczył część środków własnych na zakup 
urządzeń laboratoryjnych oraz adaptację pomieszczeń. Z tego 
powodu zobowiązujemy się do przekazywania gromadzonego 
mleka nie tylko naszym pacjentom ale również, w zależności 
od naszych możliwości, jak największej liczbie ośrodków neo-
natologicznych w województwie lubelskim, które zechcą z na-
mi współpracować. 

Jednocześnie naszym zadaniem jest współpraca z rodzi-
cami wcześniaka tak, aby jak najszybciej móc podawać mle-
ko biologicznej mamy. Pozyskiwanie mleka matki, a zwłasz-
cza siary dla noworodków urodzonych przedwcześnie, wyma-
ga właściwego przygotowania merytorycznego całego zespo-
łu terapeutycznego, opiekującego się matką i noworodkiem 

– 10.05.2019 r. – Bezpieczeństwo i higiena pracy.

– 24.05.2019 r. – Bezpieczeństwo i higiena pracy dla osób 
kierujących pracownikami.

Miejsce: Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji 

ul. Szewska 4 w Lublinie.

Terminy kursów medycznych 
organizowanych przez 

Lubelską Izbę Lekarską

Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe 
znajdują się na stronie: 

kkm.oil.lublin.pl

Bezpłatne leki dla ciężarnych
Prawdopodobnie w II kwartale 2019 r. wejdzie program bez-

płatnych leków dla kobiet w ciąży. Utworzona zostanie specjal-
na lista leków gwarantowanych „C”, które kobiety ciężarne w ra-
zie choroby będą otrzymywać bezpłatnie. Będą to wyłącznie le-
ki przepisywane na recepty, co wyklucza z tego zestawu suple-
menty diety. Państwo ma również dopłacać do leków w przy-
padku ciąży z „in vitro”. Leki będzie mógł przepisywać lekarz gi-
nekolog, lekarz rodzinny oraz specjalista opiekujący się ciężar-
ną. Koszt programu ma wynieść 20 mln zł.

Jerzy Jakubowicz

Operacje zaćmy, TK i rezonans 
bez limitu

W dniu 4 marca 2019 r. minister zdrowia Łukasz Szumowski 
poinformował, że od kwietnia 2019 r. operacje usunięcia zaćmy, 
tomografi a komputerowa i rezonans magnetyczny będą fi nan-
sowane bez limitu, co ma skrócić kolejki do zabiegu i badań.

Resort zdrowia zarządzeniem prezesa NFZ chce wprowadzić 
zapis, że jeżeli dana klinika czy oddział okulistyczny co najmniej 
80 proc. operacji przeprowadzi w trybie jednodniowym, to bę-
dzie miał płaconą stawkę 100 proc. za wszystkich pacjentów. 
Jeżeli szpital nie spełni tego kryterium dostanie 10 proc. mniej 
za każdy zabieg. Podobne rozwiązanie już wcześniej omawia-
ne było w jednym z numerów Medicusa. W Polsce wykonuje się 
ok. 320 tys. operacji usunięcia zaćmy rocznie, ale liczba oczeku-
jących, chociaż powoli zmniejsza się, jest nadal duża. W UE je-
den chirurg okulista wykonuje średnio 75 zabiegów. W Polsce 
jest ok. 700 chirurgów okulistów i każdy z nich dotychczas wy-
konywał 34 operacje zaćmy rocznie i ta mniejsza liczba zabie-
gów była wymuszana limitem fi nansowym.

Niezwykle ważne jest również zniesienie limitów na bada-
nie komputerowe czy rezonansem magnetycznym. Zapotrze-
bowanie na te badania w różnych jednostkach chorobowych 
stale rośnie. Musimy pamiętać, że w diagnozowaniu choroby, 
a także w jej przebiegu konieczne są badania kontrolne. Prezes 
NFZ Andrzej Jacyna obiecuje, że oddziały wojewódzkie fundu-
szu będą co kwartał przyjmować wnioski świadczeniodawców 
dotyczące wykonanych świadczeń i je rozliczać bez względu na 
to, jaką wartość wcześniej zawarto w umowie z NFZ. Kierownicy 
placówek z TK i rezonansem magnetycznym nie chcą się wypo-
wiadać, czy zniesienie limitów do ww. badań skróci kolejki, bo 
jak na razie brak jest zarządzeń wykonawczych. (jj)

Bank Mleka Kobiecego w SPSK1  kontakt: tel. 518 130 703                                                            www.spsk1bankmleka.wordpress.com

medicus.lublin.pl
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Włodarze z Miodowej doprawdy miód 
leją na moje serce, kiedy słyszę jak ko-
lejne zawody medyczne rwą się do wy-
ręczania lekarzy, utrudzonych bieganiem 
z posady na posadę i zamykaniem intere-
su lekarza rodzinnego po szóstej wieczo-
rem. Po farmaceutach i fi zjoterapeutach, 
którzy gromko domagali się uprawnień 
udzielania porad pacjentom, do koszy-
ka świadczeń gwarantowanych za chwi-
lę ma trafi ć porada pielęgniarska, a NFZ 
zapłaci za nią świadczeniodawcom. Ile? 
Oby wycena tych porad nie uwłaczała 
ludzkiej godności. 

Takiej porady będzie mogła udzie-
lać pielęgniarka z wykształceniem wyż-
szym magisterskim lub licencjatem na 
kierunku pielęgniarstwo lub położnic-
two i ma specjalizację lub pielęgniar-
ka, która kształciła się w innym trybie, 
ale posiada specjalizację. Co więcej, bez 
konieczności rozmowy z lekarzem, mo-
że wystawić pacjentowi receptę i zwol-
nienie z pracy w przypadku stabilnego 
przebiegu schorzenia. Po co pielęgniar-
ka, badająca wzrok w uczniów w szko-
le, ma kierować ich do lekarza rodzinne-
go po skierowanie do okulisty?

Szkopuł w tym, że pielęgniarki po li-
ceach medycznych i po studiach wyko-
nują często tę samą pracę. Tylko złośliw-
cy zaprzeczą tej oczywistej prawdzie. 
A różnica w wynagrodzeniu jest spora. 
Wyższych szkół pielęgniarskich 
strzeże jak oka w głowie uważ-
ne lobby wykładowców z tych 
uczelni. Tysiące z nich mo-
że tam liczyć na godziwe do-
rabianie. Dlaczego więc pie-
lęgniarki nie powinny robić 
tylko specjalizacji i podle-
gać europejskim procedu-
rom ustawicznego kształce-
nia zawodowego. Mam wra-
żenie, że specjalizacja wzbo-
gaca o większy zasób prak-
tycznych umiejętności, niż 
licencjat i dwa lata studiów 
magisterskich. 

Jestem chyba ostatnim 
lekarzem w moim uroczym 
kraju, który wątpiłby, czy pie-
lęgniarki w ogóle sobie z tym nowym wy-
zwaniem poradzą. Nie tak dawno przeko-
nywałem Czytelników „PM”, że lekarz 
i pielęgniarka to duet skazany na sukces. 

Pielęgniarka nam poradzi
One po prostu wiele czynności przypisa-
nych lekarzom wykonują bez najmniej-
szego grymasu czy sprzeciwu w dzień 
i w nocy, co najmniej od wielu dekad. 
Co więcej, lekarze to milcząco aprobują. 

Bo im wierzą. A dyrekcje szpi-
tali cieszą się, bo mają 
święty spokój. 

Dojrzałe partner-
stwo zawodowe leka-
rza i pielęgniarki to 
nic nowego ani od-
krywczego w świecie 
zachodniej medycyny. 

W Nowej Zelandii po-
łożne przepisują leki z za-

kresu swego obszaru prak-
tyki już od dwudziestu lat. 

Irlandia i Wielka Brytania 
udostępniły pielęgniar-
kom pełen receptariusz 
do dyspozycji. W Holandii 
mogą kształcić się również 

w dziedzinach zabiegowych, 
aby nabyć możliwości prowadzenia ruty-
nowych zabiegów operacyjnych. W Szko-
cji i Walii, średni personel medycz-
ny może osiągnąć kompetencje równe 

lekarzowi przed specjalizacją, czyli tzw. 
junior doctor. Pielęgniarki, technicy elek-
troradiologii czy fi zjoterapeuci, po przej-
ściu specjalnego trzyletniego kształce-
nia akademickiego i praktycznego, mo-
gą uzyskać tytuł Advanced Clinical Prac-
titioner (ACP). Wtedy mogą wykonywać 
m.in. endoskopię, wszczepiać rejestrato-
ry arytmii serca, kwalifi kować pacjentów 
do zabiegów operacyjnych, robić gastro-
skopię, ale także mogą samodzielnie pro-
wadzić pacjentów w SOR. Przyjmują pa-
cjentów, kierują na badania, diagnozują. 
I to nikomu nie przeszkadza, a niejedne-
mu już pomogło.

Wciąż targa mną jednak wątpliwość 
czy polska służba zdrowia jest goto-
wa na tak dojrzałe partnerstwo zawo-
dów medycznych zamiast nieustanne-
go okopywania się w swoich, pożal się 
boże, bastionach i wzajemnych preten-
sjach, z których wynikają wyłącznie sa-
me uprzedzenia i frustracje. 

Ale zejdźmy z obłoków! Dyrektorzy 
szpitali powiatowych są teraz wściekli, 
bo znienacka ocknęli się z koszmarnego 
snu, który ich nawiedził w związku ze 
zmianą norm zatrudnienia pielęgniarek 

na oddziałach szpitalnych. Tym bardziej 
że na nowe zadania decydenci „zapo-
mnieli” wyasygnować dodatkowe środ-
ki fi nansowe. Zdaniem dyrektorów, no-
we rozporządzenie ministra zdrowia w tej 
sprawie, które obowiązuje od 1 stycznia, 
skutkuje tym, że będą musieli zatrudnić 
więcej tego personelu. Z ich wyliczeń 
wynika, że w związku ze zmianą norm 
zatrudnienia pielęgniarek w szpitalach 
trzeba będzie zlikwidować 4,5 tysiąca łó-
żek szpitalnych w stu szpitalach albo za-
trudnić 3,5 tysiąca pielęgniarek. 

Czy porada pielęgniarska potrząśnie 
rynkiem usług medycznych? Według 
Bożeny Janickiej, prezes PPOZ, samo 
usankcjonowanie porady pielęgniar-
skiej wiosny jeszcze nie czyni. Aby ten 
pomysł się udał, potrzebne jest sfi nan-
sowanie porady, wprowadzenie jej do 
koszyka świadczeń gwarantowanych, 
a przede wszystkim napływ młodych 
kadr do zawodu. 

Kwota, jaką powinno się przezna-
czyć na jednostkową poradę pielęgniar-
ską z pewnością nie może budzić odra-
zy ani zniesmaczenia, jak choćby reali-
zacja programu profilaktyki gruźlicy, 

wyceniona na pięć złotych. Oczywiście 
taka wizyta u pielęgniarki nie będzie 
tylko mechanicznym skopiowaniem re-
cept, jak to sobie niektórzy wyobraża-
ją. Uprawniona pielęgniarka będzie mu-
siała zapoznać się z historią choroby pa-
cjenta, zleconym leczeniem, przeprowa-
dzić wywiad i badanie fi zykalne, spraw-
dzić refundację danego leku, która zmie-
nia się co 2 miesiące, poinformować pa-
cjenta, w jakiej sytuacji powinien skon-
taktować się z lekarzem. Za błędnie wpi-
saną refundację fi nansowo odpowie oso-
ba wystawiająca receptę, czyli pielę-
gniarka. O odpowiedzialności za zdro-
wie i życie pacjenta wspominać chyba 
już nie trzeba. 

W Polsce mamy jeszcze blisko ćwierć 
miliona czynnych pielęgniarek, ale 
uprawnienia do wystawiania recept ma 
tylko trzy tysiące z nich. A więc w pory-
wach niespełna półtora procent. Czy war-
to więc narażać znikomy odsetek pielę-
gniarek na podejmowanie ryzyka i wy-
pisywanie recept na tzw. kolanie, bądź 
w rejestracji, tylko dlatego, że pacjento-
wi, czyli wyborcy się spieszy.

Marek Stankiewicz

Tajemnica lekarska czerpiąca swój 
rodowód jeszcze z czasów Hipokrate-
sa, a współcześnie oparta na zasadach 
i wolnościach konstytucyjnych (prawo 
do ochrony życia prywatnego, wolność 
i ochrona tajemnicy komunikowania 
się) co do istoty funkcjonuje w porząd-
ku prawnym od ponad 21 lat.

Jak wskazuje przepis art. 40 usta-
wy o zawodach lekarza i lekarza denty-
sty[1], lekarz ma obowiązek zachowa-
nia w tajemnicy informacji związanych 
z pacjentem, a uzyskanych w związku 
z wykonywaniem zawodu z wyłącze-
niem przypadków określonych w ust. 2 
powołanego wyżej przepisu tj.: 1) gdy 
tak stanowią ustawy; 2) gdy badanie le-
karskie zostało przeprowadzone na żą-
danie uprawnionych organów i instytu-
cji – wtedy lekarz jest obowiązany po-
informować o stanie zdrowia pacjenta 
wyłącznie te organy i instytucje; 3) gdy 
zachowanie tajemnicy może stanowić 
niebezpieczeństwo dla życia lub zdro-
wia pacjenta lub innych osób; 4) gdy 
pacjent lub jego przedstawiciel usta-
wowy wyraża zgodę na ujawnienie ta-
jemnicy po uprzednim poinformowa-
niu pacjenta o niekorzystnych dla niego 

skutkach jej ujawnienia; 5) gdy zacho-
dzi potrzeba przekazania niezbędnych 
informacji o pacjencie lekarzowi sądo-
wemu; 6) gdy zachodzi potrzeba przeka-
zania niezbędnych informacji o pacjen-
cie związanych z udzielaniem świad-
czeń zdrowotnych innemu lekarzowi lub 
uprawnionym osobom uczestniczących 
w udzielaniu tych świadczeń.

W wymienionych wyżej sytuacjach 
ujawnienie może nastąpić wyłącznie 
w niezbędnym zakresie, a w przypadku 
wyrażenia zgody na ujawnienie tajemni-
cy przez pacjenta lub jego przedstawiciela 
ustawowego, zakres tego ujawnienia mo-
że określić pacjent lub jego przedstawi-
ciel ustawowy.

Natomiast reguły dotyczące zacho-
wania tajemnicy lekarskiej po śmierci 
pacjenta zmieniły się już dwa razy od 
2016 r.[2]. Zgodnie z ostatnią noweliza-
cją ustawy o zawodzie lekarza i lekarza 
dentysty, która obowiązuje od dnia 9 lute-
go 2019 r. – lekarz, z zastrzeżeniem sytu-
acji wymienionych wyżej w pkt. 1-5, jest 
związany tajemnicą również po śmierci 
pacjenta, chyba że zgodę na ujawnienie 
tajemnicy wyrazi osoba bliska, która mo-
że określić zakres jej ujawnienia.

Tajemnica lekarska – nowe regulacje
W rozumieniu ustawy z dnia 6 listopa-

da 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczni-
ka Praw Pacjenta[3] osobą bliską – jest 
małżonek, krewny do drugiego stopnia 
lub powinowaty do drugiego stopnia w li-
nii prostej, przedstawiciel ustawowy, oso-
ba pozostająca we wspólnym pożyciu lub 
osoba wskazana przez pacjenta.

Stopień pokrewieństwa[4] określa się 
według liczby urodzeń, wskutek któ-
rych powstało pokrewieństwo. Nato-
miast z małżeństwa wynika powinowac-
two między małżonkami a krewnymi dru-
giego małżonka i trwa ono mimo ustania 
małżeństwa. Linię i stopień powinowac-
twa określa się według linii i stopnia po-
krewieństwa.

Zwolnienia z tajemnicy lekarskiej, 
o którym mowa wyżej nie stosuje się, je-
śli ujawnieniu tajemnicy sprzeciwi się in-
na osoba bliska w rozumieniu wyżej po-
wołanej ustawy lub sprzeciwił się temu 
pacjent za życia. Sprzeciw pacjenta do-
łącza się do jego dokumentacji medycz-
nej. Jeżeli dojdzie do sporu między oso-
bami bliskimi w przedmiocie ujawnie-
nia tajemnicy lub zakresu jej ujawnienia 
– zgodę na ujawnienie tajemnicy wyra-
ża w postępowaniu nieprocesowym sąd 

cywilny ostatniego miejsca zwykłego po-
bytu spadkodawcy. Jeżeli nie da się ustalić 
zwykłego pobytu spadkodawcy w Polsce 
– właściwym do wyrażenia zgody będzie 
sąd miejsca, w którym znajduje się mają-
tek spadkowy lub jego część (sąd spad-
ku). Wniosek do sądu w powyższej spra-
wie może skierować osoba bliska zmarłe-
go pacjenta lub lekarz.

Lekarz może wystąpić z wnioskiem 
do sądu, zgodnie z określoną wyżej wła-
ściwością, także w przypadku istnienia 
uzasadnionych wątpliwości, czy osoba 
występującą o ujawnienie tajemnicy lub 
sprzeciwiająca się jej ujawnieniu jest oso-
bą bliską. Sąd przy wyrażaniu zgody na 
ujawnienie tajemnicy lekarskiej, może 
określić zakres jej ujawnienia.

W przypadku gdy pacjent za życia 
sprzeciwił się ujawnieniu tajemnicy le-
karskiej sąd na wniosek osoby bliskiej 
w postępowaniu nieprocesowym może 
wyrazić zgodę na ujawnienie tajemni-
cy lekarskiej z równoczesnym określe-
niem zakresu jej ujawnienia, jeżeli jest 
to niezbędne: 

1) w celu dochodzenia odszkodowa-
nia lub zadośćuczynienia z tytułu 
śmierci pacjenta,

2) dla ochrony życia lub zdrowia oso-
by bliskiej.

Sąd, przy rozpatrzeniu wniosków 
o których mowa wyżej, bada interes 
uczestników postępowania, rzeczywistą 
więź osoby bliskiej ze zmarłym pacjen-
tem, wolę zmarłego pacjenta oraz oko-
liczności wyrażenia sprzeciwu.

Trudno ocenić wartość nowych zasad 
po okresie jednego miesiąca ich obowią-
zywania. Jedno jest pewne, znowelizowa-
ne przepisy eliminują szereg dotychcza-
sowych wątpliwości (niestety, nie wszyst-
kie) powstałych w praktyce w związku 
z modyfi kacją przepisów wprowadzoną 
w 2016 r. a związaną z możliwością ujaw-
nienia tajemnicy lekarskiej za zgodą oso-
by bliskiej zmarłego pacjenta.

Korzystne jest niewątpliwie uwzględ-
nienie w obecnej regulacji woli pacjenta 
w przedmiocie zachowania tajemnicy po 
jego śmierci poprzez możliwości wyraże-
nia przez niego za życia sprzeciwu wo-
bec jej ujawnienia oraz wprowadzenie 
kontroli sądu w zakresie oceny niezbęd-
ności ewentualnego ujawnienia tajemni-
cy mimo wcześniejszego sprzeciwu pa-
cjenta i rozstrzyganie przez sąd kwestii 
spornych między osobami bliskimi co do 

ujawnienia tajemnicy bądź zakresu te-
go ujawnienia.

