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Burzliwą wiosną 1989 roku ziściły się marzenia kilku pokoleń lekarzy o przywróceniu do 
życia izb lekarskich. Pomimo blokujących działań przedstawicielki perelowskich związków 
zawodowych i posła z PZPR, 17 kwietnia 1989 roku Sejm PRL jednogłośnie uchwalił ustawę 
o izbach lekarskich pod nieobecność na sali sejmowej posłów klubu ZSL. 

19 czerwca powołano Komitet Organizacyjny Izb Lekarskich liczący 177 osób, składają-
cy się z przedstawicieli PTL, PTS, KK Solidarność, Zrzeszenia Polskich Towarzystw Lekarskich, 
Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia oraz osób wskazanych 
przez Ministerstwo Zdrowia. Rozpoczęto przygotowania do pierwszych wyborów w odro-
dzonym samorządzie lekarskim. 

O reaktywacji lubelskiego samorządu lekarskiego będziemy pisać w jesiennych wyda-
niach „Medicusa”.
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Sprawnie i dynamicznie przebiegły obrady tegorocznego 
– już XXXIX – Okręgowego Zjazdu Lekarzy, który odbył się 
30 marca br. w gościnnych salach Centrum Konferencyjno-Wy-
stawienniczego „Etiuda” przy ul. Nałęczowskiej.

W obradach uczestniczyło 66 proc. uprawnionych do głoso-
wania delegatów, czyli 104 osoby spośród 158 wszystkich de-
legatów Lubelskiej Izby Lekarskiej.

W czasie pierwszej części zjazdu, po powitalnych wystąpie-
niach gości, m.in. rektora Uniwersytetu Medycznego w Lubli-
nie prof. Andrzeja Dropa, tradycyjnie odbyła się wzruszają-
ca i zawsze bardzo podniosła ceremonia uhonorowania leka-
rzy, którzy w szczególny sposób wyróżniają się swoją posta-
wą, zaangażowaniem i wysoką etyką zawodową stając się wzo-
rem dla innych. 

innych lekarzy. Natomiast Medalem Lubelskiej Izby Lekarskiej, 
który jest szczególnym wyrazem uznania za zasługi w dziedzi-
nie kształtowania wzorców osobowych i postaw moralnych, zo-
stała uhonorowana Franciszka Barwińska-Altmajer, lekarz 
dentysta (sylwetki wszystkich nagrodzonych prezentujemy na 
kolejnych stronach). Zwieńczeniem tej podniosłej ceremonii, 
której przewodniczył prof. Jerzy Kowalczyk, był koncert chó-
ru Continuum, który zaśpiewał (a z nim cała sala) m.in. „Dwa 
serduszka”, piosenkę z głośnego fi lmu Pawła Pawlikowskie-
go pt. „Zimna wojna”. 

W części roboczej, którą poprowadził Janusz Dubejko, wy-
słuchano prezesa LIL Leszka Buka, który przedstawił spra-
wozdanie z ubiegłorocznej działalności Okręgowej Rady Le-
karskiej a także zarysował plany na przyszłość. – Podpisa-
nie umowy z fi rmą Lex Secure w zakresie opieki prawnej dla 
wszystkich członków LIL a także z fi rmą Wolters Kluwer, któ-
ra pozwala na dostęp do serwisu „Lex Ochrona Zdrowia – on-
line” to rewolucyjny program, który cieszy się Państwa zainte-
resowaniem. Mamy kilka tysięcy wejść – to działa – podkreślał 

LUBLIN. XXXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy oil.lublin.pl

Plany zrealizowane i plany na przyszłość

Laurem Medycznym nagrodzono toksykologa Zdzisława 
Brzeskiego i chirurga Jana Biniędę – obaj panowie zostali 
uhonorowani Diamentowym Laurem w uznaniu za ponad 40-
letnią pracę w zawodzie. Laur to szczególna nagroda, przyzna-
wana tylko lekarzom i co najbardziej istotne – tylko na wniosek 

prezes Buk. Zapowiedział też zmiany w komunikacji elektro-
nicznej, w najbliższym czasie ruszy platforma dyskusyjna tyl-
ko dla lekarzy, Izba będzie miała profi l na Facebooku, fanpa-
ge i newsletter.

Następnie wysłuchano sprawozdania Okręgowej Komisji Re-
wizyjnej – w analizie fi nansów za ub. rok wykazano nadwyż-
kę przychodów nad kosztami w wysokości ponad 702 tys. zł. 
Skarbnik ORL Barbara Hasiec przedstawiła sprawozdanie fi -
nansowe LIL za miniony rok, które zostało przyjęte przez ob-
radujących delegatów. Jednogłośnie uchwalono też budżet na 
2019 rok (szczegóły są dostępne na stronie internetowej www.
oil.lublin.pl a także w kwietniowym Medicusie).