Alicja Lemieszek 
radca prawny LIL

1  Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o za-
wodach lekarza i lekarza dentysty 
(DzU 2018.617 t.j. z późn. zm.)

2 Ustawa z 10 czerwca 2016 r. o zmia-
nie ustawy – Kodeks postępowania 
karnego, ustawy o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty oraz ustawy o pra-
wach pacjenta i Rzeczniku Praw Pa-
cjenta (DzU 2016.1070)

Ustawa z 6 grudnia 2018 r. o zmia-
nie ustawy o zawodach lekarza i le-
karza dentysty oraz niektórych innych 
ustaw (DzU 2019.150)

3 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. 
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta (DzU 2017.1318 t.j. z późn. 
zm.)

4 Ustawa z 25 lutego 1964 r. Kodeks ro-
dzinny i opiekuńczy (DzU 2017.682 
t.j.)
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• Chorujący na schizofrenię naduży-
wa alkoholu, osoba z depresją uzależnio-
na od Internetu, pacjent z nerwicą, któ-
ry nie może się obejść bez leków uspo-
kajających, to dla nich – osób z podwój-
ną diagnozą psychiatryczną – w Lubli-
nie powstał ośrodek (pierwszy w Polsce), 
w którym mogą szukać pomocy?

– To prawda. Centrum Zdrowia Psy-
chicznego dla osób z podwójną diagno-
zą psychiatryczną powstało w styczniu br. 
ze środków UE, których dysponentem jest 
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w ra-
mach Programu Operacyjnego „Wiedza 
Edukacja Rozwój”, działanie 4.1. Lubel-
skie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia 
Psychicznego realizuje projekt wspólnie 
z Fundacją Inicjatyw Mene-
dżerskich z Lublina. 

Pacjenci z podwójną dia-
gnozą to specyfi czna grupa 
osób, która wymaga zinte-
growanego leczenia, któ-
re powinno być prowadzo-
ne wielopłaszczyznowo i w 
odpowiednich warunkach. 
Niestety, w Polsce nie ma 
takich miejsc zbyt wiele – 
poza gliwickim Ośrodkiem 
Familia, teraz Lublin ma 
szansę stać się takim miej-
scem. Warto podkreślić, że 
jesteśmy pierwszym w Pol-
sce ośrodkiem, który w spo-
sób zintegrowany, komplek-
sowy i środowiskowy bę-
dzie leczył osoby z podwój-
nym rozpoznaniem. Docelowo możemy 
taką pomocą objąć 600 chorych i ich ro-
dziny.

• Pacjenci z podwójną diagnozą by-
li zawsze – i byli leczeni? Czy coś się 
zmieniło?

– Oczywiście, że byli leczeni, ale to 
nie była optymalna pomoc, bo współ-
występowanie obu problemów zdrowot-
nych znacząco utrudnia leczenie każde-
go z nich. Dominującym w naszym kraju 
sposobem postępowania jest model rów-
noległy – leczenie obu zaburzeń w odręb-
nych placówkach/systemach lub sekwen-
cyjny – leczenie najpierw jednego proble-
mu zdrowotnego, a następnie drugiego. 

To nie zdaje egzaminu. Są już nowe, kom-
pleksowe modele pomocy – i my staramy 
się właśnie tak pomagać chorym. 

• Jest chyba jeszcze dodatkowy po-
wód?

– Pierwszym, podstawowym powo-
dem powołania tej jednostki jest stale na-
rastający problem współwystępowania 
poważnych zaburzeń psychicznych i uza-
leżnień. Już ponad 50 proc. osób chorują-
cych na schizofrenię i zaburzenia nastro-
ju jednocześnie szkodliwie używa sub-
stancji psychoaktywnych, w tym alko-
holu, ale też hazardu, Internetu czy por-
nografi i, i wiele z tych osób jest już uza-
leżnionych. 

• To bardzo dużo! Kto więc może ko-
rzystać z pomocy centrum?

– Do centrum przyjmujemy osoby 
z rozpoznaniem zaburzeń ze spektrum 
schizofrenii i zaburzeń nastroju wraz z to-
warzyszącymi uzależnieniami na różnym 
etapie zaawansowania, z Lublina i powia-
tu lubelskiego ziemskiego (gminy: Bycha-
wa, Bełżyce, Borzechów, Garbów, Głusk, 
Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczo-
nów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzy-

żewice, Wojciechów, Wólka, 
Wysokie, Zakrzew), w wieku od 
ukończonego 15 roku życia. Po-
moc w ramach centrum jest bez-
płatna i nie wymaga skierowania. 
Mogą się po nią zgłaszać same 
osoby chore, ich rodziny, perso-
nel medyczny, w tym w szcze-
gólności pracownicy podsta-
wowej i psychiatrycznej opie-
ki zdrowotnej, pracownicy so-
cjalni, pedagodzy szkolni, pra-
cownicy poradni psychologicz-
no-pedagogicznych. Wskazane, 
aby pacjent dostarczył do nas po-
siadaną dokumentację medyczną 
a kierujący profesjonalista skon-
taktował się wcześniej z leka-
rzem z naszego ośrodka.

• A gdzie dokładnie skierować pierw-
sze kroki?

– Do Ośrodka Wczesnej Interwencji 
i Koordynacji Opieki (OWIiKO) przy 
ul. Lwowskiej 12 w Lublinie. Ośrodek 
jest czynny od poniedziałku do piątku od 
8.00 do 20.00. Jest miejscem pierwszego 
kontaktu, gdzie pacjent będzie zdiagno-
zowany, otrzyma terapeutę prowadzącego 
– koordynatora opieki i zostanie pokiero-
wany do właściwych form leczenia. Ka-
dra centrum to wielospecjalistyczny ze-
spół profesjonalistów – psychiatrzy, psy-
chologowie, psychoterapeuci, terapeuci 
uzależnień, pielęgniarki, terapeuci śro-
dowiskowi, terapeuci zajęciowi, pracow-
nik socjalny.

Chorzy i uzależnieni tu znajdą pomoc 
z psychiatrą Arturem Kochańskim, 

prezesem Lubelskiego Stowarzyszenia 
Ochrony Zdrowia Psychicznego w Lublinie, 

rozmawia Anna Augustowska

Nowy rezonans, nowoczesny aparat 
rentgenodiagnostyki ogólnej, ultrasono-
graf klasy klinicznej i wielorzędowy to-
mograf komputerowy – to sprzęt, który 
trafi ł do Działu Diagnostyki Obrazowej 
szpitala MSWiA w Lublinie. Koszt tej in-
westycji wyniósł blisko 38 mln złotych.

Uroczyste otwarcie czterech pracow-
ni, które tworzą Dział Diagnostyki, od-
było się 12 marca br.

Zainwestowano w sprzęt

Te supernowocześnie wyposażone pra-
cownie diagnostyczne mieszczą się w no-
wym, otwartym niespełna dwa lata temu 
skrzydle szpitala przy ul. Grenadierów, 
gdzie umieszczono także blok operacyj-
ny, centralną sterylizatornię, laboratorium 
i aptekę szpitalną.

– Nareszcie skończyło się rozprosze-
nie pracowni diagnostycznych, które do 
tej pory miały różne lokalizacje na tere-
nie szpitala – podkreślał dyrektor Jaro-
sław Ostrowski, zapowiadając jednocze-
śnie, że kolejnym krokiem w rozbudo-
wie i modernizacji szpitala MSWiA bę-
dzie budowa przychodni przyszpitalnej 
w okolicach ul. Grenadierów.

– Dla pacjentów oznacza to poprawę 
warunków dla diagnozowania i lecze-
nia, a także sprawniejsze funkcjonowanie 
szpitala – zaznacza dyrektor Ostrowski.

Nowoczesny rezonans, który zain-
stalowano w pracowni kosztował po-
nad 4 mln zł. Sprzęt wyposażony jest 
w szeroki zestaw cewek i oprogramo-
wania, co umożliwia wykonywanie 
wysokospecjalistycznych badań, m.in. 

neuroobrazowych, a także np. układu ru-
chu, układu pokarmowego, narządów ja-
my brzusznej. Tomograf wielorzędowy 
(128-warstwowy) daje możliwość wy-
konywania pełnego zakresu badań m.in. 
ocenę tętnic wieńcowych. 

Lider badań obrazowych

Lubelski szpital MSWiA wykonu-
je rocznie ok. 8 tysięcy badań rezonan-
sem magnetycznym i 10 tysięcy badań 

tomografem komputerowym. To najwię-
cej w województwie lubelskim. 

Niestety, nowy sprzęt nie rozładuje 
w sposób rewolucyjny kolejek do badań. 
Na rezonans pacjenci czekają ok. pół ro-
ku, na badanie tomografem trzeba pocze-
kać krócej ale to nadal kilka miesięcy.

Trzeba podkreślić, że szpital MSWiA 
dynamicznie się zmienia – przebudowę 
przeszedł Szpitalny Oddział Ratunkowy, 
na modernizację czeka też kardiologia 
i rehabilitacja kardiologiczna. aa

Nowoczesna diagnostyka w MSWiA

Telefony do Ośrodka Wczesnej Interwencji i Koordynacji Opieki: 783 403 200 oraz 783 703 500

Zwykle pierwsza występuje choroba – 
schizofrenia, depresja, choroba dwubie-
gunowa, które początkowo rozpoczynają 
się w formie niespecyfi cznych objawów 
– lęku, obniżenia nastroju, defi cytów po-
znawczych bardzo wcześnie (14-15 r.ż.), 
co „zachęca” młodego człowieka do się-
gania po różne metody „samoleczenia”. 
I tak dołącza się uzależnienie.

W Lublinie i powiecie lubelskim 
mieszka ok. 500 tysięcy osób, a wg sta-
tystyk mniej więcej 5 proc. populacji to 
osoby z psychozami i zaburzeniami na-
stroju – czyli problem dotyczy ok. 25 ty-
sięcy mieszkańców tylko tego obszaru 
naszego województwa. Połowa z nich to 
osoby z podwójną diagnozą.

W skład Centrum Zdrowia 
Psychicznego wchodzą obok 
Ośrodka Wczesnej Interwencji:
• Oddział Dzienny Psychiatryczny przy 

Drodze Męczenników Majdanka 20,
• Zespół Leczenia Środowiskowego 

przy ul. Hutniczej 10A,
• Poradnia Zdrowia Psychicznego 

przy ul. Hutniczej 10B,
• Klub Samopomocy przy ul. 

Hutniczej 10A,
• dwa mieszkania chronione.
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Poniedziałek to nie jest już ubezpieczony), nie wykazujemy tej 
czynności w raporcie statystycznym do NFZ, ale 
ktoś przecież musi ją wykonać. Przepisy regulują-
ce tę kwestię są chyba sprzed II wojny światowej 
i od lat słyszymy, że trwają prace, powołano komi-
sję, zespół itp.

Ale czas załatwić sprawę na dzisiaj a nie roz-
myślać. Idę do rodziny. Pytam, czy zmarły się 
gdzieś leczył. Zdenerwowana żona mówi o pobycie 
w szpitalu 2 tygodnie temu, ale przecież to nie ma wg niej nic 
do rzeczy. To, że na karcie czynności ratowniczych jest opis: 
siniak na głowie, krew w uchu wg niej też nic nie znaczy, bo 
wszyscy, do których dzwoniła twierdzą, że karta to tylko for-
malność, kwitek i ja mam go wypisać. Nie staram się nawet 
tłumaczyć, że to nie tak, że w razie gdyby rodzina lub ktoś 
inny za jakiś czas zmienił zdanie, co do okoliczności śmierci, 
prokurator nie zgodzi się z nimi. Nie powiem też, że lekarzem, 
który wg ustawy powinien stwierdzić zgon jest lekarz z od-
działu, bo leczył pacjenta w ciągu ostatnich 30 dni, bo prze-
pisy są nieżyciowe i nielogiczne. Mam nadzieję, że wszyscy 
to wiemy i zachodzę w głowę, dlaczego wciąż informujemy, 
że lekarz rodzinny, że formalność i że żaden problem. Czyta-
łam gdzieś ostatnio, że w okolicach Olsztyna NFZ wydał po-
lecenie lekarzowi rodzinnemu, twierdząc, że stwierdzenie zgo-
nu to świadczenie gwarantowane. Może tego typu pozapraw-
ne działania NFZ, wyjaśnione przez sąd coś dadzą. Ale chy-
ba znowu ponosi mnie wyobraźnia i śnię na jawie. Oczywi-
ście wszyscy wiemy, że starosta może powołać koronera i w 
niektórych miejscach w Polsce już tak jest, ale to pieniądze, 
które można wydać na „ważniejsze rzeczy”, bo to działanie 
mało obchodzi wyborców.

Dzień z pracy lekarza POZ

Nowy adres kliniki
Nowocześnie, bezpiecznie, kompleksowo i szybko – tak ma 

działać Klinika Chirurgii Onkologicznej i Zakład Radioterapii Uni-
wersytetu Medycznego w Lublinie. Klinika od końca lutego ma 
nowy adres – z ul. Staszica przeniosła się do wybudowanego od 
zera trzykondygnacyjnego budynku przy ul. Radziwiłłowskiej.

Przyjęto już pierwszych pacjentów, odbyły się też pierwsze 
operacje. Ośrodek kosztował ponad 70 mln zł, z czego prace bu-
dowlane pochłonęły niespełna 19 mln zł, za resztę sfi nansowa-
no zakup sprzętu (w tym akceleratory). Ośrodek mieści się w cen-
trum miasta, ma 4 tys. mkw. powierzchni, dysponuje 26 łóżkami 
i, co najważniejsze, ma kompleksowo leczyć pacjentów z choro-
bami nowotworowymi, co podkreślał Adam Borowicz, dyrektor 
Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie. – Chcieliśmy, aby w jednym 
miejscu pacjent miał pełną opiekę od diagnostyki przez koniecz-
ne działania lecznicze: operacje, chemioterapię, radioterapię, do 
całkowitego zakończenia kuracji – dodał. 

Dumą ośrodka jest nowoczesny sprzęt, który umożliwia m.in. 
radioterapię śródoperacyjną. – W czasie jednego seansu opera-
cyjnego mamy możliwość zastosowania nie tylko leczenia chirur-
gicznego, ale jednocześnie napromieniania w polu operacyjnym, 
w sposób bardzo selektywny i precyzyjny – mówił kierownik kli-
niki prof. Wojciech Polkowski dodając, że nowy blok operacyjny 
pozwoli zlikwidować kolejki pacjentów, bo liczba operacji ulegnie 
podwojeniu. Wkrótce ma ruszyć zakład radioterapii.

Budowa nowej siedziby Kliniki Chirurgii Onkologicznej UM 
w Lublinie to pierwszy etap wieloletniego programu rozbudo-
wy Szpitala Klinicznego nr 1, obejmującego kilka obiektów m.in. 
klinikę psychiatrii przy ul. Głuskiej i kompleks budynków od stro-
ny al. Solidarności. 

Anna Augustowska

Rodzina pacjenta czeka coraz bardziej zdenerwowana, tłu-
maczę, że nie mogę, nie mam prawa, staram się mówić spo-
kojnie i merytorycznie, chociaż nie jest łatwo, gdy ktoś krzy-
czy obok. Dzwonimy do pogotowia, pytamy co zrobić, bo to 
oni udzielili błędnej informacji. Spychologia? Jednak ten pro-
kurator staje się coraz bardziej realny. Szkoda nam rodziny, ale 
przecież tłumaczymy sobie to nie nasza wina, tylko rządzących. 
Dyrektor pogotowia zobowiązuje się załatwić sprawę, mają 
przecież świadomość absurdu tej sytuacji. Czy przepisów nie 
znał ratownik, pewnie znał, ale liczył, że może się uda. Wielu 
lekarzy POZ wypisuje karty zgonu niezgodnie z prawem, bo 
szkoda rodziny, bo ktoś to musi zrobić, bo tak jest od lat. Czy 
tak samo powie prokurator, jeżeli za rok lub dwa, ktoś sobie 
przypomni, że może tatuś lub wujek został uderzony i wnie-
sie sprawę do sądu? Na pewno jestem trochę przeczulona, ale 
ja 10 lat pracowałam w pogotowiu (20 lat temu) i już wtedy 
były takie sprawy.

Wreszcie wracam do pracy, mam opóźnienie w „numerkach” 
i pacjentów, którzy tylko „na chwilę”. Ok. 14 przyjmuję ostat-
niego pacjenta i wychodzę zjeść kanapkę. Muszę jeszcze wy-
pisać recepty pacjentom przewlekle chorym, a tam pewnie na-
stępne pułapki CHPL-owe, ale o tym napiszę może jutro. Póź-
niej jeszcze dwie wizyty domowe, obie niepilne, z rodzaju tych 
„pocieszających”, pacjenci 90+, niewiele mogę zrobić, ale raz 
na jakiś czas trzeba ich zobaczyć. Wracam do gabinetu z ka-
wą i zamiarem zabrania się do pisania recept. Podchodzi pa-
cjentka, zdziwiona, „nie ma do pani doktor nikogo, jak dobrze 
trafi łam…”. Ostatkiem sił proszę o zarejestrowanie się na in-
ny termin i nie chcę widzieć rozczarowania w jej oczach. Ju-
tro też jest dzień.

Wioletta Szafrańska-Kocuń

Prasa codzienna i bulwarowa nie szczędzą nam sensa-
cyjnych rewelacji o pijanych lekarzach i lekarkach. Ale 
w jakich sytuacjach lekarz ma prawo odmowy przyjęcia 
pacjenta w prywatnym gabinecie lekarskim? Czy lekarz 
może odmówić przyjęcia pacjenta, znajdującego się pod 
wpływem alkoholu? 

Lekarz może odmówić leczenia pacjenta, znajdującego się 
pod wpływem alkoholu, pod warunkiem, że odmowa lecze-
nia nie spowoduje ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pacjen-
ta. Dodatkowo, w omawianej sprawie wydają się zachodzić 
również szczególne uzasadnione okoliczności, o których mó-
wi art. 7 Kodeksu etyki lekarskiej. Należy bowiem stwier-
dzić, że podstawową zasadą relacji łączącej lekarza z pacjen-
tem jest wzajemny szacunek, zaufanie oraz gotowość współ-
pracy z obu stron. Natomiast, w momencie gdy pacjent nie 
wzbudza zaufania u lekarza, zdaje się nie okazywać należy-
tego szacunku oraz celowo stawia lekarza w niekomfortowej 
sytuacji, zdaniem opiniującego, powyższe mogłoby stanowić 
szczególnie uzasadniony wypadek, który uzasadniałby odmo-
wę świadczenia pomocy lekarskiej przez lekarza. 

Lekarz powinien wskazać pacjentowi na piśmie, iż na pod-
stawie art. 38 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza den-
tysty oraz art. 7 Kodeksu etyki lekarskiej, odmawia jego dal-
szego leczenia, z uwagi na fakt braku wzajemnego zaufania 

oraz braku należytego szacunku ze strony pacjen-
ta, przejawiającego się m.in. stawianiem się na wi-
zycie pod wpływem alkoholu. Ponadto, lekarz po-
winien wskazać inne miejsca, w których pacjent 
mógłby uzyskać pomoc lekarską oraz uzasadnić 
i odnotować fakt odmowy leczenia w dokumenta-
cji medycznej. 

Stan prawny: 

Aby rozstrzygnąć ten dylemat w pierwszej kolejności na-
leżałoby odwołać się do ustawy o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty (dalej jako u.z.l.). Należy wskazać, iż w myśl art. 4 
ww. ustawy lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgod-
nie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi 
mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i lecze-
nia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z nale-
żytą starannością. 

Co istotne, z omawianej ustawy wynika również obowią-
zek udzielania pomocy lekarskiej. Zgodnie bowiem z art. 30 
u.z.l., lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każ-
dym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowo-
dować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia 
ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypad-
kach niecierpiących zwłoki. 

Prawo na co dzień

Pijany pacjent w gabinecie Mając powyższe na uwadze, należy jednak stwierdzić, że 
obowiązek świadczenia pomocy lekarskiej, o którym mo-
wa powyżej, nie jest obowiązkiem bezwzględnym. Jak wy-
nika z przytoczonego powyżej przepisu, dotyczy on przede 
wszystkim stanów nagłych, kiedy zwłoka w udzieleniu po-
mocy mogłaby doprowadzić do ciężkiego rozstroju zdro-
wia pacjenta. 

Dodatkowo, podkreślić należy, iż wyjątek od obowiązku 
udzielania pomocy lekarskiej został przewidziany wprost w art. 
38 u.z.l., który stanowi, że lekarz może nie podjąć lub odstąpić 
od leczenia pacjenta, o ile nie zachodzi przypadek, o którym 
mowa w art. 30, z zastrzeżeniem ust. 3. W dalszej kolejności 
przepis ten stanowi, że w przypadku odstąpienia od leczenia, 
lekarz ma obowiązek dostatecznie wcześnie uprzedzić o tym 
pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego bądź opieku-
na faktycznego i wskazać realne możliwości uzyskania tego 
świadczenia u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym. Po-
nadto, ust. 4 omawianego przepisu wskazuje, że w przypadku 
odstąpienia od leczenia lekarz ma obowiązek uzasadnić i od-
notować ten fakt w dokumentacji medycznej. 

Warto wskazać, iż możliwość odmowy udzielenia pomo-
cy lekarskiej przewidziana została również w Kodeksie ety-
ki lekarskiej. Jak wynika z art. 7, w szczególnie uzasadnio-
nych wypadkach lekarz może nie podjąć się lub odstąpić od 
leczenia chorego, z wyjątkiem przypadków niecierpiących 
zwłoki. Nie podejmując albo odstępując od leczenia lekarz 
winien wskazać choremu inną możliwość uzyskania pomo-
cy lekarskiej.  ms

Wypoczęta, po dwóch dniach nicnierobienia (poza szkole-
niem w sobotę – bo w ciągu tygodnia nie mam czasu i siły i pró-
bą opanowania sytuacji w domu – zakupy, pranie, czas poga-
dać z mężem, bo prawie zapomniałam, jak wygląda), ruszam 
do przychodni.

Jest ciepło, w piątek było mało pacjentów z infekcją, mo-
że będzie dobrze, pocieszam się. Jestem w pracy o godz. 7.45, 
zamieszanie przed gabinetem słyszę z daleka. Pod drzwiami 
dwie kobiety ubrane na czarno, nie kojarzę twarzy, ale chyba 
już wiem, co za problem. Mąż jednej, a ojciec drugiej z kobiet 
zasłabł nagle wczoraj wieczorem. Przyjechała karetka z ratow-
nikiem, reanimowali, nieskutecznie, wypisali kartę czynności 
ratunkowych i pojechali. Po kartę zgonu kazali pójść „do ro-
dzinnego”, no to są. Trzeba załatwiać formalności, pogrzeb. Idę 
więc po historię choroby pacjenta. Ostatni raz był w przychodni 
rok temu, brak chorób przewlekłych, nie znam go. Na podsta-
wie karty podpisanej przez ratownika medycznego, nie mogę 
wypisać karty zgonu – mogę to zrobić, jeżeli karta byłaby pod-
pisana przez lekarza. Kartę zgonu ma obowiązek wypisać le-
karz, który leczył pacjenta w ciągu ostatnich 30 dni, w ostatniej 
chorobie, mieszka nie dalej niż 4 km od miejsca, gdzie wystą-
pił zgon i może to zrobić w ciągu 12 godzin od zgonu – żaden 
z tych łącznych warunków w tym wypadku nie jest spełniony. 
Wypisanie przeze mnie karty zgonu jest niezgodne z prawem, 
tylko jak to powiedzieć rodzinie? Zmarły już przewieziony do 
chłodni – 10 km od przychodni.

Paradoksem jest, że stwierdzenie zgonu nie jest usługą fi -
nansowaną przez NFZ (kiedyś usłyszałam, że jak ktoś umarł 
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Dzięki lubelskiej aparaturze do poza-
ustrojowego utlenowania krwi ECMO – 
tzw. płucoserca – już blisko 40 osobom 
uratowano życie. Pacjenci w stanie kry-
tycznym trafi ali do II Kliniki Anestezjo-
logii i Intensywnej Terapii szpitala przy 
ul. Staszica w Lublinie. To tu działa Po-
nadregionalny Ośrodek Pozaustrojowe-
go Leczenia Niewydolności Wielona-
rządowej. 

Z całej Polski

Do tej pory leczono tu 37 pacjentów, 
z czego 27 chorych transportowano z in-
nych ośrodków, m.in. z województw ma-
zowieckiego, świętokrzyskiego, małopol-
skiego, podkarpackiego i podlaskiego.

Ośrodek działa trzeci rok niemal bez 
przerwy. Szczególnie teraz na przełomie 
zimy i wiosny, kiedy do ośrodka przyjmo-
wano pacjentów z powikłaniami pogrypo-
wymi. – To są zwykle młodzi, zapracowa-
ni ludzie, w wieku 30-50 lat, którzy baga-
telizują objawy „zwykłego przeziębienia” 

a także o przypadki pourazowego stłu-
czenia płuc. – Ważne jest, aby lekarze 
nie zwlekali z zawiadomieniem nas o ta-
kich przypadkach – dodaje Michał Bo-
rys z kliniki. – Optymalnie by było, gdyby 
już w drugiej dobie kontaktowali się z na-
szym ośrodkiem. Po konsultacji telefo-
nicznej i pozytywnej kwalifi kacji jedzie-
my do szpitala, w którym przebywa cho-
ry, i na miejscu podłączamy aparat EC-
MO i dopiero wtedy transportujemy pa-
cjenta do naszego ośrodka na dalsze le-
czenie. Często sami lekarze wiozą swego 
chorego do nas – tak było w 27 przypad-
kach – mówili lekarze z kliniki. 

Przeciwwskazaniem do terapii ECMO 
jest nieodwracalność procesu chorobowe-
go płuc lub innego narządu, ciężka cho-
roba układowa, znacznego stopnia immu-
nosupresja, przeciwwskazania do hepary-
nizacji, poprzedzające leczenie respirato-
rem przez więcej niż 7-10 dni, szczegól-
nie jeśli niemożliwe jest spełnienie kryte-
riów wentylacji protekcyjnej płuc.

Anna Augustowska

Tylko ECMO da ratunek
i chodząc do pracy, żyjąc w stresie i na-
pięciu ostatecznie lądują u nas, zwykle 
z wirusowym lub bakteryjnym zapale-
niem płuc – mówił w czasie konferencji 
prasowej, która odbyła się pod koniec lu-
tego br., Mirosław Czuczwar, kierow-
nik kliniki.

Generalnie aparatura ratuje głównie 
ludzi z wielonarządową niewydolnością, 
którym przestają funkcjonować płuca, 
nerki, wątroba, którym grozi zatrzyma-
nie krążenia. Dla nich przede wszystkim 
przeznaczona jest aparatura, która przy 
pomocy techniki ECMO (Extracorpore-
al Membrane Oxygenation) stawia ich na 
nogi. – Istotą działania ECMO jest utle-
nowanie krwi i eliminacja dwutlenku wę-
gla poza organizm chorego, co pozwala 
na regenerację narządów.

Co może ECMO

Procedury, które mogą być wykony-
wane w ośrodku, obejmują m.in.: poza-
ustrojową eliminację dwutlenku węgla 

wirus grypy AH1N1), ciężkiej niewy-
dolności układu krążenia po rozległych 
operacjach naczyniowych, głębokiej hi-
potermii, zagrażających życiu zatruciach 
i piorunującej niewydolności wątroby, 

i natlenianie krwi (ECMO), ciągłą tera-
pię nerkozastępczą (CRRT), plazmafere-
zy lecznicze, pozaustrojowe leczenie nie-
wydolności wątroby (FPSA oraz SPAD), 
jak również optymalizację metod wen-
tylacji mechanicznej. Na świecie od po-
nad 20 lat ta metoda znajduje zastosowa-
nie nie tylko w kardiochirurgii, ale tak-
że w leczeniu ostrej niewydolności odde-
chowej, jednak w Polsce nie jest tak czę-
sto, jak by to było możliwe, stosowana. 
A szkoda, bo jak wykazują wyniki badań 
chorzy korzystający z ECMO mają dużo 
większe szanse na przeżycie – podkreśla-
no w czasie konferencji. Płucoserce wy-
pompowuje z pacjenta 5 litrów krwi na 
minutę, która natychmiast zostaje natle-
nowana i wraca do krwiobiegu.

Pacjent ma szansę

Do ośrodka powinni być kierowani 
chorzy, będący w najcięższych, niepod-
dających się standardowym metodom le-
czenia stanach. Jak podkreślał Czuczwar, 

chodzi o przypadki zespołu niewydolno-
ści wielonarządowej (MODS) w przebie-
gu: zespołu ciężkiej niewydolności odde-
chowej (ARDS), zapaleń płuc o etiolo-
gii wirusowej (m.in. wywoływane przez 

• Rdzeniowy zanik mięśni (SMA) to 
rzadka choroba.

– Jest to choroba o podłożu genetycz-
nym, której istotą jest osłabienie i stop-
niowy zanik mięśni. Proces ten jest spo-
wodowany obumieraniem neuronów ru-
chowych, znajdujących się w przednich 
rogach rdzenia kręgowego, które odpo-
wiadają za pracę mięśni. Choroba obja-
wia się m.in.: osłabieniem mięśni szkie-
letowych, niedowładem ruchowym, za-
burzeniami odżywiania oraz niewydol-
nością oddechową. Objawy te ostatecz-
nie prowadzą do śmierci.

• Wyróżniamy różne postacie tej 
choroby. 

– Tradycyjnie stosuje się podział na 
trzy postacie (typy) rdzeniowego zaniku 
mięśni, w zależności od czasu wystąpie-
nia pierwszych objawów i osiągniętych 
etapów rozwoju ruchowego: 

Typ 1 (postać niemowlęca), o najgor-
szym rokowaniu, objawy widoczne są 
przy urodzeniu lub w pierwszych mie-
siącach życia.

Typ 2 (postać pośrednia) – pierwsze 
objawy ujawniają się zwykle między 6. 
a 18. miesiącem życia, dzieci są w sta-
nie siedzieć samodzielnie, przynajmniej 
przez pewien czas.

Typ 3 (postać młodzieńcza) – pierw-
sze objawy obserwuje się po 12. miesią-
cu życia, chorzy są w stanie stać i samo-
dzielnie wykonać co najmniej trzy kroki, 
aczkolwiek umiejętność ta zwykle zani-
ka wraz z postępem choroby.

Niekiedy wyróżnia się też typ 4, czy-
li postać dorosłą, gdy pierwsze objawy 
obserwuje się w czwartej dekadzie życia 
lub później. Jest to postać najłagodniej-
sza, zwykle skutkująca tylko nieznacz-
nym upośledzeniem chodzenia. 

• Jakie są przyczyny tej choroby? 
– Przyczyną obumierania neuronów 

ruchowych, a dalej zaniku mięśni, jest wa-
da genetyczna – mutacja genu, który od-
powiada za kodowanie SMN, czyli biał-
ka niezbędnego do funkcjonowania neu-
ronów ruchowych. Informacje potrzeb-
ne do produkcji białka SMN zapisane są 

w genach SMN1 i SMN2 w chromoso-
mie 5. Wada ta jest dziedziczona w spo-
sób autosomalny recesywny, tzn. aby 
dziecko zachorowało, musi otrzymać po 
jednej kopii wadliwego genu od każde-
go z rodziców. W sytuacji, kiedy każdy 
z rodziców jest nosicielem jednego nie-

Rdzeniowy zanik mięśni w odwrocie
z dr hab. n. med. Magdaleną Chrościńską-Krawczyk 

z Kliniki Neurologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego 
UM w Lublinie, konsultantem wojewódzkim ds. neurologii dziecięcej, 

rozmawia Jerzy Jakubowicz

który jest lekiem zwiększającym ilość pro-
teiny SMN kodowanej przez gen SMN2, 
co przywraca funkcjonowanie neuronów 
i/lub zapobiega ich obumieraniu w związ-
ku z SMA. Lek ten w Polsce od 1 stycz-
nia 2019 r. jest w pełni refundowany w ra-
mach programu lekowego. Nusinersen na-
leży do klasy oligonukleotydów antysen-
sowych (ASO). Jego działanie polega na 
modyfi kacji genu SMN2, tak, aby przejął 
funkcję uszkodzonego genu SMN1. Dzię-
ki temu w komórkach neuronalnych mo-
że powstawać zwiększona ilość proteiny 
SMN. Ze względu na swój rozmiar, czą-
steczka nusinersenu nie przekracza bariery 
krew-mózg – lek podawany jest do kanału 
kręgowego (iniekcja dokanałowa). Lecze-
nie tym preparatem w naszej klinice, dzię-
ki wyrażeniu zgody i fi nansowaniu przez 
Ministerstwo Zdrowia, jest prowadzone 
od grudnia 2018 r. w stosunku do trzech 
pacjentów. Obecnie mamy zgodę na pro-
wadzenie leczenia we wszystkich typach 
rdzeniowego zaniku mięśni (SMA). Od 1 
marca 2019 r. rozpoczęliśmy terapię w ra-
mach programu lekowego, co pozwoli nam 
na zwiększenie liczby pacjentów z kilku do 
kilkunastu osób.

• Jak prowadzona jest terapia tym le-
kiem i jaki jest koszt leczenia?

– Warunkiem włączenia do programu 
lekowego jest między innymi genetyczne 

potwierdzenie choroby. Lek podawa-
ny jest dokanałowo, w warunkach 2-3-
dniowej hospitalizacji. W przeddzień za-
biegu wykonywane są badania podsta-
wowe, a pacjent jest oceniany przez fi -
zjoterapeutę. Dawkę podstawową stano-
wi podanie 5 ml spinrazy, a kolejne daw-
ki podajemy po 14 dniach, 28 dniach, 63 
dniach. Następnie lek jest podawany 1 
raz na 4 miesiące. W czasie kolejnych 
hospitalizacji pacjent jest oceniany spe-
cjalną skalą przez fi zjoterapeutów i ba-
dany przez neurologa. Koszt leczenia jest 
bardzo wysoki, jedna ampułka leku kosz-
tuje ok. 300 000 zł. Mamy nadzieję, że 
koszt leku ulegnie zmniejszeniu. Dla nas 
to wielka radość obserwować, jak choro-
ba ulega zahamowaniu, poprawiają się 
funkcje neurologiczne, a dziecko leżą-
ce zaczyna samodzielnie siedzieć i mam 
nadzieję, że dzięki kuracji również cho-
dzić. Opracowanie nusinersenu to wiel-
kie koszty, wielki wysiłek naukowców, 
ale też wielki sukces medycyny i dlate-
go uważam, że zespół, który przyczy-
nił się do odkrycia leku zasłużył na Na-
grodę Nobla. Wcześniej od nas lecze-
nie tym preparatem rozpoczęto w War-
szawie, Poznaniu, Gdańsku. Obecnie do 
tych placówek dołączył Wrocław, Byd-
goszcz i Lublin, do programu lekowego 
od 1 marca przystąpił również Rzeszów 
i Białystok.

• Rdzeniowy zanik mięśni jest scho-
rzeniem rzadkim, ale tragicznym 
w swych następstwach.

– Rzadkim, bo 1 chory przypada na 
5000/7000 urodzeń. W terapii niezwy-
kle ważne dla rokowania jest możliwie 
wczesne rozpoczęcie leczenia, które 
w dużej mierze zależy od lekarza pierw-
szego kontaktu. Lekarz POZ ze wzglę-
du na dość liczne szczepienia ochron-
ne w 1 r. ż. często widzi pacjenta. Takim 
alarmującym objawem dla lekarza jest 
uogólniona wiotkość dziecka i brak od-
ruchów ścięgnistych. Jeśli pediatra widzi 
takie objawy to powinien dziecko skiero-
wać do neurologa dziecięcego, a ten bę-
dzie wiedział, na jakie badania skiero-
wać chorego, przede wszystkim do ge-
netyka. Poziom wiedzy naszych pedia-
trów na temat tego schorzenia jest wyso-
ki, dzięki licznym szkoleniom i uczest-
nictwu w zjazdach naukowych. Należy 
im podziękować za tę pomoc, tak cenną 
we wczesnym rozpoznaniu. Te wspólne 
nasze wysiłki umożliwiają wczesne roz-
poczęcie leczenia, a to pozwala na popra-
wę funkcjonowania dziecka, lepszą pro-
gnozę jego dalszych losów. Jednak mu-
simy się liczyć z tym, że pewne defi cy-
ty pozostaną, ale z drugiej strony należy 
pamiętać, że jeszcze kilka-kilkanaście lat 
temu te dzieci szybko umierały w wyni-
ku ciężkich powikłań.

prawidłowego genu, prawdopodobień-
stwo urodzenia dziecka z SMA wynosi 
25 proc. Osoby, które otrzymały zmuto-
wany gen tylko od jednego rodzica, są no-
sicielami SMA i zazwyczaj nie mają ob-
jawów choroby.

• Leczenie tej choroby…
– Od 2016 r. dostępny jest na świecie lek 

– nusinersen (nazwa handlowa: spinraza), 



Posiedzenia Okręgowej Rady Lekar-
skiej w Lublinie oraz Prezydium odbywa-
ły się zgodnie z ustalonymi terminami.