Rzecznik odpowiedzialności zawodowej Jacek Niezabitow-
ski podkreślił narastającą lawinowo ilość spraw, jakie trafi ają do 
jego biura. – Wielu z nich mogłoby nie być – zaznaczył. W mi-
nionym roku do biura rzecznika wpłynęło 121 spraw (najwię-
cej na nieetyczne zachowanie lekarzy). 

Tomasz Hasiec, przewodniczący Okręgo-
wego Sądu Lekarskiego LIL, poinformował, 
że w 2018 roku wpłynęło 35 spraw (o ukaranie 
15 i 20 zażaleń). 14 spraw zakończono prawo-
mocnym wyrokiem.

Odbyły się też wybory uzupełniające na za-
stępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzial-
ności Zawodowej na okres VIII kadencji 2018-
2022. Wybrani zostali: Piotr Dziduch i Przemy-
sław Wójcicki. W wyborach, także uzupełniają-
cych, na członków Okręgowego Sądu Lekarskie-
go wybrano na VIII kadencję 2018-2022: Iwonę 
Beń-Skowronek i Witolda Iżowskiego.

Na zakończenie obrad podjęto decyzję 
o uchwaleniu dwóch apeli – ich treść zamiesz-
czamy poniżej.

Szczegółowe sprawozdania z działalności 
ORL w 2018 roku prezentowaliśmy w Medicu-
sie z kwietnia br. www.medicus.lublin.pl

Anna Augustowska
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Franciszka Katarzyna Barwińska-Altmajer

Medal Lubelskiej Izby Lekarskiej  oil.lublin.pl

• Jest Pani absolwentką 
AM we Wrocławiu, czy wy-
brany kierunek pracy zawo-
dowej spełnił oczekiwania?

– Studia ukończyłam do-
piero 50 lat temu, a lubel-
ska stomatologia jest jesz-
cze młodsza, dlatego miej-
scem mojej nauki była AM 
we Wrocławiu. Niestety, nie 
mogę powiedzieć, że od ko-
łyski marzyłam o tym, by być 
lekarzem. Było to niewątpli-
wie marzenie moich rodzi-
ców, ale chyba dałabym ra-
dę przeciwstawić się temu, 
gdyby nie Marek (który zo-
stał moim mężem) i miłość do 
niego, dla której wyjechałam 
na studia do Wrocławia. Stu-
dia to był czas ciągłego szu-
kania miejsca dla siebie. Na 
czwartym roku, kiedy domi-
nuje chirurgia stomatologiczna, musiałam 
wykonać ekstrakcję. Udało się – pacjent-
ka czuła się bardzo dobrze, ja natomiast 
osunęłam się zemdlona. Na szczęście rok 
później znalazłam coś dla siebie – orto-
doncję. Los jednak chciał inaczej.

• Wykazała Pani duże umiejętności 
nie tylko jako lekarz, ale również jako 
organizator ochrony zdrowia.

– Nie zostałam we Wrocławiu, ale wy-
lądowałam w Gminnym Ośrodku Zdro-
wia w Mirczu na wschodnich rubie-
żach powiatu hrubieszowskiego. My-
ślę, że to była pierwsza szkoła organi-
zacji pracy: gabinet w jednym z trzech 
pokoi mojego mieszkania. Pacjenci od 
6 rano aż do ostatniego, czyli nielimito-
wany czas pracy. Pacjenci bólowi, doro-
śli i dzieci do leczenia zachowawczego: 
fl uoryzacja kontaktowa i ta-
bletkowa. Badanie dzie-
ci w różnych szkołach 
i tak przez 9 lat. Poza 
tym, rozpoczynałam 
pracę z roczną cór-
ką, Agną, a następnie 
urodził się Maciej i to 
właśnie był doskonały 
kurs menedżerski. 

• A dalszy etap życia i pra-
cy zawodowej to Krasnystaw.

– W Krasnymstawie jestem od 
1978 r. Szybko rozpoczęłam spe-
cjalizację od stomatologii dziecięcej. 

Natychmiast po egzaminie na Io otworzy-
łam IIo z ortodoncji. W tym czasie w wo-
jewództwie lubelskim było tylko kilku or-
todontów. W pracy było ciężko, ponie-
waż nie było wykwalifi kowanych pomo-
cy i higienistek stomatologicznych. Uda-
ło się wywalczyć ten kierunek przy ist-
niejącym Studium Medycznym. Zdałam 
IIo i zajęłam się ortodoncją. W 1986 r., 
po dwuletnim bezkrólewiu, na prośbę 
lekarza wojewódzkiego zostałam dyrek-
torem ZOZ-u. To był czas bardzo trudny 
pod każdym względem. Nie byłam ni-
gdy członkiem partii, ale byłam stosun-
kowo młodą, pełną zapału kobietą. Pro-
siłam, jeździłam i tak udało się powo-
łać Fundację na rzecz Rozwoju ZOZ-u 
(2 apteki plus sklepik). Zaangażowani 
byli dyrektorzy wszystkich większych 
zakładów pracy: Cukrownia, Ceramika, 

Proszkownia itd. Pierwszy aparat USG 
zdobyłam dzięki pomocy ks. bi-

skupa Bolesława Pylaka (z Nie-
miec), inne urządzenia z funda-
cji. Myślę, że na tamte czasy 

uzyskałam dużo. Nie wy-
mieniam wszystkiego, 

aby nie nudzić i nie 
przedłużać. W mię-
dzyczasie zosta-
łam równocze-
śnie tzw. specjali-
stą wojewódzkim 

ds. stomatologii. 
Udało się zorgani-

zować specjalizację Io 
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właściwie wszyscy, którzy tyl-
ko chcieli. Znałam całą stoma-
tologię byłego województwa 
chełmskiego.

• Od reaktywacji samorzą-
du lekarskiego spotykaliśmy 
się wielokrotnie w czasie pra-
cy w jego różnych organach.

– To był czas, kiedy znali 
mnie w tym najmniejszym wo-
jewództwie właściwie wszy-
scy lekarze, bo jako dyrektor 
i specjalista miałam wiele kon-
taktów. Zostałam delegatką na 
zjazd i tak jest od tej I kaden-
cji do dzisiaj. Przez pierwsze 
2 lata byłam członkiem Komi-
sji Rewizyjnej, a następnie Ra-
dy i Komisji Stomatologicznej. 
W drugiej lub trzeciej kadencji 
zostałam członkiem Naczelnej 

Rady i Naczelnej Komisji Stomatologicz-
nej. Zobowiązało to mnie do uczestnictwa 
przez wiele lat w egzaminach specjaliza-
cyjnych z ortodoncji, w zespole ds. akre-
dytacji placówek do prowadzenia specja-
lizacji, ds. przygotowań programu specja-
lizacji z ortodoncji. 

• Co należy robić, aby uzyskać ta-
kie uznanie ze strony pacjentów, a tak-
że współpracowników?

– Nie zrobiłam wiele. Izba to dla mnie 
duma i radość, że w niej jestem, że mogę 
działać. Podjęłam ten zawód, bo tak uło-
żyło się życie, a Izba moją pracę uhono-
rowała, dała mi satysfakcję, bo to jest po-
twierdzenie przynależności do elity zawo-
dów. Uważam obecnie, że mogłam znacz-
nie więcej zrobić i tylko żałuję, że życie 
tak szybko upłynęło. Otrzymuję Medal, 
przyjmuję to odznaczenie z zażenowa-
niem, bo nie wiem czy zasłużenie. Poło-
wa medalu należy się mojemu mężowi, 
który przez wszystkie lata woził mnie 
do Łodzi, Zabrza, Poznania itd., nie mó-
wiąc o Lublinie. To również dzięki mo-
im wspaniałym wyrozumiałym dzieciom. 
Wszyscy oni rozumieli, że tak muszę, 
że potrzebuję znacznie więcej niż tylko 
dom, rodzina i praca przy fotelu, a ja nie 
wiem dlaczego? Coś we mnie jest, cze-
go nie umiałam okiełznać, taki charak-
terek. Myślę, że gdybym była rolniczką, 
to też musiałabym założyć Koło Gospo-
dyń Wiejskich z chórem, tańcami i opie-
ką nad starszymi.

specjalista wojewódzki ds. stomatologii, dyrektor ZOZ, człowiek czynu, 
w rozmowie z Jerzym Jakubowiczem

Z obrad ORL – kwiecień 2019 r.

Obrady Okręgowej Rady Lekarskiej 
3 kwietnia br. poprowadził Leszek Buk, 
prezes LIL.

Sprawozdanie z działalności Delegatur 
LIL przedstawili ich przewodniczący.

Delegatura Biała Podlaska – działal-
ność statutowa, przygotowywanie wycie-
czek na okres wakacyjny.

Delegatura Chełm – 26.03.2019 r. od-
było się spotkanie delegatów na Okręgo-
wy Zjazd Lekarzy, omówiono na nim bie-
żące problemy, związane z funkcjonowa-
niem delegatury.