Działalność 
Prezydium i Rady:

• podpisano umowę z fi rmą Lex Secure 
w zakresie opieki prawnej dla wszyst-
kich członków LIL, zrealizowano wy-
syłkę kart Lex Secure 24h Opieka 
Prawna, 

• podpisano umowę z fi rmą Wolters Klu-
wer w zakresie dostępu dla członków 
LIL do serwisu „Lex Ochrona Zdro-
wia on-line”,

• zgłoszono kandydatów do rad społecz-
nych szpitali oraz opiniowano kandy-
datury na stanowiska konsultantów 
wojewódzkich i krajowych,

• podjęto decyzje w sprawie rozłożenia 
zaległych składek członkowskich na 
raty, zwolnienia z opłacania składek 
członkowskich oraz umorzenia zale-
głych składek,

• podjęto stanowisko w sprawie pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy – Pra-
wo oświatowe oraz niektórych innych 
ustaw przygotowanego w ramach ini-
cjatywy obywatelskiej – „Szczepimy, 
bo myślimy”, przeprowadzono akcję 
zbierania podpisów poparcia pod ww. 
inicjatywą, 

• podjęto decyzję o kontynuacji współ-
pracy z fi rmą Ergo Hestia w zakresie 
ubezpieczenia obowiązkowego i do-
browolnego dla lekarzy oraz o refun-
dacji kosztów ubezpieczenia, 

• powołano Radę Programową biulety-
nu Medicus,

• kontynuowano wizyty u lekarzy senio-
rów, którzy ukończyli 90 lat, związane 
z wręczeniem okolicznościowych dy-
plomów i gratyfi kacji pieniężnej,

• przystąpiono do akcji „Pomóż dzie-
ciom przetrwać zimę”,

• podejmowano decyzje w sprawie do-
fi nansowania imprez kulturalnych, re-
kreacyjno-sportowych oraz spotkań 
świątecznych,

• zorganizowano uroczystość wręczenia 
dokumentu PWZ dla lekarzy i lekarzy 
dentystów członków LIL, 

• zlecono wykonanie nowej strony in-
ternetowej LIL,

• na potrzeby RODO wprowadzono 
w biurze LIL system informatyczny 
służący ochronie danych osobowych, 

• przeprowadzono remont pomieszczeń 
II piętra budynku LIL, zakupiono me-
ble biurowe, ww. pomieszczenia wy-
najęto Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad Oddział w Lubli-
nie,

• zainstalowano klimatyzację na I i II 
piętrze w budynku LIL.

Uczestnictwo 
w uroczystościach 

i konferencjach:

• zjazdy: Okręgowej Izby Aptekarskiej, 
Lubelskiej Izby Lekarsko-Weteryna-
ryjnej, 

• uroczystość wręczenia odznaczeń pań-
stwowych i resortowych Honorowym 
Dawcom Krwi, 

• obchody Święta Narodowego 3 Maja 
i Święta Narodowego Niepodległości 
11 Listopada,

• konferencje: Międzynarodowa Konfe-
rencja Okrągłego Stołu pt. „Kształce-
nie przed- i podyplomowe w stomato-
logii”, z okazji 20-lecia Stowarzysze-
nia Polonijnych Organizacji Medycz-
nych w Mołdawii, Ogólnopolska Kon-
ferencja Naukowo-Szkoleniowa „Ko-
munikacja –wyzwaniem współczesnej 
medycyny”, Jubileuszowe Spotkania 
Reumatologiczne, 

• wręczenie dyplomów absolwentom 
I i II Wydziału Lekarskiego UM w Lu-
blinie, najlepszym absolwentom prze-
kazano upominki, 

• inauguracja roku akademickiego na 
Uniwersytecie Medycznym w Lubli-
nie, 

• Gala Innowacji Województwa Lubel-
skiego, Mistrzostwa Ziemi Lubelskiej 
w Ratownictwie Medycznym, uro-
czystość Święta Patronalnego Służby 
Zdrowia,

• uroczystość wmurowania kamienia 
węgielnego pod rozbudowę Oddzia-
łu Kardiologicznego SP Szpitala Wo-
jewódzkiego im. Papież Jana Pawła II 
w Zamościu, uroczystość wręczenia 
Certyfi katu Akredytacyjnego i wmu-
rowania kamienia węgielnego pod bu-
dowę Bialskiej Onkologii, uroczystość 

wręczenia Certyfi katu Akredytacyjne-
go dla WSS im. Stefana Kardynała Wy-
szyńskiego w Lublinie oraz uroczy-
stość otwarcia SOR SP ZOZ w Toma-
szowie Lubelskim.

Zadania samorządu były realizowa-
ne poprzez działalność komisji proble-
mowych Okręgowej Rady Lekarskiej 
oraz działalność poszczególnych dele-
gatur – bialskopodlaskiej, chełmskiej, 
zamojskiej.

Komisja Wykonywania Zawodu – 
przewodnicząca Barbara Hasiec

Komisja wnioskowała do Prezydium 
ORL o podjęcie uchwał: w sprawie przy-
znania prawa wykonywania zawodu 
w celu odbycia stażu podyplomowego 
(277), w sprawie przyznania prawa wy-
konywania zawodu po odbytym stażu po-
dyplomowym (277), w sprawie wpisania 
lekarza na listę członków LIL w związku 
z przeniesieniem z innej okręgowej izby 
lekarskiej (33), 7 lekarzom cudzoziem-
com przyznano prawo wykonywania za-
wodu, 1 lekarz dentysta uzyskał uznanie 
kwalifi kacji formalnych, 6 lekarzom wy-
dano duplikat prawa wykonywania zawo-
du, 2 lekarzy wpisano do rejestru i wyda-
no nowy dokument uprawniający do wy-
konywania zawodu, stwierdzono odbycie 
przeszkolenia w związku z przerwą ponad 
5 lat w wykonywaniu zawodu (2), przy-
gotowano 4 uchwały w sprawie wyraże-
nia zgody na udział lekarzy w konsylium 
lekarskim i wykonywanie zabiegów (oby-
watele Rosji i Izraela). Wydano 172 za-
rządzenia prezesa ORL w sprawie skreśle-
nia z listy członków LIL: z powodu prze-
niesienia do innej okręgowej izby lekar-
skiej (88), z powodu śmierci (77), z po-
wodu zrzeczenia się PWZ (11). Wydano 
2 zarządzenia prezesa ORL w sprawie ka-
ry pieniężnej orzeczonej wobec lekarzy 
dentystów na podstawie prawomocnego 
orzeczenia NSL. Decyzją przewodniczą-
cej komisji przeniesiono dane 64 lekarzy 
z archiwum ewidencji do archiwum infor-
matycznego i archiwum akt osobowych. 
Dokonano 254 wpisów uzupełniających 
do dokumentu PWZ. Wydano 40 zaświad-
czeń w związku z procedurą uznawania 
kwalifi kacji zawodowych w krajach UE 
oraz 1 zaświadczenie potwierdzające 

posiadanie prawa do udzielania świad-
czeń zdrowotnych w zakresie POZ. W za-
kresie realizacji zadań związanych z pro-
wadzeniem Rejestru Podmiotów Wyko-
nujących Działalność Leczniczą komisja 
wnioskowała do Prezydium ORL o pod-
jęcie uchwał: w sprawie zatwierdzenia 
wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą na terenie Lu-
belskiej Izby Lekarskiej (285), w sprawie 
zatwierdzenia zmian wpisu i przerejestro-
wania wpisu dla 744 lekarzy/lekarzy den-
tystów (94), w sprawie wykreślenia wpi-
su z rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą (133). W zakresie 
realizacji zadań związanych z przejmo-
waniem i przechowywaniem dokumenta-
cji medycznej w roku 2018 przejęto do-
kumentację medyczną po 3 zmarłych le-
karzach i 1 lekarzu dentyście.

Komisja ds. Konkursów – 
przewodniczący Marek Kos

W okresie sprawozdawczym, w de-
legaturze lubelskiej, bialskopodlaskiej, 
chełmskiej i zamojskiej wytypowano 
przedstawicieli Izby Lekarskiej do 5 kon-
kursów na stanowisko ordynatora oddzia-
łu, 26 konkursów na stanowisko pielę-
gniarki oddziałowej, 1 konkurs na stano-
wisko naczelnej pielęgniarki, 2 konkur-
sy na stanowisko położnej oddziałowej, 
7 konkursów na stanowisko zastępcy dy-
rektora ds. lecznictwa, 1 konkurs na sta-
nowisko pielęgniarki przełożonej.

Komisja Kształcenia Medycznego – 
przewodnicząca 
Monika Bojarska-Łoś

W roku 2018 na staż podyplomowy 
skierowano 214 lekarzy i 58 lekarzy den-
tystów. Lekarzom stażystom wydano „Ra-
mowe programy stażu podyplomowego 
lekarza i lekarza dentysty”, „Karty stażu 
podyplomowego” oraz ankiety „Przebieg 
stażu podyplomowego”. W ramach stażu 
podyplomowego komisja zorganizowa-
ła kursy z bioetyki i prawa medycznego 
oraz z orzecznictwa lekarskiego. Komisja 
podjęła 3 uchwały w sprawie potwierdze-
nia spełnienia warunków kształcenia po-
dyplomowego lekarzy i lekarzy denty-
stów oraz wpisu organizatora kształcenia 
do rejestru podmiotów uprawnionych do 
prowadzenia kształcenia podyplomowego 
lekarzy i lekarzy dentystów, 188 uchwał 
w sprawie potwierdzenia spełnienia wa-
runków kształcenia podyplomowego leka-
rzy i lekarzy dentystów, 6 uchwał w spra-
wie potwierdzenia dopełnienia obowiązku 
doskonalenia zawodowego lekarzy i leka-
rzy dentystów oraz 3 w sprawie ubiega-
nia się o dotację NIL oraz jej rozliczenia. 
Zainteresowanym lekarzom wydawano 

zaświadczenia potwierdzające liczbę uzy-
skanych punktów edukacyjnych w po-
szczególnych okresach rozliczeniowych. 
KKM w okresie sprawozdawczym zor-
ganizowała dla członków LIL 11 kur-
sów z zakresu umiejętności miękkich, 
prawa medycznego, RODO, ratownic-
twa medycznego, które odbyły się w Lu-
blinie oraz delegaturach. W ww. kursach 
uczestniczyło 610 lekarzy i lekarzy den-
tystów. Komisja rozpatrzyła 105 wnio-
sków o dofi nansowanie udziału w kon-
ferencjach, zjazdach i szkoleniach towa-
rzystw naukowych oraz zaopiniowała 19 
wniosków o dofi nansowanie pobytu szko-
leniowego członków LIL na podstawie Po-
rozumienia Pro Medico. Komisja Kształ-
cenia Medycznego zorganizowała 4 kur-
sy specjalizacyjne jednolite, przeznaczone 
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. Kursy prowadzono w formie 
e-learningowej.

Kontynuowano współpracę ze Szkołą 
Języka Angielskiego „Linguaton” w Lu-
blinie, która prowadzi dofinansowane 
przez LIL kursy z języka angielskiego 
dla lekarzy i lekarzy dentystów. 

Komisja ds. Lekarzy Seniorów – 
przewodniczący Marek Stankiewicz

Komisja zorganizowała prelekcje hi-
storyczne, zbiorowe recytacje poezji, po-
rady z zakresu chorób wieku podeszłego 
i starczego. Komisja opracowała nowy re-
gulamin refundacji kosztów uczestnictwa 
lekarzy seniorów w wydarzeniach kultu-
ralnych Lublina i Lubelszczyzny.

Komisja wnioskowała do Rady o pod-
wyższenie gratyfi kacji dla lekarzy, któ-
rzy ukończyli 90 rok życia z 1.000 do 
2.000 zł. Wykupiono i zarezerwowano 
kilkadziesiąt biletów i kart wstępu na kon-
certy i seanse kinowe, które zostały prze-
znaczone dla lekarzy seniorów.

Komisja Etyki – przewodnicząca 
Ewa Tuszkiewicz-Misztal

Komisja odbyła w 2018 r. 5 spotkań. 
Program pracy komisji obejmował propa-
gowanie zasad etycznych w środowisku 
medycznym, rozpatrywanie skarg pacjen-
tów lub ich rodzin na niewłaściwe postę-
powanie lekarzy oraz skarg lekarzy prze-
ciw lekarzom. Komisja rozpatrzyła 10 
spraw. Większość problemów została roz-
strzygnięta polubownie – ugodowo. Dwie 
sprawy pozostały nierozstrzygnięte, nato-
miast dwie zostały przekazane do Okrę-
gowego Rzecznika Odpowiedzialności 

Zawodowej w Lublinie. Przewodnicząca 
komisji wzięła udział w spotkaniach Ze-
społu Ekspertów do analizy przepisów 
Kodeksu etyki lekarskiej oraz w posie-
dzeniach KE NRL. 

Komisja Rekreacji i Sportu – 
przewodniczący Grzegorz Pietras

Komisja współorganizowała imprezy 
rangi ogólnopolskiej – Mistrzostwa Le-
karzy i Prawników w Szachach w Ka-
zimierzu Dolnym, Mistrzostwa Leka-
rzy w Strzelectwie Myśliwskim „Złoty 
Eskulap“ w Puławach, Mistrzostwa Izb 
Lekarskich w Golfi e w Sobieniach, Mi-
strzostwa Lekarzy w Kolarstwie Szoso-
wym w Bychawie. Dofi nansowano dzia-
łalność sportową członków LIL w formie 
lokalnych imprez – turniej halowej piłki 
nożnej w Opolu Lubelskim, turniej teni-
sa ziemnego, mecz piłki nożnej lekarze 
– prawnicy w Zamościu, dofi nansowa-
nie występów członków LIL w imprezach 
o charakterze Mistrzostw Polski Lekarzy, 
Igrzyskach Lekarskich w Zakopanem, 
Mistrzostwach Polski Lekarzy w pływa-
niu, w halowej piłce nożnej, w triathlo-
nie, siatkówce plażowej, w żeglarstwie. 
LIL opłaciła w części udział drużyn le-
karskich w rozgrywkach ligowych or-
ganizowanych przez TKKF w Lublinie 
– koszykówka i piłka nożna mężczyzn. 
Zorganizowano imprezy o charakterze 
rekreacyjno-rodzinnym: Piknik w Mali-
bu, Roztoczański Rajd Rowerowy, Roz-
toczański Spływ Kajakowy Lekarzy i Le-
karski Piknik Strzelecki. Współfi nanso-
wano rekreacyjną działalność członków 
LIL – Aquamania – nauka pływania, aero-
bik w wodzie, „zdrowy kręgosłup”. W ra-
mach współpracy z Benefi t Systems wy-
dano 1527 kart wstępu na obiekty rekre-
acyjne i sportowe, miesięczna liczba ak-
tywnych uczestników w programie wy-
nosi ok. 650-800 osób.

Komisja Socjalno-Bytowa – 
przewodniczący Janusz Spustek 

Budżet Komisji Socjalno-Bytowej na 
rok 2018 wynosił 380.00,00 zł, z czego 
komisja przeznaczyła 85.210,00 zł na 39 
świadczeń pośmiertnych, 57 jednorazo-
wych zapomóg na kwotę 132.055,28 zł, 
165 świadczeń z tytułu urodzenia dziecka 
na kwotę 165.000,00 zł, kwotę 4.117,71 zł 
na nekrologi i wiązanki oraz 2.947,00 zł 
na koszty funkcjonowania komisji. Su-
ma ww. wydatków wyniosła łącznie 
389.329,99 zł. Dokonano zmiany regu-
laminu komisji w zakresie pożyczki so-
cjalnej dodając pożyczkę socjalną w wy-
sokości 10.000,00 zł. Liczba wniosków 
nierozpatrzonych z przyczyn formal-
nych – 21. Fundusz pomocowy: budżet 
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funduszu 78.281,64 zł, udzielono 8 świad-
czeń – na łączną kwotę 55.296,58 zł. 
Fundusz pożyczkowy: stan funduszu 
990.703,00 zł, udzielono 201 pożyczek na 
kwotę 1.238.335,00 zł. Jednak w rezulta-
cie spłaty pożyczek pozostaje do wyko-
rzystania kwota 137.758,00 zł.

Komisja Kultury – przewodniczący 
Dariusz Hankiewicz

W okresie sprawozdawczym komisja 
odbyła 7 zebrań. W ramach funkcjono-
wania Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej 
„U Lekarzy” odbył się wernisaż wysta-
wy pokonkursowej VIII Ogólnopolskie-
go Konkursu Fotografi cznego Lekarzy 
i Studentów Medycyny, uroczyste wrę-
czenie nagród w związku z III Ogólnopol-
skim Konkursem Poetycko-Literackim 
„Lekarze dzieciom”, koncerty „Muzycz-
ne piątki u lekarzy”, wystawy fotografi i 
i malarstwa. Komisja przygotowała rów-
nież VI Ogólnopolski Plener Fotografi cz-
ny Lekarzy, VIII Ogólnopolski Konkurs 
Fotografi czny Lekarzy i Studentów Me-
dycyny, spotkanie Lubelskiej Lekarskiej 
Akademii Fotografi i, III Ogólnopolski 

Konkurs Poetycko-Literacki „Lekarze 
Dzieciom”.

Komisja ds. Lecznictwa Otwartego – 
przewodnicząca 
Teresa Dobrzańska-Pielichowska

Na spotkaniach komisji omawiano pla-
ny działania komisji i zakres prac, jakimi 
chcą się członkowie komisji zajmować. 
Na spotkaniu w dniu 14 grudnia omó-
wiono plan działania komisji na 2019 rok 
i preliminarz budżetowy na 2019 rok.

Komisja Młodych Lekarzy – 
przewodniczący Jakub Kosikowski

Odbyło się 5 spotkań komisji, w tym 
2 online. Komisja zbierała informacje 
na temat nieprawidłowości w szpitalach 
dotyczących lekarzy rezydentów i staży-
stów, zaproponowała utworzenie kącika 
młodego lekarza w Medicusie, rozpoczę-
ła organizację pikniku samochodowego 
dla lekarzy. Wypowiadała się w sprawie 
dyżurów rezydentów w SOR, w sprawie 
bonu patriotycznego dla lekarzy rezy-
dentów dentystów oraz numeru REGON 
na receptach.

Przewodniczący gościł na szkoleniu 
dla młodych lekarzy w Poroninie, zorga-
nizowanym przez OIL w Krakowie.

Komisja Stomatologiczna – 
przewodniczący Jacek Szkutnik

Na posiedzeniach komisji poruszano 
m.in. sprawy kontraktowania świadczeń 
stomatologicznych z NFZ, wymogi sani-
tarno-epidemiologiczne i procedury obo-
wiązujące gabinety dentystyczne, spra-
wozdania statystyczne, ochrona danych 
osobowych, certyfi kacja gabinetów den-
tystycznych, obowiązki lekarza denty-
sty jako przedsiębiorcy wobec urzędów, 
szkolenia dla lekarzy dentystów.

W okresie sprawozdawczym odby-
ły się spotkania z dyrekcją LOW NFZ 
w sprawie kontraktowania oraz z Woje-
wódzkim Inspektorem Sanitarnym w Lu-
blinie w sprawie ogólnych wytycznych 
dla podmiotów wykonujących procesy 
dekontaminacji, w tym sterylizacji wy-
robów medycznych i innych przedmio-
tów wielorazowego użytku wykorzysty-
wanych przy udzielaniu świadczeń zdro-
wotnych oraz innych czynności, podczas 
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W dniu 11.02.2019 r. odbyło się posiedze-
nie Okręgowej Komisji Rewizyjnej Lubel-
skiej Izby Lekarskiej przy udziale wszystkich 
członków komisji, skarbnika ORL, dyrektora 
biura LIL, głównej księgowej LIL. Na spotka-
niu komisja zapoznała się ze sprawozdaniem 
przedstawionym przez główną księgową. 

Podsumowano pracę Prezydium Okręgowej Rady Lekar-
skiej za rok 2018. 

Dokonano wyrywkowej kontroli ksiąg rachunkowych, 
w których przeanalizowano prawidłowość prowadzenia tej-
że dokumentacji. 

• W analizie fi nansów za rok 2018 wykazano nadwyżkę 
przychodów nad kosztami w wysokości 702,5 tys. zł.

• Dokonano zbiorczej analizy wykonania zadań budże-
towych za 2018.

• Reasumując – Okręgowa Komisja Rewizyjna przyję-
ła sprawozdanie fi nansowe za rok 2018 i wnioskuje 
o udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie Lekar-
skiej.