Delegatura Zamość – odbyło się spo-
tkanie z lekarzami Szpitala Wojewódzkie-
go im. Papieża Jana Pawła II, na którym 
postanowiono powtórzyć apel do Mini-
sterstwa Zdrowia w sprawie wynagro-
dzeń za dyżury medyczne. Obecne prze-
pisy stawiają w gorszej sytuacji lekarzy 
etatowych i specjalistów w stosunku do 
lekarzy rezydentów, co stwarza podział 
społeczności lekarskiej. 

Delegatura Lublin – podjęto decyzje 
o: 1) o wynajmie powierzchni biurowej 
(33,5 mkw.) w budynku LIL Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych; 2) zawarciu 
umowy w sprawie przygotowania izbowej 
platformy dyskusyjnej i izbowego Face-
booka; 3) dofi nansowaniu zakupu biletów 
do kina dla lekarzy seniorów oraz za pre-
lekcje na spotkaniach; 4) objęciu patro-
natem honorowym Lubelskiego Studenc-
kiego Rejsu Profi laktycznego, organizo-
wanego przez Klub Uczelniany AZS UM 
w Lublinie; 5) pokryciu kosztów udziału 
członków Komisji Kultury ORL w Ma-
łym Kongresie Kultury w Płocku.

Prezes Leszek Buk uczestniczył w pię-
ciu naradach rangi wojewódzkiej i krajo-
wej m. in. w posiedzeniu NRL i Konwen-
cie Prezesów ORL, a wiceprezes Grze-
gorz Pietras w Zjeździe Lubelskiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej.

Sprawozdanie z działalności komi-
sji problemowych ORL złożyli ich prze-
wodniczący.

Komisja Socjalno-Bytowa – rozpa-
trywała na bieżąco wszystkie zgłoszo-
ne sprawy. Przyznano m. in. 4 pożycz-
ki zwrotne (32 tys.), 19 zasiłków z oka-
zji narodzin dzieci lekarzy, 5 zapomóg 
z powodu trudnych warunków material-
nych lekarzy. Łączna kwota wypłat wy-
niosła ponad 76 tys. zł.

Komisja ds. Konkursów – wyde-
legowano 5 przedstawicieli samorządu 
lekarskiego do komisji konkursowych, 
w tym: 3 na stanowiska zastępcy dyrek-
tora ds. medycznych oraz 2 na stanowi-
ska pielęgniarki oddziałowej w szpita-
lu SPSK nr 1.

Komisja Kultury – przedstawiciele 
komisji będą uczestniczyli w Małym Kon-
gresie Kultury NRL w Płocku.

Komisja Rekreacji i Sportu – na 
stronie komisji będą podane informacje 
o Wiosennym Pikniku Rodzinnym, za-
wodach sportowych oraz turystycznych, 
wycieczkach zagranicznych.

Komisja ds. Lecznictwa Otwartego 
– w okresie sprawozdawczym zebrała 
się dwukrotnie. Na spotkaniu w dniu 20 
marca 2019 r. obecni byli lekarze pracu-
jący w AOS i POZ. Po burzliwej dysku-
sji ustalono, że należy poprawić komu-
nikację między lekarzami, a informacje 
ustne nie mogą być przekazywane przez 
pacjenta.

Apel nr 1/2019
do Prezesa Naczelnej 

Rady Lekarskiej
Apelujemy:

– o monitorowanie wszystkich dzia-
łań osoby powołanej na „samodzielne 
stanowisko ds. kształcenia lekarzy den-
tystów”, utworzone przez Ministra Zdro-
wia oraz zakresu jej kompetencji, upraw-
nień i zadań;

– o podjęcie działań umożliwiają-
cych przedstawicielom Naczelnej Izby 
Lekarskiej czynny udział w pracach do-
tyczących planowanych zmian w zakresie 
kształcenia lekarzy dentystów oraz wyko-
nywania zawodu lekarza dentysty;

– o podjęcie działań zapewniających 
utrzymanie akademickiego profi lu kształ-
cenia na kierunku lekarsko-dentystycz-
nym.

Środowisko lekarzy dentystów, człon-
ków Lubelskiej Izby Lekarskiej z nadzieją 
ale też obawą przyjęło wiadomość prze-
kazaną przez Pana Prezesa podczas ob-
rad NRL w dniu 22 marca 2019 r. o utwo-
rzeniu przez Ministra Zdrowia samodziel-
nego stanowiska w Departamencie Na-
uki i Szkolnictwa do spraw stomatologii. 
Usytuowanie tego stanowiska w Depar-
tamencie Kwalifi kacji Medycznych i Nauki 
i określenie zadań ds. kształcenia lekarzy 
dentystów przy zmianie profi lu kształce-
nia na praktyczny w nowej reformie szkol-
nictwa wyższego może budzić uzasadnio-
ne obawy obniżenia rangi i prestiżu na-
szego zawodu, co w konsekwencji może 
mieć niekorzystny wpływ na jakość lecze-
nia pacjentów. 

Apel nr 2/2019
do Prezesa Zarządu 
ADAMED Pharma SA

Apel do Prezesa Zarządu ADAMED 
Pharma SA pana Macieja Adamkiewicza 
o niezwłoczną zmianę nazwy leku „NEBI-
LENIN” na nazwę wolną od przywołań mi-
nionego reżimu komunistycznego.

Przewodniczący Zjazdu
Janusz Dubejko 

Zastępca Przewodniczącego
Ewa Dudko 

Sekretarz Zjazdu
Anna Hemerling 

Zastępca Sekretarza
Andrzej Barszczewski 

Apele XXXIX Okręgowego 
Zjazdu Lekarzy Delegatów 
Lubelskiej Izby Lekarskiej 

z dnia 30 marca 2019 r.

Komisja Kształcenia Medycznego 
– terminy kursów medycznych i ich te-
matyka podawane są na stronie KKM.
oil.lublin.pl a także w miarę możliwości 
w Medicusie. Opracowany został wnio-
sek do CMKP ws. kursów specjalizacyj-
nych z ratownictwa medycznego.

Komisja ds. Wykonywania Zawodu 
– przyznano prawo wykonywania zawodu 
12 lekarzom po odbytym stażu podyplo-
mowym. Przygotowano 3 zaświadczenia 
w związku z procedurą uznania kwalifi -
kacji zawodowych w krajach UE. Komi-
sja na swoim spotkaniu omówiła pisma, 
jakie wpłynęły do LIL, od powiatowego 
i wojewódzkiego inspektora sanitarnego 
w sprawie nieprawidłowości w przepro-
wadzaniu szczepień ochronnych.

Komisja Stomatologiczna – omawia-
ła problemy: 1) dotyczące wprowadzenia 
przez sanepid „Ogólnych wytycznych dla 
wszystkich podmiotów wykonujących 
procesy dekontaminacji, w tym steryli-
zacji wyrobów medycznych i innych”; 
2) zastanawiała się nad tematem szko-
leń, które są potrzebne lekarzom stoma-
tologom; 3) refundacji przez LIL szcze-
pień ochronnych dla lekarzy; 4) braku 
informacji ze strony NFZ, jakie materia-
ły mogą być uważane za zamienniki dla 
amalgamatu.

Komisja ds. Seniorów – w czerwcu 
planowana jest wycieczka na Roztocze. 
Na bieżąco są odwiedzani seniorzy, któ-
rzy ukończyli 90 rok życia.

(jj)
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• Pracowałeś jako lekarz w porad-
ni i na oddziale szpitalnym, który etap 
swojej pracy uważasz za najważniejszy 
i najciekawszy?

– W swojej przeszło 55-letniej pracy 
zawodowej lekarza internisty, toksyko-
loga, specjalisty medycyny pracy mia-
łem zawsze czas dla pacjentów, chętnie 
dzieliłem się swoją wiedzą i doświadcze-
niem z moimi współpracownikami. By-
łem kierownikiem specjalizacji 32 osób 
w naszym regionie. Najciekawszym eta-
pem mojej pracy był czas zatrudnienia 
w Oddziale Toksykologii Klinicznej za-
równo Wojewódzkiego Szpitala im. J. Bo-
żego, jak i Kliniki Toksykologii Instytu-
tu Medycyny Wsi, ze względu na dyna-
mikę przepływu pacjentów, unikatowość 
niektórych ekspozycji na substancje tok-
syczne, jak i efektywność terapii stoso-
wanych w zatruciach.

• Masz również duży dorobek na-
ukowy.