Michał Bąk

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Lubelskiej Izby Lekarskiej

Sprawozdanie z działalności
Okręgowej Komisji Wyborczej LIL

od dnia 9.04.2018 r. do dnia 31.12. 2018 r.
W dniu 9.04.2018 r. odbyło się I zebranie 

Okręgowej Komisji Wyborczej VIII kadencji, 
podczas którego dokonano wyboru Prezydium 
OKW. W okresie sprawozdawczym Okręgowa 
Komisja Wyborcza działająca w składzie: prze-
wodnicząca Maria Dura, z-ca przewodniczą-
cej Wioletta Szafrańska-Kocuń, sekretarz An-
na Zmysłowska oraz członkowie: Iwona Bartosiewicz, Fran-
ciszka Barwińska-Altmajer, Ewa Choduń, Ewa Dudko, Mo-
nika Faber-Bijak, Barbara Hasiec, Marek Stankiewicz odby-
ła 4 zebrania, podjęła 4 uchwały.

Komisja przeprowadziła i sprawowała nadzór nad wybo-
rami:

• Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
• przewodniczącego i wiceprzewodniczących Okręgowe-

go Sądu Lekarskiego
• I i II zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialno-

ści Zawodowej
• przewodniczącego, zastępców przewodniczącego i se-

kretarza Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
Wyniki przeprowadzonych wyborów były opublikowane 

w drodze obwieszczeń Okręgowej Komisji Wyborczej.

Maria Dura

Przewodnicząca 
Okręgowej Komisji Wyborczej

Lubelskiej Izby Lekarskiej 

Sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Lekarskiego LIL
za rok 2018

1. Liczba spraw, które wpłynęły w 2018 r. 35
wniosków o ukaranie: 15
zażaleń: 20

2. Liczba spraw pozostałych do rozpoznania z lat poprzednich 13 w tym zawieszonych do zakończenia postępowania 
w sądzie powszechnym: 5

3. Liczba lekarzy objętych nowymi wnioskami o ukaranie 15

4. Liczba lekarzy poszczególnych specjalizacji objętych wnioskami 
o ukaranie 

• stomatologia (w tym protetyka stomatologiczna i ortodoncja): 3
• pediatria: 1
• medycyna transportu: 2
• medycyna sądowa: 1
• medycyna rodzinna: 1 
• ortopedia: 1 
• chirurgia ogólna: 1
• psychiatria: 2
• bez specjalizacji: 3

5. Liczba spraw zakończonych orzeczeniem 19
prawomocnych: 14
nieprawomocnych: 5

6. Rodzaj i liczba wydanych orzeczeń
(wymierzonych kar)

• umorzenie: 6
• uniewinnienie: 4
• upomnienie: 6
• nagana: 5
• kara fi nansowa: 3
• zawieszenie praw wykonywania zawodu: 0
• pozbawienie prawa wykonywania zawodu: 0

8. Liczba odwołań skierowanych do NSL 2

9. Liczba spraw skierowanych do OROZ 
(w celu uzupełnienia) 1

10. Liczba postanowień o zawieszeniu postępowania 1

11. Czas od wpłynięcia sprawy od OROZ do chwili wydania orzeczenia 
przez OSL (w miesiącach)

minimum: 1
maximum: 14
średnia: 4,3

12. Liczba rozpatrzonych zażaleń na postanowienia OROZ o umorzeniu 
lub odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego 12

zażalenia na odmowę wszczęcia: 3
zażalenia na umorzenie: 9
utrzymane w mocy: 10
zwrócone do OROZ w celu uzupełnienia: 2

Paweł Trubecki
Prezes OSL w Lublinie

których może dojść do przeniesienia cho-
roby zakaźnej lub zakażeń. Przewod-
niczący komisji kilkakrotnie mediował 
w sprawach indywidualnych lekarzy den-
tystów, udzielał wyczerpujących informa-
cji oraz porad związanych z wykonywa-
niem zawodu lekarza dentysty. Przedsta-
wiciele KS ORL w Lublinie brali udział 
w posiedzeniach wyjazdowych oraz ści-
śle współpracowali z KS NRL oraz ze-
społami roboczymi KS NRL, której są 
członkami, jak również innymi komisja-
mi stomatologicznymi okręgowych rad 
lekarskich. Strona internetowa komisji 
jest nieustanne aktualizowana, przez co 
jest źródłem bieżących informacji dla le-
karzy dentystów.

Komisja Bioetyczna – 
przewodniczący Janusz Dubejko

W roku 2018 odbyło się 11 posiedzeń 
komisji, na których rozpatrzono wnioski 
dotyczące wydania opinii o badaniu kli-
nicznym produktu leczniczego i wyrobu 
medycznego. Wnioski składali lekarze ba-
dacze oraz fi rmy, które dokonały wyboru 
koordynatora badania z terenu działania 

Lubelskiej Izby Lekarskiej oraz lekarze 
w trakcie specjalizacji prowadzący bada-
nia naukowe w ramach pracy doktorskiej. 
W roku 2018 komisja 23-krotnie została 
wybrana jako komisja centralna do wyda-
nia opinii o badaniu klinicznym produktu 
leczniczego. Ogółem komisja wydała 158 
opinii, włączyła się w organizację i koor-
dynację wykładów z bioetyki i prawa me-
dycznego dla lekarzy stażystów.

Rzecznik Praw Lekarza – 
Marek Urban

W okresie sprawozdawczym Rzecznik 
Praw Lekarza zajął się sprawami lekarzy, 
które dotyczyły: naruszenia dóbr osobi-
stych lekarza (3), konfl iktu z pacjentem 
(3), spraw pracowniczych (1), kontroli 
z NFZ (4), roszczenia o zapłatę za należ-
ne dyżury upadłego szpitala „ARION” 
(40), trudnej relacji pacjent/lekarz (1), 
sprawy karnej (4), kary z NFZ (4), naru-
szenia dóbr osobistych w artykułach pra-
sowych (1), konfl iktu między lekarzami 
(1), negatywnej opinii o lekarzu na por-
talu internetowym (1). Prowadzenie 10 
spraw zlecono kancelariom adwokackim 

współpracującym z LIL, w przypadku po-
zostałych spraw porad prawnych udzielił 
radca prawny Izby. 

Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy 
i Lekarzy Dentystów – Maria Dura

Pełnomocnik podjął działania w spra-
wie 3 lekarzy. W przypadku dwóch leka-
rzy na umówionych spotkaniach uzgod-
niono zakres podejmowanych działań, 
adekwatnych do konkretnej sytuacji. 
W trzecim przypadku lekarz nie pod-
jął współpracy, jego sprawę prowadził 
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej. 

Mediator – Marek Domański
W roku 2018 wpłynęła do postępowa-

nia mediacyjnego jedna sprawa skiero-
wana przez Okręgowego Rzecznika Od-
powiedzialności Zawodowej w Lublinie. 
W przeprowadzonym postępowaniu stro-
ny mediacji uzgodniły wspólne stanowi-
sko dotyczące porozumienia i zawarły 
ugodę mediacyjną.

Leszek Buk
Prezes LIL
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Monitor zjazdowy

Środki pieniężne i fundusze 
własne LIL na dz. 31.12.2018 r.

I Środki pieniężne (31.12.2018 r.)
Gotówka w kasie 100,625.52

Rachunki bankowe 1,588,659.24

Lokaty 13,510,000.00

3a w tym :PKO BP 7,760,000.00

3b BZ WBK 5,750,000.00

Razem środki pieniężne 15,199,284.76

Przeciętne odsetki od lokat 197,813.44 1.46%

II Fundusze własne (31.12.2018 r.)

Fundusz pomocowy
Stan na dz. 01.01.2018 r. 26,786.77

zasilenie z nadwyżki budżetowej 2017 78,370.57

Wypłaty w ciągu roku 55,405.51

Stan na dz. 31.12.2018 49,751.83

Fundusz remontowy
Stan na dz. 01.01.2018. 98,778.90

Wykorzystanie w ciągu roku 48,831.33

Stan na dz. 31.12.2018 49,947.57

Fundusz podstawowy
Stan na dz. 01.01.2018 r. 16,662,932.84

Zwiększenia (nadwyżka bilansowa 
za 2017 r.)

1,200,000.00

stan na dz.31.12.2018 r. 17,862,932.84

nadwyżka bilansowa 2018 702,531.32

Razem 18,565,464.16

Fundusze socjalne
F-sz pożyczek socjalnych 990,703.00

F-sz pożyczek szkoleniowych 133,060.00

stan na 31.12 2018 r. 1,123,763.00

Razem fundusze własne 19,788,926.56

Sprawozdanie finansowe LIL za 2018 r. i budżet na 2019 r.
Wyszczególnienie Budżet 2017 wykonanie 2017 % wykonania 

2017
Budżet 2018 Wykonanie 2018 % wykonania 

2018
Budżet 2019

1. przychody 6,781,245.00 6,985,499.78 103.01% 6,829,500.00 7,288,364.32 106.72% 7,328,000.00

1.1. Składki członkowskie 5,600,000.00 5,728,753.17 102.30% 5,700,000.00 6,019,756.46 105.61% 6,050,000.00

1.2. Dotacje 382,625.00 387,533.00 101.28% 387,000.00 411,230.11 106.26% 400,000.00

1.3. Odsetki od lokat 186,620.00 203,334.22 108.96% 205,000.00 197,813.44 96.49% 200,000.00

1.4. Przychód z reklam 68,000.00 75,954.26 111.70% 75,000.00 83,448.90 111.27% 50,000.00

1.5. Praktyki Prywatne 50,000.00 52,187.20 104.37% 60,000.00 56,787.00 94.65% 56,000.00

1.6. Przychody Komisji Bioetycznej 130,000.00 210,550.00 161.96% 200,000.00 221,700.00 110.85% 210,000.00

1.7. Inne przychody 364,000.00 327,187.93 89.89% 202,500.00 297,629.25 146.98% 362,000.00

2. Koszty wg miejsc powstawania 6,674,380.00 5,707,218.14 85.51% 6,819,020.00 6,585,833.00 96.58% 7,323,600.00

3. Rezerwa budżetowa 106,865.00 10,480.00 4,400.00

3. Wynik z działalności 1,278,281.64 702,531.32

4. Inne wydatki 47,700.00 45,021.92 94.39 10,000.00 328,761.45 32.88 152,000.00

4.1. Zakup majątku trwałego 47,700.00 45,021.92 94.39% 10,000.00 296,646.15 2966.46% 117,500.00

4.2. Zakup oprogramowania 32,115.30 34,500.00

W pozycji „Inne przychody” uwzględniono”

1. czynsze za wynajem pomieszczeń 314,000.00 278,528.04 88.70% 165,000.00 222,633.63 134.93% 290,000.00

2. Zjazd 12,000.00 12,945.12 107.88% 12,000.00 12,195.12 101.63% 12,000.00

3.Pokoje gościnne 15,000.00 15,660.00 104.40% 15,000.00 21,750.00 145.00% 20,000.00

7.pozostałe przychody 23,000.00 20,054.77 87.19% 10,500.00 41,050.50 390.96% 40,000.00

Razem 364,000.00 327,187.93 89.89% 202,500.00 297,629.25 146.98% 362,000.00

Bilans Lubelskiej Izby Lekarskiej 
na dzień 31.12.2018 r.

Aktywa Stan na dzień Pasywa Stan na dzień
31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018

1. Programy komputerowe 81 780,24 93 024,90 1. Fundusz własny 16 662 932,84 17 862 932,84

2. Środki trwałe 3 930 006,77 4 022 949,44
2. Nadwyżka bilansowa 

2016/2017
1 278 281,64 702 531,32

3. Pożyczka Kujawsko- 

Pomorska Izba Lek.

3. Zobowiązania 

bieżące
195 526,90 296 095,45

4. Należności bieżące 48 873,41 25 832,41
4. Fundusze 

pożyczkowe
1 108 478,00 1 123 763,00

5. Należności z tytułu 

pożyczek socjalnych 

i szkoleniowych

710 110,00 854 325,50 5. Fundusz pomocowy 26 786,77 49 751,83

6. Gotówka w kasie i na 

rachunkach bankowych
1 260 014,63 1 689 284,76

6. Fundusz rezerwowy 

(na remonty)
98 778,90 49 947,57

7. Lokaty w bankach 13 340 000,00 13 510 000,00 7. składki członkowskie 110 395,00

8. Rozliczenia 

międzyokresowe kosztów

Razem aktywa 19 370 785,05 20 195 417,01 Razem pasywa 19 370 785,05 20 195 417,01

Zobowiązania bieżące

1. Rozrachunki z dostawcami 220 469,23

2. Rozrachunki publiczno-prawne (VAT) 0,00

3. Podatek dochodowy od osób fi zycznych 22 148,00

4. Składki na ubezpieczenia społ. 53 478,22 

razem 296 095,45

Nadwyżka przychodów nad kosztami za 2018 r.

1. Przychody ogółem 7 288 364,42

2. Koszty ogółem 6 585 833,10

3. Nadwyżka bilansowa  702 531,32 Wyszczególnienie kosztów
(koszty według miejsc powstania)

budzet 2017 wykonanie 
budżetu 2017

% wykonania 
planu

Budżet 2018 wykonanie 
budżetu 2018

% wykonania 
planu

Budżet 2019

1. Medicus 418,000.00 397,122.72 95.01% 418,000.00 436,580.09 104.44% 425,000.00

2. Prywatne Praktyki 233,340.00 187,509.19 80.36% 195,400.00 198,879.66 101.78% 257,700.00

3. Sąd lekarski 161,790.00 146,833.94 90.76% 149,800.00 165,191.31 110.27% 190,900.00

4. Rzecznik odpowiedzialności zawodow. 134,660.00 134,967.20 100.23% 139,130.00 187,080.53 134.46% 168,600.00

5. Komisja Etyki 2,600.00 729.00 28.04% 2,600.00 3,120.25 120.01% 3,400.00

6. Rejestracja lekarzy i prawo wykon. zawodu 220,000.00 223,060.83 101.39% 265,800.00 214,192.90 80.58% 276,700.00

6a Rzecznik Praw lekarzy 55,000.00 27,186.74 49.43% 55,000.00 36,753.86 66.83% 50,000.00

6b Mediator 5,000.00 7,910.00 158.20% 5,000.00 2,208.00 44.16% 5,000.00

7. Zjazd lekarzy i Komisja Wyborcza 92,000.00 99,588.58 108.25% 50,000.00 58,026.63 116.05% 50,000.00

8. Koszty ORL,Prezydium i Kom. Rew. 630,280.00 614,065.84 97.43% 630,280.00 636,655.86 101.01% 636,000.00

9. Komisja socjalna 250,000.00 213,987.51 85.60% 380,000.00 389,329.99 102.46% 500,000.00

10. Komisja seniorów 30,000.00 28,895.37 96.32% 47,000.00 23,022.00 48.98% 35,000.00

11. Komisja Stomatologiczna 10,000.00 8,669.60 86.70% 10,000.00 6,487.08 64.87% 9,000.00

12. Komisja Kształcenia Medycznego 581,760.00 227,388.14 39.09% 553,200.00 220,945.47 39.94% 440,000.00

13. Komisja Sportu 331,000.00 263,232.51 79.53% 340,000.00 307,726.60 90.51% 330,000.00

14. fundusz Prezesa 10,000.00 7,706.53 77.07% 10,000.00 20,379.86 203.80% 10,000.00

15. Komisja d/s konkursów 1,800.00 50.00 2.78% 1,800.00 558.74 31.04% 1,800.00

16. komisja Bioetyczna 62,000.00 54,547.85 87.98% 62,000.00 65,515.37 105.67% 69,000.00

17. Delegatura Biała Podlaska 19,700.00 35,327.36 179.33% 36,000.00 34,892.62 96.92% 37,800.00

18. Delegatura Chełm 30,000.00 27,374.57 91.25% 51,500.00 51,106.04 99.24% 39,600.00

19. Delegatura Zamość 35,000.00 30,506.96 87.16% 35,000.00 34,715.58 99.19% 45,000.00

21. Pokoje gościnne 15,000.00 14,797.32 98.65% 15,000.00 14,441.14 96.27% 15,000.00

22. Komisja Kultury 79,000.00 29,491.12 37.33% 81,000.00 36,274.27 44.78% 110,000.00

23. Komisja Młodych lekarzy 1,020.00 25,000.00

24. Komisja ds. lecznictwa Otwartego 534.00 25,000.00

25. Komisja ds. zmian systemowych 3,000.00 0.00% 3,000.00 50.00 1.67%

27. Delegatura Lublin 2,638,350.00 2,602,486.09 98.64% 2,766,260.00 2,857,918.58 103.31% 2,882,800.00

w tym: koszty statutowe (składki) 840,000.00 854,705.05 101.75% 855,000.00 919,037.00 107.49% 870,000.00

w tym: koszty admin.-biurowe 688,500.00 677,643.28 98.42% 730,000.00 763,019.86 104.52% 750,000.00

w tym: koszty zarzadzania (płace z narzutami, amortyzacja) 1,109,850.00 1,070,137.76 96.42% 1,181,260.00 1,175,861.72 99.54% 1,262,800.00

ubezpieczenia lekarzy 600,000.00 308,289.00 51.38% 500,000.00 422,218.00 84.44% 450,000.00

abonament prawny ( Lex seciure) 133,621.88 205,200.00

koszty fi nansowe 100.00 224.24 224.24% 250.00 38.66 15.46% 100.00

28. Pozostałe koszty operacyjne 25,000.00 15,269.93 61.08% 16,000.00 26,348.03 164.68% 30,000.00

Ogółem koszty 6,674,380.00 5,707,218.14 85.51% 6,819,020.00 6,585,833.00 96.58% 7,323,600.00

Lp. Rodzaj przewinienia Liczba spraw

1 Brak należytej staranności lekarza 66

2 Inne przyczyny 14

3 Naruszenie praw chorych psychicznie (leczenie i orzekanie) 1

4 Naruszenie tajemnicy lekarskiej 1

5 Nieetyczne zachowanie lekarza 32

6 Poświadczenie nieprawdy 5

7 Przewinienie przeciwko dokumentacji medycznej 2

RAZEM: 121

Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej LIL

Janusz Hołysz
Okręgowy Rzecznik 

Odpowiedzialności Zawodowej LIL

Liczba spraw wg rodzajów przewinień

Barbara Hasiec
Skarbnik ORL
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Lekarski kalejdoskop

Tekst Anna Augustowska

Architekci nominowali 
„Domowy Szpital” 

Ośrodek Opieki Medycznej „Domowy Szpital” w Puławach 
został nominowany w kategorii budynków użyteczności publicz-
nej w Plebiscycie Polska Architektura XXL 2018 organizowa-
nym przez Grupę Sztuka Architektury, którego celem jest pod-
sumowanie minionego roku w polskiej architekturze.

Znowu szefuje 
Elżbieta Starosławska ponownie będzie kierowała Centrum 

Onkologii Ziemi Lubelskiej. Na dyrektorskie stanowisko wró-
ciła po trzech latach i po zawarciu przed sądem porozumienia 
z COZL. Centrum ma teraz 80 mln zł długu i wielomilionowe za-
danie dokończenia rozbudowy. Marszałek województwa Jarosław 
Stawiarski uważa, że powrót Starosławskiej to dobra decyzja.