– W początkach pracy asystenta w Za-
kładzie Higieny AM w Lublinie oraz Za-
kładzie Szkodliwości Chemicznych by-
łem zainteresowany pracą badawczą tok-
sykologii doświadczalnej i klinicznej. Bę-
dąc w zespole „młodych naukowców” zo-
stałem laureatem III nagrody im. Nicco-
lo Castellino, otrzymanej na Kongresie 
Medycyny Pracy w Mediolanie, za pracę 
naukową z zakresu toksykologii etanolu. 
Stało się to inspiracją do kontynuowania 
pracy badawczej na materiale klinicznym 
oraz pracy doświadczalnej, ukierunkowa-
nej na toksykologię środków ochrony ro-
ślin. Zatrucie pestycydem dwupidydylo-
wym stało się tematem pracy doktorskiej 
(1973 r.). Jestem współautorem 3 mono-
grafi i: „Choroby zawodowe” pod redakcją 
prof. K. Marka, „Toksykologii klinicznej” 

starej łacińskiej maksymy – „Salus aegro-
ti suprema lex” – dobro pacjenta, dobrem 
najwyższym. Miałem szczęście do do-
brych, mądrych, przyjaznych mistrzów 

Diamentowy Laur Medyczny  oil.lublin.pl

użyteczne narzędzia pomocnicze w pracy 
lekarza. Podstawą musi być zawsze ba-
danie podmiotowe i przedmiotowe – bez 
nich w naszej pracy nie można się obyć. 
Dobrze zebrany wywiad i dokładne bada-
nie przedmiotowe oraz nowoczesne tech-
niki diagnostyczne pozwalają na wczesne 
wykrycie choroby, szczególnie nowotwo-
rów. Pojawiła się i stale się rozwija chirur-
gia małoinwazyjna i tu największą zaletą 
jest mniejsze cierpienie pacjenta. Wiado-
mo jednak, że nie wszystkie zabiegi moż-
na wykonać tymi metodami. 

Z całą pewnością nie powinno się zmie-
nić jedno – dbałość o pacjenta. W obec-
nych czasach niepokojące jest, że lekarz 
i również pielęgniarka obarczeni są „pa-
pierologią” i coraz mniej mamy czasu dla 
pacjenta. Ja staram się kierować w życiu 
zasadą, a raczej maksymą, że życie ma 
sens, jeśli służy się innym osobom. A pa-
cjent to Osoba.

• Co by Pan powiedział dziś młodym 
adeptom chirurgii?

– Przede wszystkim, że to fascynująca 
dziedzina medycyny – i ja, gdybym dziś 
miał wybierać drogę życia to bez waha-
nia znowu bym się poświęcił chirurgii. Na 
pewno trzeba wiedzieć i przygotować się 
na zmęczenie i bezsenne noce, bo chirurg, 

Diamentowy Laur Medyczny 

• Od 43 lat nieprzerwanie 
wykonuje Pan zawód chirur-
ga. Ta specjalność to marze-

nie chyba wszystkich osób 
wybierających się na stu-
dia medyczne. Pan nim zo-
stał – dlaczego?

– Przede wszystkim wca-
le nie marzyłem o byciu le-

karzem. Jako dziecko chcia-
łem być pilotem i skończyć 
szkołę w Dęblinie. Miesz-
kałem niedaleko i zachwy-
cały mnie latające maszy-

ny. Jednak szybko z tego 
wyrosłem. A kiedy póź-

niej poważnie zachoro-
wałem i na kilka mie-
sięcy wylądowałem 
na oddziale zakaźnym, 

gdzie oczywiście nie było 
odwiedzin i tylko mój Ta-
ta kontaktował się ze mną 
przez okno, zdałem sobie 
sprawę, że lubię szpitalną 

atmosferę. Siłą rzeczy zadomowiłem się. 
Parzyłem na pracę lekarzy i podobało mi 
się to. Kiedy więc po maturze miałem 
decydować co dalej, nie miałem więk-
szych rozterek. Tata też mnie poparł – 
dziś uważam, że dobrze znał moje pre-
dyspozycje i osobowość – i tak zdałem 
na Wydział Lekarski lubelskiej Akade-
mii Medycznej.

Co prawda przyswojenie pięciu to-
mów anatomii Bochenka to nie była buł-
ka z masłem i pierwsze dwa lata studiów 
trochę mnie przytłoczyły ogromem wie-
dzy teoretycznej, jednak później, kiedy 
weszły przedmioty praktyczne, było coraz 
lepiej. Zapisałem się też do chirurgiczne-
go koła naukowego i… złapałem bakcyla. 
Pracę rozpocząłem „z nakazu”, takie były 
przepisy. Najpierw staż w szpitalu w Pu-
ławach, gdzie spotkałem się z pełnym 
przekrojem medycyny i wysokiej klasy 
lekarzami m.in. ordynatorami: chirurgii 
– dr. Sączyńskim, ginekologii – dr. Ko-
tarskim czy pediatrii – dr. Korycińskim. 
Poza pracą na podstawowych oddziałach 