Sztuczna, ale z nagrodą
Biokompozyt FlexiOss – tzw. sztuczna kość, którą opraco-

wał zespół naukowców pod kierownictwem prof. Grażyny Gi-
nalskiej z Katedry i Zakładu Biochemii i Biotechnologii Uni-
wersytetu Medycznego w Lublinie, otrzymał główną nagrodę 
w konkursie organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwo-
ju. Nagroda to grant w wysokości 100 tys. zł na rozwój i pro-
mocję produktu.

Rada dla szpitali
W lutym Zarząd Województwa Lubelskiego powołał Spo-

łeczną Radę ds. Ochrony Zdrowia, w której będzie zasiadać 12 
osób, głównie lekarzy specjalistów. Rada ma pomóc wyjść szpi-
talom marszałkowskim z trudnych sytuacji, zwykle związanych 
z zadłużeniem i dbać o optymalizację ich funkcjonowania.

Odra!!! Chorujemy!
Od początku roku w naszym regionie sanepid zarejestro-

wał siedem potwierdzonych przypadków zachorowania na 
odrę. Kolejnych siedem na początku marca czekało na we-
ryfi kację. Wśród chorych jest tylko jedno dziecko – pozo-
stali to osoby dorosłe. 

Dializy w Kraśniku
Stacja dializ Fresenius, która działa w Kraśniku, ma te-

raz nowy adres – ul. Chopina 13. W nowej lokalizacji dzia-
łają 21 stanowiska do dializy. 

O zdrowie Pań!
Tradycyjnie już 8 marca zorganizowano wiele spotkań po-

święconych zdrowiu kobiet. Największe odbyło się w Galerii 
Olimp, gdzie powstało Miasteczko Zdrowia i Urody. Do im-
prezy przyłączyli się też studenci medycyny lubelskiego UM 
z organizacji IFMSA organizując akcję profi laktyczno-eduka-
cyjną. O mamach chorych dzieci z Kliniki Onkologii i Rehabi-
litacji szpitala przy ul. Chodźki w Lublinie pomyśleli członko-
wie Fundacji „Gdy liczy się czas” i zorganizowali akcję chary-
tatywną „Piękna Mama”.

Leczy i szkoli ginekologów
Prof. Matthias Korell z Kliniki Neuss w Niemczech w mar-

cu br. przez tydzień prowadził operacje pokazowe i wymieniał 
się doświadczeniami z pracownikami Kliniki Ginekologii On-
kologicznej i Ginekologii Szpitala Klinicznego nr 1 w Lubli-
nie. To wybitny specjalista w dziedzinie laparoskopii gineko-
logicznej, specjalizujący się w leczeniu choroby zrostowej oraz 
endometriozy, współpracuje z lubelską kliniką od 20 lat, szko-
ląc lekarzy i studentów.

Dla mądrych główDla mądrych głów

Śpij i śnij, czyli… 
…jaki jest wpływ snu na fi zjologię człowieka i skąd bierze 

się sen, wyjaśniał w ramach kolejnej edycji Dni Mózgu, konfe-
rencji zorganizowanej przez Studenckie koło Neuronauk KUL, 
Michał Skalski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
i Poradni Leczenia Zaburzeń Snu. Wg najprostszej defi nicji: sen 
to spontaniczna utrata świadomości powtarzająca się cyklicz-
nie o stałej porze (z reguły późnym wieczorem).

Ponad 80 osób – studentów i doktorantów lubelskich uczelni – zostało uhonorowanych stypendiami naukowymi w ramach 
„Miejskiego programu stypendialnego”.

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk wszystkim tym osobom wręczył listy gratulacyjne. Do tegorocznej edycji programu apli-
kowało ponad 150 osób. Wśród laureatów największą grupę stanowili młodzi medycy.
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• Kiedy rozmawiamy kończy się luty 
a Pani już wybiera się na działkę. Cho-
ciaż na kwiaty – ulubiony temat Pani 
prac malarskich – trzeba będzie jednak 
poczekać?

– Zdecydowanie! Ale jest już tak pięk-
na pogoda, że muszę zajrzeć do mojego 
ogrodu, sprawdzić, co się dzieje, jak ogród 
przetrwał zimę, zorientować się, co trze-
ba zaplanować na nadchodzące tygodnie. 

i tak zaczęłam naukę w Puławach w słyn-
nym Liceum Ogólnokształcącym im. ks. 
A. J. Czartoryskiego. 

• Matura w tak prestiżowym ogólnia-
ku to był zapewne klucz na wyższe stu-
dia?

– Nie było problemu z dostaniem się 
na studia – raczej z ich wyborem. Muszę 
przyznać, że nie ciągnęło mnie na sto-

matologię – od początku to 
wiedziałam, ale byłam po-
słuszną córeczką i skoro ro-
dzice, a szczególnie mama, 
uznali, że powinnam studio-
wać ten kierunek, nie bunto-
wałam się. Pojechałam na-
wet na drugi koniec Polski, 
z Kurowa do Szczecina. Ma-
my brat, który był lekarzem, 
mieszkał niedaleko. Mia-
łam tylko 17 lat! Studia na 
Pomorskiej Akademii Me-
dycznej poszły jak z płatka, 
ale nie zagrzałam tam miej-
sca i znad morza wróciłam 
zaraz po dyplomie na Lu-
belszczyznę. 

• A malowanie?
– Malowanie przyszło 

dużo później. Wcześniej była rodzina, 
wychowywanie dzieci i praca: lubelski 
ZOZ, gabinet w Kurowie, przychodnia 
studencka przy ul. Langiewicza w Lubli-
nie, pracowałam też w szkolnym gabine-
cie. Później, po latach pracy we własnym 
gabinecie, zdecydowałam się go zamknąć 
i teraz pracuję w jednej z lubelskich przy-
chodni. Od kwietnia do jesieni dzielę czas 
między działkę, która mieści się nad je-
ziorem Piaseczno, a gabinetem. I oczywi-
ście maluję! Może już nie tak intensyw-
nie i dużo jak przed laty, ale cały czas to 
moje ukochane zajęcie. 

• Przed laty prezentowała Pani swoje 
prace w Galerii u Lekarzy w LIL: „Ma-
luję z potrzeby malowania” – mówiła 
Pani wtedy.

– I nic się nie zmieniło – maluję, bo 
tego potrzebuję. Odpoczywam, relaksu-
ję się, czerpię energię, kiedy zanurzam 
się w świat moich malowanych kwiatów 
czy pejzaży. To mnie nigdy nie męczyło, 

nawet po najbardziej ciężkim dniu w pra-
cy znajdowałam siłę, aby późnym wieczo-
rem zamknąć się w pokoju i malować. 

Moją ulubioną techniką jest sucha pa-
stel, na pozór łatwiejsza od farb olejnych, 
które też czasem stosowałam, a już na 
pewno od akwareli, która jest niezwykle 
wymagającą techniką. Pastele pozwala-
ją mi wyrazić moją wrażliwość na pięk-
no przyrody, oddać wszelkie subtelności 
kolorów, ich tony i odcienie. To ważne, 
bo maluję głównie kompozycje kwiatów, 
martwe natury, czasami pejzaż, ale nie 
stronię też od portretu, zwłaszcza kobie-
cego a on wymaga subtelności.

• Są portrety, które nie tylko cieszyły 
ich właścicieli, ale…

– …ale wspierały Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy. Tak się złożyło, że 
portret Alicji Bachledy-Curuś, która grała 
Zosię w „Panu Tadeuszu” Andrzeja Waj-
dy przekazałam na aukcję Orkiestry Je-
rzego Owsiaka. Kiedy rok później na ten 
sam cel przekazałam z kolei portret Oty-
lii Jędrzejczak okazało się, że wylicyto-
wał go ten sam uczestnik aukcji, który rok 
wcześniej kupił „Zosię”. 

W sumie namalowałam co najmniej 
50 portretów! To naprawdę trudne zada-
nie. Trzeba umieć oddać nie tylko wier-
ne odbicie ludzkiej twarzy ale także jego 
duszę, osobowość. Jednak to kwiaty za-
władnęły moją duszą i ich portrety, czy 
to w wazonach czy też wkomponowane 
w pejzaż łąki albo ogrodu są moją nie-
ustającą pasją.

Prezentowałam swą twórczość na 
wystawach indywidualnych – w Galerii 
„Amsterdam” (w 2000 r.), w pasażu Cen-
trum Handlowego E. Leclerc (w 2003 r.) 
oraz w Uniwersytecie Marii Curie-Skło-
dowskiej z okazji 50-lecia istnienia Stu-
dium Języków Obcych (w 2004 r.). Ta wy-
stawa tak się spodobała, że pracownicy 
studium zamówili u mnie portret ówcze-
snego rektora UMCS Mariana Harasimiu-
ka. Był tym bardzo mile zaskoczony.

• A autoportrety też Pani malowała?
– Nie, na to się nigdy nie zdecydo-

wałam – ale mam swój portret wykona-
ny przez Edmunda Tracza, malarza, któ-
ry pięknie malował w oleju. I był trochę 
moim mistrzem. Dał mi kilka bardzo waż-
nych wskazówek, w końcu jestem samo-
ukiem, który nigdy nie korzystał z lekcji, 
czy warsztatów z malarstwa. Ale gdybym 
dzisiaj miała dokonać wyboru drogi ży-
ciowej, zdecydowanie poszłabym na aka-
demię sztuk pięknych. 

Lekarz z pasją

Zaczarowany ogród pastelą malowany
z Heleną Marczak-Jaśkiewicz, 

dentystką, która pasjonuje się malarstwem, 
rozmawia Anna Augustowska

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
8 marca zainaugurował projekt: „Żyj 
bez stresu, żyj bez bólu – Uniwersytecki 
Program Edukacyjny”, który przez trzy 
lata będzie realizowany we współpra-
cy z Ośrodkiem Terpa w Lublinie oraz 
z Forum Lubelskich Organizacji Poza-
rządowych.

Projekt jest unikatową inicjatywą, 
konsolidującą społeczność lokalną wo-
kół problematyki bólu oraz propagują-
cą wzorce zachowań, prowadzące do po-
prawy jakości życia. Celem projektu jest 
pomoc osobom żyjącym w przewlekłym 
stresie i/lub cierpiącym na przewlekły 
ból, a także zapewnienie wsparcia ich ro-
dzinom i najbliższym. Wykazano, że co 
czwarta osoba doświadcza bólu i w Euro-
pie staje się to problemem społecznym. 

– Chcemy pomóc co najmniej 667 
osobom żyjącym w przewlekłym stresie 
i cierpiącym na przewlekły ból – podkre-
ślają organizatorzy tego unikatowego pro-
jektu. W jego ramach zaplanowano sze-
reg działań takich jak: wykłady, warsztaty 
dotyczące radzenia sobie ze stresem oraz 
warsztaty rozwoju osobistego. 

Organizatorzy gorąco zachęcają do 
udziału w projekcie także lekarzy i pra-
cowników ochrony zdrowia, którzy 
w szczególny sposób są narażeni na 
stres. 

Postaramy się, aby uczestnicy warsz-
tatów zdobyli wiedzę o wpływie stre-
su na zdrowie, co powinno się przeło-
żyć na umiejętność rozpoznawania u sie-
bie oznak przewlekłego napięcia, stre-
su i zmęczenia i docelowo zapobiegnie 

rozwojowi zaburzeń o pod-
łożu psychosomatycznym, 
wypaleniu zawodowemu 
i bólowi. W czasie warsz-
tatów będzie prowadzony 
trening relaksacyjny – pod-
kreślają.

Uczestnikami projektu 
mogą być wszyscy – przede 
wszystkim jednak osoby 
narażone na dolegliwości 
fi zyczne, w szczególności 
na ból urogenitalny spowo-
dowany wulwodynią. Pro-
blem wulwodynii dotyka 
do 16 proc. kobiet na pew-
nym etapie życia – zwykle 
rozpoczyna się u młodych kobiet, ale mo-
że występować u kobiet po menopauzie 
lub u dzieci. Z inicjatywy ginekolog Ewy 
Baszak-Radomańskiej (laureatki nagrody 
National Vulvodynia Association USA – 
2012) w Lublinie w 2018 roku powstał 
ośrodek leczenia przewlekłego bólu uro-
genitalnego. Dzięki udziałowi Ośrodka 
Terpa w projekcie jego uczestnicy bę-
dą mogli otrzymać kompleksowe wspar-
cie i pomoc. 

Warunkiem uczestnictwa w projekcie 
jest zgłoszenie się do organizatorów, in-
formacja dotycząca rejestracji do projek-
tu znajduje się na stronie – www.zyjbe-
zbolu.umlub.pl 

Aby skorzystać ze wsparcia w projek-
cie należy zostać zakwalifi kowanym do 
udziału w komponencie teoretycznym, 
tj. 8-godzinnych wykładach „Ból w ży-
ciu człowieka”. Wykład dla pierwszych 

uczestników planowany jest na 11 maja, 
a dla kolejnych uczestników na 14 wrze-
śnia br. 

Następnie uczestnicy/uczestniczki mo-
gą wybrać dwie ścieżki wsparcia. Mogą 
skorzystać z możliwości udziału w bez-
płatnych, dwudniowych warsztatach „Ra-
dzenie sobie ze stresem”, prowadzonych 
w małych kilkuosobowych grupach oraz 
indywidualnego spotkania z psycholo-
giem. Chętni mogą rezerwować miejsca 
na stronie: e-mail:osrodek@terpa.eu lub 
wybrać, tel. 512 296 683.

Drugą możliwością jest udział w 5-
dniowych warsztatach rozwoju osobiste-
go. Propozycja ta skierowana jest do ko-
biet narażonych na ciągły stres oraz męż-
czyzn bliskich kobietom, którzy są zaan-
gażowani w problem stresu i bólu u part-
nerki. Uczestnicy warsztatów nauczą się 
kontrolować swoje reakcje na stres oraz 
planować zmiany bez poczucia lęku. Re-
zerwacja warsztatów: tel. 603 183 951, 
zyjbezstresu.fl op@gmail.com

Dopuszczalne jest również skorzysta-
nie z obu form wsparcia, a także dodat-
kowych działań.

W trakcie realizacji projektu zostanie 
wybranych 20 ambasadorek, których ro-
lą będzie nagłośnienie w mediach proble-
mu bólu kobiecego. Planowane jest po-
nadto zorganizowanie spotkań – kawiare-
nek na terenie kilku miast w wojewódz-
twie lubelskim, aby uczestnicy projektu 
mogli w nieformalnych warunkach poroz-
mawiać i dowiedzieć się więcej o możli-
wościach radzenia sobie z bólem. Wszel-
kie działania w projekcie skierowane do 
uczestniczek/uczestników są bezpłatne. 
Projekt jest współfi nansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Pro-
gramu Operacyjnego „Wiedza, Eduka-
cja, Rozwój”.

Anna Augustowska

Uniwersytecki Program Edukacyjny

Pomogą żyć bez stresu i bez bólu 

Zaraz przecież ruszy sezon, rośliny bę-
dą się budzić do życia i ja nie mogę się 
już doczekać, aby je pielęgnować, sa-
dzić, być wśród nich. Z roślinami trzeba 
rozmawiać, głaskać, chwalić je, że pięk-
nie rosną. Ja o moje „ranczo” dbam już 
od 35 lat!

• Przygoda z malowaniem też zaczęła 
się na działce?

– W zasadzie tak. Byłam już bardzo 
dorosła, siedziałam na działce z moimi 
dziećmi i zaczęłam rysować kredkami. 
To był taki moment, który się pamięta. 
Otworzył mi drzwi do pasji, która towa-
rzyszy mi już ponad 30 lat. Chociaż ry-
sować i malować lubiłam od dziecka. 
Tak bardzo mnie to pasjonowało, że mo-
im marzeniem stała się nauka w liceum 
plastycznym. Bardzo chciałam pójść do 
plastyka w Nałęczowie. Jednak rodzi-
ce nie byli tym pomysłem zachwyce-
ni. Tata – nauczyciel matematyki w Ku-
rowie – stanowczo wybił mi to z głowy 
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MUZYCZNIE

Sezon na miasto
26 kwietnia zaczyna się tegoroczna edycja „Sezonu Lublin”. 

Cykl imprez symbolicznie rozpoczynających sezon turystyczny 
w mieście potrwa do 5 maja. W tym roku program będzie nawią-
zywał do 450. rocznicy zawarcia Unii Polsko-Litewskiej, zwanej 
Unią Lubelską. Jak zwykle będą różne imprezy, warsztaty, spotka-
nia, wycieczki (od pieszych przez rowerowe po kajakowe). Wszyst-
kie przeznaczone dla odbiorców w różnym wieku. W chwili, gdy 
zamykaliśmy to wydanie, program jeszcze powstawał. Trzeba go 
szukać na www.sezon.lublin.eu

Koncert Pasyjny
Orkiestra Symfoniczna i Chór 

Kameralny Filharmonii Lubel-
skiej oraz Jerzy Butryn – bas 
(Jezus); Rafał Grozdew – tenor 
(Ewangelista); Volodymyr An-
drushchak – bas; Jan Jakub Mo-
nowid – kontratenor i Hanna 
Okońska – sopran. Dyryguje 
Dawid Jarząb. To wykonawcy 
Koncertu Pasyjnego, który 12 
kwietnia o godz. 19 odbędzie się 
w Filharmonii Lubelskiej. W pro-
gramie „Pasja wg św. Jana BWV 
245” Jana Sebastiana Bacha. Bi-
lety 20-40 zł.

Koncerty zespołu „Red Tramps” biją rekordy frekwencyjne w Klubie 
Lekarza przy Chmielnej 4. Pękająca w szwach sala podziękowała artystom 
na stojąco domagając się nieustannych bisów. Zespół promował swoją no-
wą płytę „Nature”, która rozchodziła się niczym świeże bułeczki. Przypo-
mnijmy, że zespół tworzą lekarze: Paweł Krupa – śpiew, gitara, Tomasz 
Kleczkowski – śpiew, gitara, Kacper Chmiel – gitara basowa, Dariusz 
Chmiel – perkusja.  (ms)

12 kwietnia

Klub Globtrotera – prof. Edward Zderkiewicz „Galapagos”. 
Klub Lekarza, Lublin, ul. Chmielna 4, godz. 18.00.

10 maja

Klub Globtrotera – 

dr Urszula Ogrodowicz „Wyspa Wielkanocna”. 
Klub Lekarza, Lublin, ul. Chmielna 4, godz. 18.00.

Kalendarium wydarzeń kulturalnych w LIL kultura.oil.lublin.pl/kalendarium-imprez-2019/ 

Szkockie wyspy
9 marca br. w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U Leka-

rzy” otwarto wystawę fotografi i lubelskiego kardiologa Macie-
ja Wójcika, prezentującą wyjątkowo urokliwy krajobraz wysp 
szkockich. Wystawa będzie czynna do 11 maja 2019 r. 