książkę. Bardzo dużo się nauczyłem, 
bo w klinice wykonywano praktycznie 
wszystkie operacje nie tylko z zakresu 
chirurgii ogólnej, ale też m.in. z chirurgii 
naczyniowej i urologicznej. Kiedy profe-
sor odszedł na emeryturę, kierownictwo 
kliniki objął prof. Paweł Misiuna. Był dla 
mnie „muzykiem”. Profesor Misiuna ma-
wiał: „W chirurgii jak w orkiestrze są mu-
zycy i muzykanci”. W tym okresie zyska-
łem pełen szlif chirurgiczny, nauczyłem 
się wielu nowych operacji, samodzielno-
ści, odpowiedzialności i pewnej kultu-
ry chirurgicznej. W sumie mam za sobą 
14 lat pracy w PSK1. Później wygrałem 
konkurs na ordynatora oddziału chirur-
gii ogólnej w szpitalu w Świdniku. Prze-
pracowałem tam 26 lat i mimo emerytury 
pracuję tam nadal. Kierownictwo oddzia-
łu objął, mogę chyba tak powiedzieć, mój 
uczeń dr Sławomir Mozgawa i myślę, że 
wraz z zespołem będzie kontynuował tę 
ciężką i odpowiedzialną pracę.

• Dużo się zmieniło w tej dziedzinie od 
czasów, kiedy zaczynał Pan pracę?

– Z całą pewnością weszły nowe, su-
pernowoczesne możliwości diagnostycz-
ne: usg, tomografi a komputerowa, rezo-
nans magnetyczny. Ale ja uważam, że 
to tylko dodatkowe chociaż niezwykle 

sztuki lekarskiej – nauczycieli. Przeka-
zywali mi wiedzę medyczną w wymia-
rze praktycznym i holistycznym, dobrej 
praktyki lekarskiej. 

• W marcu 2019 r. w Katowicach od-
był się IV Kongres Wyzwań Zdrowot-
nych, gdzie padło smutne stwierdzenie: 
„Nie jesteśmy zadowoleni z modelu me-
dycyny pracy w Polsce, który jest obec-
nie typowo orzeczniczy”. Przez 8 lat by-
łeś konsultantem regionalnym ds. me-
dycyny pracy, jak oceniasz obecną sytu-
ację medycyny pracy?

– System ochrony zdrowia, w któ-
rym przyszło mi pracować, w medycynie 
pracy obejmował zarówno profi laktykę, 
jak i podstawowe leczenie pracownika, 
w kontekście jego pracy zawodowej i eks-
pozycji na czynniki szkodliwe i uciążli-
we. Obejmował profi laktykę, choroby za-
wodowe i parazawodowe – ujmowane od 
lat nazwą „zespołu metabolicznego”. Nie-
wątpliwie było to przez pracowników od-
bierane pozytywnie, dając również leka-
rzowi medycyny pracy satysfakcję z dia-
gnozowania i leczenia.

• Młodzi lekarze są mało zaintereso-
wani robieniem specjalizacji z medycy-
ny pracy. Znasz powody?

– Reforma inspirowana Kodeksem pra-
cy oraz „Ustawą o służbach medycyny pra-
cy” wprowadziła „model typowo orzecz-
niczy”, który nie zapewniał komplekso-
wej opieki profi laktycznej nad pracowni-
kami. Wprowadzenie specjalizacji lekarza 
rodzinnego dało pełnię opieki medycznej 
i częściowo opieki profi laktycznej lekarzo-
wi poz. Spowodowało to wręcz dramatycz-
nie niskie zainteresowanie młodych leka-
rzy specjalizacją z medycyny pracy. Wy-
stępowanie nowych zagrożeń w środowi-
sku pracy wymaga w profi laktyce zarów-
no wiedzy ogólnomedycznej, jak i infor-
macji o szkodliwościach i uciążliwościach 
w zakładach pracy. Satysfakcjonujące dla 
młodych lekarzy, uskarżających się na 
„model orzeczniczy”, byłoby potraktowa-
nie medycyny pracy jako podspecjalizacji 
lub umiejętności medycznej, po uzyskaniu 
specjalizacji z chorób wewnętrznych. Po-
lecam tę uwagę liderom medycyny pracy 
z Ministerstwa Zdrowia i Instytutów Na-
ukowo-Badawczych. 

pod redakcją prof. Bogdanika oraz pod-
ręcznika szkolenia lekarzy CMKP. W do-
robku naukowym mam również liczne 
publikacje naukowe z dziedziny interny, 
patologii zawodowej, toksykologii kli-
nicznej i doświadczalnej, publikowane 
w czasopismach krajowych i zagranicz-
nych (ponad 280 pozycji).

• Znany jesteś z organizacji zjazdów 
i konferencji naukowych, w czasie któ-
rych, poza częścią naukową, zapewnia-
łeś wręcz rodzinną atmosferę, którą wie-
lu z nas bardzo mile wspomina.