Wszystkie zdjęcia na stronie autora:
www.maciej.wojcik.photography 

MUZYCZNiEBeethoven na Wielkanoc
5 kwietnia o godz. 20.00 w Archikatedrze Lubelskiej zacznie 

się koncert kameralny. Wystąpi Penderecki Trio. To początek tego-
rocznej, 23. edycji Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beetho-
vena. Każda edycja ujmuje dzieła Beethovena z różnych muzycz-
nych perspektyw i pozwala dostrzec, skąd czerpał on inspiracje, 
jaki wpływ wywarła jego muzyka na twórców innych epok i jakie 
miejsce zajmuje Beethoven w świecie sztuki współczesnej oraz we 
współczesnym świecie. W tym roku w lubelskiej edycji tego wyda-
rzenia – oprócz gratisowego koncertu w świątyni – dwa koncer-
ty biletowane. 7 kwietnia o godz. 19 w Centrum Spotkania Kul-
tur koncert Koreańskiej Orkiestry Symfonicznej KBS, z udziałem 
pianisty Mackenzie Melemeda, pod dyrekcją Yoela Levi’ego. Na-
stępnego dnia, też w CSK, o godz. 9.30 koncert edukacyjny „To-
ny Stradivarius i jego Księga Zaklęć” z udziałem Orkiestry Akade-
mii Beethovenowskiej i narracją Jerzego Petersburskiego junio-
ra. Bilety 30-80 zł.

Red TrampsRed Tramps

18 maja

Lubelska Lekarska Akademia Fotografi i – Robert Pranagal 

„Portret – między prawdą a kreacją”. 
Sala konferencyjna w siedzibie LIL, godz. 9.30-12.30.

Wystawa fotografi i dr. Jerzego Bednarskiego. 
Galeria Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy”, Lublin, ul. Chmielna 4, 
godz. 12.30.

8 czerwca

Wystawa malarstwa dr Anny Serafi nowicz-Kuszneruk i dr Izabeli 

Edeńskiej. 

Galeria Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy”, Lublin, ul. Chmielna 4, 
godz. 12.00.

więcej zdjęć na kultura.oil.lublin.pl
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Sałatka po lekarsku

Smalczyk… postny
Karnawał minął. Teraz czas postu, tak w duszy i sercu, jak i w 

kuchni. Więc i w mojej rubryce coś w zgodzie z porą i oczekiwania-
mi. Po raz pierwszy jadłem naszego „bohatera” …na stoisku u braci 
z monasteru Świętego Onufrego w Jabłecznej na Festiwalu Trzech 
Kultur we Włodawie kilka lat temu. Nie mogłem uwierzyć, że nie 
było tu żadnych „zwierzęcych składników”. A smak? Po prostu py-
cha! Okazało się, że tu, we wschodniej Polsce, nie jest on wcale taką 
rzadką potrawą. Wszak post w naszej religii był traktowany w spo-
sób szczególny. Już od XVI wieku u katolików poszczono nie tylko w adwencie i w 
okresie Wielkiego Postu przed Wielkanocą. Post obowiązywał także w środy, piątki 
i soboty. Podobne zasady obowiązywały również w Kościele prawosławnym, w któ-
rym było wiele dni postnych, również środy i piątki. Tak więc tradycja poszczenia 
zapisała się głęboko w obyczajowości polskiej. I choć właśnie w XVI wieku biskup 
płocki Erazm Ciołek przywiózł z Rzymu od papieża zezwolenie na jadanie mięsa 
w środę, to jak mówiono „i tak nikt w Królestwie tego zakazu nie złamał”. A propos 
postu powiem Wam, że po raz pierwszy na królewskim stole mięso podano właśnie 
w środę Roku Pańskiego 1548, podczas stypy po śmierci Zygmunta I Starego. Po-
wodem tego była obecność wielu Niemców, którzy już od dawna w ten dzień nie po-
ścili, jako protestanci. A po podpisaniu unii pomiędzy Polską i Litwą nomen omen 
w piątek (1 lipca 1569 roku), na wieczerzy u króla i możnych wniesiono z tej okazji 
przepyszną… żółwią zupę i ogony bobrów żyjących w Bystrzycy. Dla usprawiedli-
wienia dodam tylko, że bobra, podobnie jak wydrę, uważano jeszcze do końca XIX 
wieku za rybę. Co do żółwi nie mam już tej pewności. No dobrze, my tu gadu-gadu, 
a smalczyk stygnie, skupmy się więc na dzisiejszym przepisie.

Składniki:
• 1 puszka białej fasoli 
• 1 puszka ciecierzycy 
• 1 kostka margaryny 

planta
• ½ szklanki oleju (nie 

rzepakowy) 
• 3-4 ząbki czosnku
• 2-3 cebule
• 1 duże twarde i kwaśnie 

jabłko
• 1 łyżka majeranku 
• 1 łyżeczka vegety 
• 2 łyżki ziaren pestek 

słonecznika łuskanych 
• szczypta soli. 

• Wersja II (mały słoik 
suszonych zalanych 
oliwą pomidorów).

Wykonanie:
Fasolę i ciecierzycę prze-

lać wodą i zblendować na 
jednolitą masę z dodatkiem 
½ szklanki wody. Na patel-
ni rozpuścić margarynę i dodać olej (w wersji II uzupełnić olejem spod pomido-
rów). Na gorący tłuszcz dodać posiekaną w kostkę cebulę oprószoną szczyptą so-
li, zestrugane na wiórki jabłko, posiekany w plasterki czosnek (w wersji II pokro-
jone w kostkę suszone pomidory). Smażyć wszystko na jasnozłoty kolor. Dodać 
do zblendowanej masy. Następnie dodać majeranek i vegetę, a także uprażone na 
suchej patelni pestki ze słonecznika. Wykładać do słoika (wyjdzie ok. ¾ l) i po-
zostawić do następnego dnia do wystygnięcia. Serwować z ciemnym pieczywem 
i kiszonymi ogórkami. (Ręczę Wam, że nikt nie rozpozna, że to „ postny smalec”, 
czyli bez smalcu).

Smacznego!
Dariusz Hankiewicz

Pamiętnik znaleziony w szpitalnej szafce (serial prawie codzienny)

Nasz szoł powszedni

22 lutego

Sąsiad spod okna od przedwczoraj za-
czął mówić przez sen. I lepiej nie powta-
rzać tego, co mówi. W końcu sen to zdro-
wie i gdyby to, co on mówi i o kim mówi 
dotarło gdzie trzeba, na pewno by mu na 
zdrowie nie wyszło. Mam nadzieję, że nie 
dotrze, chociaż tylko we dwóch przecież 
na sali nie leżymy, a dzisiaj prawdziwych 
sąsiadów poznaje się, niestety, często nie 
w biedzie, tylko już po wszystkim. 

25 lutego

Wczoraj zniecierpliwiony pacjent 
zapytał lekarza: – „Panie doktorze, są 
wreszcie jakieś zdiagnozowane przyczy-
ny tych moich dolegliwości?!”. A dok-
tór na to: – „Cała masa, proszę pana!”. 
Pacjent z niepokojem: – „Masa przy-
czyn?!”. A doktór dobitnie: – „Nie, ma-
sa ciała!”. 

28 lutego

Trwa przedwyborcze rozdawnictwo 
pieniędzy. Mamy już „DZIECKO+”, 
„MATKĘ WIELODZIETNĄ+”, ma być 
podobno „DZIADEK+”, „BABCIA+” 
a może też i ktoś jeszcze. To jest podob-
no ważne, więc żeby nie konfl iktować 
i nie dzielić rodzin logiczną koleją rzeczy 
powinny zostać uchwalone dalsze graty-
fi kacje np. „STRYJ+”, „SZWAGIER+”, 
„WUJ+” itd., no, chyba żeby już dalszej 
rodziny zabrakło. 

1 marca

Na wizycie doktor zasugerował mi ko-
nieczność rehabilitacji. Byłem zaskoczo-
ny, bo nie pamiętam, żebym zrobił coś ta-
kiego, za co miałbym się teraz zrehabili-
tować. Może mnie pomylono z kimś in-
nym, bo jest z kim i wybór duży. W każ-
dym razie mam o czym myśleć. 

3 marca

Ciotka mi powiedziała, że w związ-
ku z obowiązującym RODO i zakazem 
wywoływania w przychodni pacjenta 
po nazwisku, była świadkiem jak pielę-
gniarka wystawiając głowę z gabinetu 
obwieściła czekającym chorym: – „Te-
raz wchodzi ten pan ze stulejką, potem 
pani z hemoroidami!”. No, ochrona da-
nych osobowych rzecz święta. Dyskre-
cja chyba też. 

5 marca

U sąsiada spod okna stwierdzono żół-
taczkę. Spory sukces diagnostyczny, ale 
sensacja żadna. Przecież już była czer-
wonka, białaczka, paciorkowiec ziele-
niejący, pałeczka ropy błękitnej i łupież 
pstry. Zwykła szpitalna szarzyzna i nie 
ma się czym podniecać. 

6 marca

Znowu coraz bardziej pesymistycz-
ne wieści dotyczące stanu naszej służby 
zdrowia – rosnące zadłużenie szpitali, co-
raz mniej łóżek, mniej personelu, dłuż-
sze kolejki, braki w lekach itp. A MINI-
STERSTWO ZDROWIA spokojne. Ale 

odgórnymi zarządzeniami, dotyczącymi 
zmniejszania kolejnego pogłowia kolejnej 
zwierzyny. A to trzeba brać pod uwagę. 
Z tego więc właśnie powodu nie powinno 
się teraz łazić po lasach, zwłaszcza jak się 
ma na nazwisko DZIK. A on ma. 

20 marca

Chyba powoli zbliża się wiosna. Po 
niektórych sąsiadach to widać. Te wes-
tchnienia, to wciąganie brzuchów, to wo-
dzenie wzrokiem za personelem żeńskim. 
Za męskim też, niestety, się zdarza. Ten 
leżący obok mnie mówi, że teraz trzeba 
starać się to zrozumieć. Nie staram się, 
bo mam jednoznacznie odwrotny pogląd 
na taki ogląd. 

25 marca

Denerwuję się tą całą obecną sytu-
acją. I polityczną, i społeczną. Sąsiad 
mówi, że niepotrzebnie, bo i tak będzie 
to, co Bóg da. No dobrze, a co na to ci co 
za Bugiem?!

1 kwietnia

Prima aprilis. Teraz to prawie dzień, 
jak co dzień. 

Irosław Szymański

MINI nie jest usprawiedliwieniem tego 
wszystkiego. MAKSISTERSTWO by się 
chyba przydało. I to nie w sensie ilościo-
wym, ale jakościowym, żeby nowy po-
tencjał decyzyjny zastąpił dotychczaso-
wy impotencjał. 

9 marca

Podobno (według ofi cjalnych 
danych) coraz większa liczba oby-
wateli odczuwa wzrost stopy życio-
wej. Może to i prawda, bo dwa ty-
godnie temu jeden mój dalszy zna-
jomy kupił sobie konia ze stadni-
ny w Janowie Podlaskim. No, wi-
docznie miał możliwości i ochotę, 
więc kupił. Dziwne, że tylko jed-
nego. Myślę, że niedługo nad bra-
mą do tej stadniny zawiśnie baner 
z napisem znanym z „Biedronki” 
czy „Żabki” – „CODZIENNIE NI-
SKIE CENY”! Jest dowód na do-
brą zmianę? Jest!…

15 marca

Przyjęto nam na salę postrzelonego. 
Nie psychicznie, tylko normalnie – na 
polowaniu, chociaż on nie polował, tyl-
ko wybrał się na przechadzkę po lesie. 
Niestety, nie docenił instynktu łowiec-
kiego polujących, rozbudzonego ostatnio 

Komisja Sportu OIL w Lublinie oraz Pierwszy Lubelski 
Klub Golfowy serdecznie zapraszają członków OIL z ro-
dzinami na XII Mistrzostwa Izb Lekarskich, które odbędą 
się w dniach 17 maja 2019 r. w Sobieniach Królewskich 
k. Otwocka i 26 maja 2019 r. na Akademii Golfa nad Za-
lewem Zemborzyckim w Lublinie. W programie turniej 
indywidualny dla lekarzy posiadających kartę hcp i ich 
rodzin na profesjonalnym polu golfowym klubu Sobienie 
Królewskie w piątek 17 maja od godziny 13. W niedzielę, 
26 maja, zapraszamy na szereg atrakcji związanych z XII 
Mistrzostwami Izb Lekarskich oraz z VIII Międzynaro-
dowym Dniem Golfa – szkolenie i konkursy na Akademii 
Golfa w ośrodku MOSiR nad Zalewem Zemborzyckim k. 
Lublina. Na chętnych do spróbowania swych sił z kijem 
golfowym będą czekały m.in. darmowe lekcje, konkursy 
i nauka gry w golfa dzieci i dorosłych oraz miniturnieje 
minigolfa i golfa 6-dołkowej akademii golfowej „Pitch 
and Putt”. Zapisy na jeden lub oba dni mistrzostw pod nr 
tel. 600 450 767, na stronie www.facebook.com/lekarski-
golf lub w Komisji Sportu OIL w Lublinie.

Dni z golfem

Komisja Rekreacji i Sportu sport.oil.lublin.pl
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Odeszli

Kamil Kurant (1942-2019)
W dniu 27.02.2019 roku na 

cmentarzu przy ulicy Lipowej od-
była się ceremonia pożegnania Ka-
mila Kuranta. Odszedł od nas po 
długiej batalii z ciężką chorobą no-
wotworową. Żegnany był przez ro-
dzinę, przyjaciół, kolegów z pracy 
i pacjentów.

Urodził się 9.01.1942 roku w Starachowicach 
w rodzinie Czesława i Marii z domu Dolar, któ-
ra niedługo po narodzinach syna przeniosła się do 
Lublina. To w tym mieście młody Kamil rozpoczął 
edukację. Po szkole podstawowej kontynuował na-
ukę w Liceum im. Staszica – w klasie, która wyda-
ła wielu wybitnych lublinian. 

Po maturze Kamil ukończył Akademię Medycz-
ną w Lublinie i rozpoczął pracę w Przychodni Ko-
lejowej. Jednocześnie podnosił własne kwalifi ka-
cje otwierając specjalizację z interny. Przez całe 
zawodowe życie był związany ze Szpitalem Kole-
jowym. Pracował na Oddziale Chorób Wewnętrz-
nych. Wspólnie z kolegą uruchomił Pracownię Ba-
dań USG w Szpitalu Kolejowym. Był współtwór-
cą Pracowni Badań Izotopowych, której przez wie-
le lat był kierownikiem. Specjalizował się w choro-
bach tarczycy. Po przejściu na emeryturę kolejową 
w 60 r. ż. został orzecznikiem ZUS, a potem przez 
kilka lat pracował w KOMP (Kolejowy Ośrodek 
Medycyny Pracy).

Był solidny i kompetentny. Bardzo lubił swoją 
pracę. Miał świetny kontakt z pacjentami, którzy 
doceniali Jego fachowość. Nawet teraz, po latach, 
Jego znajomi, współpracownicy i pacjenci wspomi-
nają Go serdecznie. Mówią, że to cudowny lekarz 
i człowiek. Zawsze chętny do niesienia pomocy – 
chorym, młodszym kolegom, i wszystkim, którzy 
tej pomocy potrzebowali.

Ci, którzy znali Go najlepiej mówią, że był czło-
wiekiem żyjącym „tu i teraz”, wesołym, towarzy-
skim, z poczuciem humoru i zdrowym dystansem do 
spraw, które działy się wokół. Potrafi ł celnie spuen-
tować zaistniałą sytuację, a dobrym żartem rozłado-
wać kłopotliwe napięcie. Pracę rozpoczynał z przytu-
pem. Wszyscy wiedzieli, kiedy doktor Kurant wcho-
dzi do szpitala. Żył pozytywnie i z tego, co niesie 
los potrafi ł wybierać najlepszą ofertę. W młodości 
był czynnym sportowcem. Podnosił ciężary, pchał 
kulą. Uwielbiał kontakt z naturą. Kochał przebywać 
na swojej leśnej działce w Rudce. W Jego domu za-
wsze były zwierzęta.

Był silnym człowiekiem. Nie rozczulał się nad 
sobą. Swoimi chorobami nie chciał absorbować bli-
skich. Jego najbliżsi mówią: wspaniały mąż, bardzo 
opiekuńczy, ciepły człowiek. Zawsze znajdował czas 
dla swoich bliskich.

Niestety, ostatnia prosta życia pana Kamila na-
znaczona była chorobą. Walczył, bo chciał i miał 
dla kogo żyć. Został też otoczony troskliwą opieką 
swoich bliskich. 

Odszedł 21 lutego 2019 roku o 23.05. Cześć Je-
go pamięci!

OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA 
W GDAŃSKU

ZAPRASZA NA

X OGÓLNOPOLSKIE REGATY ŻEGLARSKIE 
LEKARZY W KLASIE PUCK

TERMIN I MIEJSCE REGAT:
24-26 maja 2019 r. (sobota, niedziela) – Zatoka Pucka

ZGŁOSZENIA DO REGAT:
Do dnia 25 kwietnia 2019 r. Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku 

(wyłącznie mailowo sekretariat@oilgdansk.pl)

druk zgłoszenia do regat do pobrania ze strony www.oilgdansk.
pl zakładka „Po pracy – Wydarzenia Kulturalne i Sportowe” należy 

wypełnić, zeskanować i wraz z zeskanowanym potwierdzeniem wpłaty 
wpisowego na konto HOM przesłać na adres mailowy sekretariat@

oilgdansk.pl
Ilość miejsc jest ograniczona (28 załóg), 

decyduje kolejność zgłoszeń.

LITERACKOSerce – ciągle skrywa tajemnice
Ta książka sprawi radość wszystkim – nie tylko kardiologom 

i kardiochirurgom. Zapewniam! W końcu to opowieść o najważ-
niejszym organie w ludzkim ciele. Serce – najgłębsza tajemnica, 
dom duszy, esencja życia i źródło sił duchowych. Przez tysiące lat 
pozostawało niedostępne dla medyków zarówno ze względu na 
kulturowe i religijne tabu, jak i ze względów praktycznych: skoro 
pacjent miał pozostać żywy, serce nie mogło przestać bić – a jak 
operować organ pozostający w ciągłym ruchu? 

Thomas Morris, ceniony dziennikarz BBC, w swojej książce pt. 
„Sprawy sercowe” relacjonując jedenaście przełomowych opera-
cji, opowiada historię kardiochirurgii – dzieje porażek i triumfów, 
brawury, zazdrości i rywalizacji. Zaczyna od 1872 roku i zabiegu 
wyjęcia igły wbitej przypadkiem w pierś londyńskiego blacharza, 
poprzez historyczną operację usunięcia odłamka szrapnela z ser-
ca żołnierza rannego w Normandii, po hodowlę organów w bio-
reaktorze i protezy z drukarki 3D. Czytając „Sprawy sercowe” do-
słownie zaglądamy chirurgom przez ramię. 

Jeden z rozdziałów pt. 
„Lodowate kąpiele i mał-
pie płuca” zaczyna się 
tak: „Wyobraź sobie przez 
chwilę, że jesteś inżynie-
rem mechanikiem. Tajem-
niczy klient proponuje ci 
bajońską sumę za zapro-
jektowanie pewnej maszy-
ny. Oto szczegóły: „Zależy 
mi na małym urządzeniu, 
z grubsza wielkości mo-
jej pięści, które może prze-
pompowywać ciecz pod 
wysokim ciśnieniem w tem-
pie pięciu litrów na minutę – 
z tym, że powinno przysto-
sowywać się błyskawicznie 
i automatycznie do pompo-
wania w razie potrzeby dwu-
dziestu litrów na minutę. Urządze-
nie nie może mieć ruchomych części i po-
winno działać bez zakłóceń osiemdziesiąt lat”. Niestety, musisz 
odrzucić ofertę: mimo wieloletnich wysiłków nikomu nie uda-
ło się jeszcze zbudować tak niezawodnej pompy. Dodatkowo 
frustrujące jest to, że taka idealna maszyna już istnieje: jest nią 
ludzkie serce”.

Opowiadana przez Thomasa Morrisa historia ludzkich wysił-
ków, aby taką maszynę jednak skonstruować a także jak leczyć, 
ratować i wspomagać pracę ludzkiego serca, nie jest zamknięta, 
pokazuje też jak wiele tajemnic wciąż kryje serce i, że co najmniej 
kilka przełomów w kardiochirurgii jest jeszcze przed nami.

Prof. Andrzej Bochenek, kardiochirurg, napisał: „Fascynująca 
historia kardiochirurgii – jak doszło do tego, że „bogowie” zstą-
pili z piedestału, a dziś leczą wszystkie wrodzone i nabyte wa-
dy serca. Wydarzenia, tak porywająco opisane w tej książce, sty-
mulowały mnie niegdyś do poświęcenia się kardiochirurgii. Dzi-
siaj – pomimo całego stresu, jaki towarzyszy tej pracy – nie żału-
ję swojego wyboru”.
Sprawy sercowe, Thomas Morris, 
Wydawnictwo Literackie, Warszawa 2019.

Anna Augustowska

Zjazd 40-lecia!
Wydział Lekarski AM w Lublinie 

rocznik 1973-1979
Serdecznie zapraszamy na Zjazd Absolwentów Wydziału Lekarskiego 
AM w Lublinie rocznik 1973-1979.
Termin spotkania: 13-15 września 2019 r.

Miejsce spotkania (noclegi i uroczysta kolacja): 

Dom Dziennikarza, Kazimierz Dolny, tel. +48 (81) 881 01 62.
Koszt spotkania: 520 PLN od osoby (pobyt 13-15.09.) lub 260 PLN (po-
byt 14-15.09).
Wpłaty na konto Domu Dziennikarza: 07 1240 2412 1111 0000 3610 
7559 z dopiskiem „Zjazd 1979 + imię i nazwisko” do 30.06.2019 r.
Zgłoszenie udziału i rezerwacja noclegów w recepcji Domu Dziennika-
rza tel. +48 (81) 881 01 62. 
Informacje organizacyjne:
Rosława Kluza – 604 401 654 kluzar@o2.pl
Anna Zmysłowska – 601 283 318 a.zmyslowska@hipokrates.org 

Zjazd 50-lecia!
Zjazd absolwentów 1963-69

Absolwenci Wydz. Lekarskiego AM w Lublinie, rocznik 1963-1969. Za-
praszamy na zjazd z okazji 50-lecia absolutorium, połączony z uroczy-
stym wręczeniem odnowionych dyplomów. 
Spotkanie odbędzie się 21 września 2019 r. w Lublinie, Collegium 
Novum, Al. Racławickie 1. Początek o godz. 15.00. Bankiet w ho-
telu „Victoria”, ul. Narutowicza 58/60. 

Koszt zjazdu (bez noclegu) 300 zł, osoba tow. 170 zł. 
Wpłaty na konto 39234000090710246000000050 
do 1 czerwca z dopiskiem „50-lecie”. 

Uwaga! zgłoszenia: zjazd50-lecie@bortpttklublin.pl lub listownie: OM 
PTTK-BORT, Krak. Przedm. 78, 20-076 Lublin. Prosimy o podanie aktu-
alnego nazwiska i z okresu studiów (panie). Więcej informacji: E. Jezier-
ska (tel. 608 286 446), W. Wieczorkiewicz (tel. 604 415 077). Można za-
mówić nocleg w „Victorii”, 81 53 27 011, hasło „50-lecie”. 

Uśmiech dziecka – radość życia
Sekcja Stomatologii Dziecięcej PTS i Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

oraz Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej 
organizują 

XIX Konferencję Naukowo-Szkoleniową 
„Uśmiech dziecka – radość życia”.

Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 maja 2019 r. w Kazimierzu Dolnym. 

Więcej informacji https://pts.net.pl/event/
xix-konferencja-naukowo-szkoleniowa-usmiech-dziecka-radosc-zycia/?event_date=2019-05-24

adresy internetowe:

Medicus – medicus.lublin.pl

LIL – 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

TEaTRaLNiECiało pedagogiczne na muszce 
Autor: Michał Buszewicz, reżyseria: Anna Smolar. – Ich pe-

rypetie na terenie szkolnych sal, korytarzy i pokoi nie ustępują 
w niczym przygodom mi-
strzów rewolweru, zdoby-
wających Dziki Zachód – 
tłumaczą twórcy najnow-
szego spektaklu w Teatrze 
Osterwy „Kowboje”. „Kow-
boje” to próba przypatrze-
nia się atmosferze, towa-
rzyszącej procesowi na-
uczania. Kto tu kogo ko-
lonizuje i czy nieustający 
pojedynek jest jedynym 
sposobem na osiągnięcie 
celu? Obsada: Justyna Ja-

nowska, Edyta Ostojak, Sonia Roszczuk, Jolanta Rychłowska, Da-
niel Dobosz, Maciej Grubich, Przemysław Gąsiorowicz. Prapremie-
ra 12 kwietnia, kolejne spektakle 13, 14 i 18 kwietnia. 

LITERACKOSinger i jego Sztukmistrz
Monika Adamczyk-Garbowska, 

Agata Tuszyńska i Witold Dąbrowski 
będą gośćmi Jerzego Sosnowskiego 
w czasie spotkania w Teatrze Starym. 
9 kwietnia o godz. 18 Bitwa o literatu-
rę. Isaac Bashevis Singer i jego „Sztuk-
mistrz z Lublina” – będzie poświęcona 
jednemu z najważniejszych pisarzy 
XX wieku, który urodził się pod War-
szawą, mieszkał przez pewien czas 
w Biłgoraju i podkreślał swoje związ-
ki z Polską. Pisał w języku jidysz i 41 
lat temu dostał literacką Nagrodę No-
bla. Wstęp za okazaniem bezpłatnej 
wejściówki (do odebrania w kasie Te-
atru Starego). 

MUZYCZNIEBardzo gorąco
Jak zapewniają organizatorzy, to najpopularniejsza kubań-

ska orkiestra w Polsce. Zespół Rey Ceballo & Tripulacion Cubana 
wystąpi 13 kwietnia o godz. 19 na scenie Filharmonii Lubelskiej. 
Ma porwać publiczność w wir latynoskich rytmów. Lider forma-
cji – Rey Ceballo – to utalentowany pianista, wiolonczelista, kom-
pozytor, producent i aranżer muzyczny, pochodzący z Santiago 
de Cuba. Jest w Polsce od 18 lat i ma w dorobku wiele projek-
tów. Bilety 75-80 zł. 



MEDICUS 4/201930 MEDICUS 4/2019 31

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, zatrud-
ni od zaraz lekarza POZ. Dysponujemy miesz-
kaniem służbowym. Tel. 608 501 899.

• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim zatrud-
ni lekarza do pracy w POZ (specjalistę medy-
cyny rodzinnej, internistę, pediatrę, lub w trak-
cie specjalizacji). Korzystne warunki wynagro-
dzenia, dowolna forma zatrudnienia, nowo-
czesna 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.

• Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” w Lubar-
towie/Woli Skromowskiej (certyfi kat ISO) za-
trudni lekarzy do pracy w poz. Mile widzia-
ni specjaliści medycyny rodzinnej, pediatrii 
i chorób wewnętrznych. Oferujemy atrakcyj-
ne wynagrodzenie. Zapewniamy komfort pra-
cy w nowoczesnych placówkach i przyjaznej 
atmosferze. Tel. 603 063 060.

• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej nr 1 w Bełżycach poszukuje: lekarza 
specjalisty w dziedzinie radiologii i diagnosty-
ki obrazowej. Forma współpracy, warunki pra-
cy i wynagrodzenia do uzgodnienia. Tel. (81) 
516 29 24.

• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej nr 1 w Bełżycach poszukuje lekarza 
specjalisty z 8-letnim stażem pracy na stano-
wisko zastępcy dyrektora ds. opieki zdrowot-
nej. Stanowisko zastępcy łączone ze stanowi-
skiem st. asystenta w oddziale szpitalnym lub 
poradni specjalistycznej. Forma zatrudnienia 
do uzgodnienia. Tel. (81) 516 29 24.

• Spółka NSZOZ Janowski i Partnerzy Lekarze 
przy ulicy Juranda 9 poszukuje ginekologa do 
współpracy. Tel. 691 617 335.

• ZOZ „Medical” Sp. z o.o. w Puławach zatrud-
ni lekarza pediatrę, rodzinnego i internistę 
w poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej. 
Oferujemy: atrakcyjne warunki wynagrodze-
nia, dowolną formę zatrudnienia, opiekę me-
dyczną, mieszkanie służbowe w centrum Pu-
ław (2 pokoje z kuchnią), przyjazną atmosferę 
pracy oraz wsparcie doświadczonego zespołu 
lekarskiego i pielęgniarskiego. Tel. 81 473 13 
42 lub email: biuro@zozmedical.com.pl

• ZOZ „Medical” Sp. z o.o. w Puławach zatrudni 
lekarza laryngologa. Oferujemy: dowolną for-
mę zatrudnienia w wymiarze pełnego etatu, 
opiekę medyczną, wsparcie doświadczone-
go zespołu medycznego, przyjazną atmosfe-
rę pracy. Tel. 81 473 13 42 lub email: biuro@
zozmedical.com.pl

• Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdro-
wotnej z siedzibą w Szczebrzeszynie przyj-
mie do pracy lekarzy w POZ i Oddziale Cho-
rób Wewnętrznych. Forma zatrudnienia – do 
uzgodnienia. Tel. (84) 682 35 20.

• NZOZ w odległości około 30 km od Lubli-
na zatrudni lekarza neurologa lub rezydenta 
w Poradni Neurologicznej w ramach umowy 
z NFZ. Atrakcyjne warunki placowe. Tel. 792 
864 987.

• SP ZOZ w Nałęczowie zatrudni do pracy w POZ 
specjalistę medycyny rodzinnej lub lekarza 
z uprawnieniami POZ. Praca w wymiarze peł-
nego etatu. Umowa o pracę lub kontrakt. Do-
świadczony i przyjazny zespół. Atrakcyjne wa-
runki wynagrodzenia. Kontakt z dyrektorem SP 
ZOZ, tel. 661 263 511 w godzinach od 9.00 do 
17.00

• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej nr 1 w Bełżycach poszukuje: lekarza 
specjalisty w/z chirurgii ogólnej (posiadają-
cego kwalifi kacje i umiejętności wykonywania 
badań USG) do pracy w oddziale; lekarza oku-
listy do pracy w poradni i lekarza poz do pracy 
w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Niedrzwicy 
Dużej (praca codziennie, po 4-5 godz., z moż-
liwością zbierania pozywanej listy pacjentów). 
Forma współpracy, warunki pracy i wynagro-
dzenia do uzgodnienia. Tel. (81) 516 29 24.

• SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie zatrudni 
specjalistów anestezjologii oraz lekarzy w trak-
cie specjalizacji – katarzyna.bill@janbozy.pl Tel. 
81 740 89 87.

• Przychodnia Specjalistyczna „Hipoteczna 4” sp. 
z o.o. w Lublinie, ul. Hipoteczna 4, poszukuje 
pilnie do pracy lekarzy: dermatologa, reuma-
tologa, pulmonologa dziecięcego oraz chirur-
ga naczyniowego. Informacje pod tel. 81 532 
61 80 e-mail – hipoteczna_4@wp.p

• RADIOLOG pilnie poszukiwany. Centrum Me-
dyczne Chodźki w Lublinie nawiąże współ-
pracę z specjalistami z zakresu radiologii. ul. 
Chodźki 17 lok 6, www.cmchodzki.pl, tel. 604 
710 463.

• Prywatne Specjalistyczne Gabinety Lekarskie 
Centrum Medyczne Chodźki w Lublinie nawią-
że współpracę z lekarzami wszystkich specja-
lizacji, ul. Chodźki 17 lok 6, www.cmchodzki.
pl, tel. 604 710 463.

• Optyk z wieloletnim doświadczeniem podej-
mie współpracę z placówką okulistyczną ma-
jącą kontrakt z NFZ. Tel. 111 111 111.

Dentyści
• Zatrudnię w Chełmie lekarza stomatologa do 

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

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

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

• Zatrudnię 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. 

• Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” w Lubar-
towie/Woli Skromowskiej (certyfi kat ISO) za-
trudni lekarzy stomatologów oraz protetyków 
do pracy w ramach kontraktu z NFZ i prywat-
nie. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie. Za-
pewniamy komfort pracy w nowoczesnych 
placówkach i przyjaznej atmosferze. Tel. 603 
063 060. 

• Zatrudnię specjalistów lub lekarzy rezydentów 
w por. okulistycznej i neurologicznej w Kra-
snymstawie, mającej kontrakt z NFZ. Forma 
współpracy i warunki fi nansowe do uzgod-
nienia. Tel. 602 115 527.

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

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

przyjmujemy do 10 dnia poprzedniego miesiąca.

• Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. zatrud-
ni lekarza specjalistę w dziedzinie hematologii. 
Możliwość otrzymania mieszkania służbowe-
go. Oferty proszę kierować na adres: Zamoj-
ski Szpital Niepubliczny Sp. z o. o, ul. Peowia-
ków 1, 22-400 Zamość lub e-mail: zamosc@
szpital.com.pl

• NZOZ w Zamościu zatrudni lekarza stomatolo-
ga. Praca na umowę z NFZ i prywatnie. W per-
spektywie możliwość podjęcia specjalizacji 
z protetyki i stomatologii dziecięcej. Przyjmie 
również lekarza dentystę na staż. Tel. 696 487 
438. 

• Zatrudnimy stomatologa do pracy w Lublinie. 
Tel. 503 112 093.

• Zatrudnimy lekarza stomatologa z ważnym 
numerem prawa wykonywania zawodu w oko-
licach Puław. Praca na NFZ w niepełnym wy-
miarze godzin oraz pacjenci prywatni. Atrak-
cyjne wynagrodzenie, warunki pracy i prosty 
dojazd z Lublina. Tel. 533 009 298.

• Nawiążę współpracę z lekarzem dentystą po 
stażu lub z doświadczeniem. Miejsce pracy 
Kłoczew. Cały kontrakt ogólnostomatologicz-
ny, pacjenci komercyjni, tel. 698 608 724.

• Przychodnia lekarsko-stomatologiczna 
w Chełmie zatrudni lekarza stomatologa z min. 
2-letnim doświadczeniem. Pacjenci prywatni 
i na NFZ. Wynagrodzenie oraz warunki zatrud-
nienia do uzgodnienia. Tel. 514 058 988.

• Specjalista chirurgii stomatologicznej podej-
mie pracę w ramach umowy z NFZ i prywat-
nie. Tel. 513 011 632.

• Specjalista chirurgii stomatologicznej nawią-
że współpracę z gabinetem ortodontycznym 
w Lublinie lub jego okolicach. Tel. 513 011 
632.

• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej w Gniewoszowie zatrudni lekarza 
o specjalności internista/medycyna rodzinna. 
Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie oraz ela-
styczny czas pracy. Forma zatrudnienia: umo-
wa o pracę/umowa cywilnoprawna. Tel. (48) 
621 50 03, w. 30.

• PCZ sp. z o.o. w Opolu Lubelskim podejmie 
współpracę z lekarzami o specjalności w dzie-
dzinie otolaryngologii, pediatrii i ortopedii. 
Warunki pracy i płacy do uzgodnienia. Tel. 81 
827 22 78 lub 533 326 122. 

reklam
a

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 2019 r.

• Centrum Stomatologii nawiąże współpracę 
z lekarzem dentystą (może być po stażu). Ofe-
rujemy prace na nowym sprzęcie, elastyczny 
grafi k, atrakcyjne warunki zatrudnienia. Pa-
cjenci prywatni i na kontrakt ogólnostoma-
tologiczny NFZ. Miejsce pracy Ryki (30 min. 
samochodem od Lublina). Wymagania: chę-
ci dalszego rozwoju, zaangażowania i precy-
zji, tel. 535 027 080.

• Nawiążę współpracę z ortodontą w prywat-
nym gabinecie w Puławach. Nowoczesny ga-
binet, bardzo korzystne warunki współpracy. 
Tel.: 606 268 429, awo.dent.pulawy@gmail.
com.

• Centrum medyczne Orto-Optymist w Lubli-
nie nawiąże współpracę z lekarzem stomato-
logiem. Pacjenci prywatni. Forma współpra-
cy: działalność gospodarcza. Warunki zatrud-
nienia: do uzgodnienia. Telefon kontaktowy: 
+48 506 408 952.

• Centrum medyczne Orto-Optymist w Lubli-
nie nawiąże współpracę z lekarzem protety-
kiem. Pacjenci prywatni. Forma współpracy: 
działalność gospodarcza. Warunki zatrudnie-
nia: do uzgodnienia. Telefon kontaktowy: +48 
506 408 952.

• Centrum medyczne Orto-Optymist w Lubli-
nie nawiąże współpracę z lekarzem specjali-
stą ortodoncji lub w trakcie specjalizacji, do 
realizacji kontraktu z NFZ. Forma współpracy 
i warunki zatrudnienia: do uzgodnienia. Tele-
fon kontaktowy: +48 506 408 952.

• Zatrudnię lekarza dentystę (może być po sta-
żu). Oferuję pracę na nowym sprzęcie, ela-
styczny grafik, atrakcyjne warunki zatrud-
nienia. Pacjenci prywatni i na kontrakt ogól-
nostomatologiczny NFZ. Miejsce pracy Żele-
chów koło Garwolina. Wymagania: chęci dal-
szego rozwoju, zaangażowania i precyzji, tel. 
535 027 080.

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

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. 

Drobne

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

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

• Wynajmę pomieszczenie w działającym NZO-
Zie pod gabinet okulistyczny na terenie całe-
go województwa. Możliwe różne formy współ-
pracy. Tel. 533 778 897.

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

• Sprzedam tanio unit stomatologiczny Denta-
na 2000 oraz fotel Beskid (ciemnoniebieski). 
Tel. 601 276 063. 

• Sprzedam aparat punktowy rtg. KODAK 2200 
wraz z radiowizjografi ą KODAK 5000, pozycjo-
nery, fartuch. Aparat mało używany z 2007, 
zakupiony w fi rmie OPTIDENT. Cena bardzo 
atrakcyjna. Tel. 512 223 671.

• Sprzedam autoklaw MELAK (niemiecki) z moż-
liwością podłączenia drukarki. Tel. 609 575 
546.

• Sprzedam wyposażenie gabinetu stomatolo-
gicznego z 2003 r. lub odstąpię z lokalem. Lu-
blin. Tel. 693 353 133.

• Sprzedam autoklaw MELAK (niemiecki) z moż-
liwością podłączenia drukarki. Tel. 609 575 
546. 

• Sprzedam: Histeroskop Wolf 3,8 mm z narzę-
dziami. Tel. 607 912 982.
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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, 

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

• 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)

Uwaga! 
Zmiana 

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

• 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