– Od początku działalności lekar-
skiej byłem inicjatorem i często głów-
nym organizatorem ogólnopolskich kon-
ferencji naukowych: lekarzy medycyny 
pracy, toksykologów klinicznych, leka-
rzy medycyny rodzinnej. W przebiegu 
pracy zawodowej, zarówno w szpitalu, 
jak i poradni starałem się przestrzegać 

byłem delegowany na izbę przyjęć, do po-
radni, do ośrodków zdrowia, czy do po-
gotowia. Jednak to chirurgia najbardziej 
mnie zafascynowała…

• I stąd spotkanie ze słynnym chirur-
giem prof. Mieczysławem Zakrysiem, 
wtedy szefem Kliniki Chirurgii szpitala 
przy ul. Staszica w Lublinie?

– Poszedłem do profesora z pytaniem, 
czy nie zgodziłby się przyjąć mnie do ze-
społu. Najbardziej zależało mi wtedy, aby 
skończyć z dojazdami do Puław. Miesz-
kałem w Lublinie i te autobusowe wypra-
wy zaczęły być trudne i męczące. Pro-
fesor Zakryś był bardzo wymagającym, 
ale czasami dość łagodnym szefem, ale 
przede wszystkim był doskonałym chi-
rurgiem i ja, wtedy młody lekarz, dosta-
łem szansę na pracę w wysokiej klasy kli-
nice w Lublinie. Cztery lata pracowałem 
pod kierownictwem prof. Zakrysia i była 
to prawdziwa szkoła chirurgii i odporno-
ści. Na temat twardego, dowcipnego spo-
sobu bycia profesora mógłbym napisać 

Zdzisław Brzeski
internista, toksykolog, naukowiec i społecznik, nagrodzony Diamentowym Laurem Medycznym LIL, 

w rozmowie z Jerzym Jakubowiczem

Jan Henryk Binięda
chirurg, nagrodzony Diamentowym Laurem Medycznym LIL, 

w rozmowie z Anną Augustowską

który operuje zawsze potem myśli o swo-
im pacjencie. Taka jest cena tego zawodu, 
chociaż to właśnie chirurgia daje szybkie, 
natychmiastowe wręcz efekty, przynosi 
choremu ulgę. I to jest wspaniałe! 



Po raz drugi działająca w Lubelskiej Izbie Lekarskiej Komi-
sja ds. Lecznictwa Otwartego była gospodarzem i organizatorem 
spotkania, którego celem jest poprawa komunikacji między le-
karzami z różnych sektorów systemu ochrony zdrowia.

Pierwsze spotkanie z tego cyklu odbyło się w lutym – roz-
mawiano o problemach na styku POZ – SOR. 

Tym razem spotkali się lekarze podstawowej opieki zdrowot-
nej z lekarzami ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Zebra-
nie odbyło się 22 marca w sali konferencyjnej LIL.

– Tematem była szeroko pojęta współpraca lekarzy POZ 
i AOS, dotycząca m.in. wymiany informacji, kierowania pa-
cjentów do poradni specjalistycznych i otrzymywanych z tych 
poradni informacji przez lekarzy POZ – wyjaśnia Wioletta Sza-
frańska-Kocuń, z-ca przewodniczącej Komisji ds. Lecznictwa 
Otwartego. 

Lekarze POZ prosili kolegów z AOS o czytelniejsze i bar-
dziej konkretne informacje zwrotne do POZ.

– Wielokrotnie brak na nich rozpoznania, określenia pozio-
mu refundacji leków, czy daty wizyty kontrolnej (są to obowiąz-
kowe punkty na druku). Mimo świadomości, że na biurokrację 
bardzo często brak czasu, rzetelna informacja pozwoli prowa-
dzić leczenie pacjenta do następnej wizyty w AOS i wypisywa-
nie leków z prawidłową refundacją – zaznaczano. Dyskutowa-
no także na temat zakresu kompetencji, dotyczących badań dia-
gnostycznych i kierowania na nie przez POZ i AOS.

Na zakończenie dyskusji wszyscy wyrazili nadzieję na kon-
tynuowanie spotkań, które służą wymianie opinii i skuteczne-
mu rozwiązywaniu problemów poprzez rozmowę, a nie za po-
średnictwem pacjentów.

Kolejne z cyklu zaplanowanych spotkań zaplanowano na 
czerwiec. Tym razem do LIL będą zaproszeni dyrektorzy szpi-
tali. aa

LIL – cykl spotkań oil.lublin.pl

Współpraca po prostu się opłaca

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

Jacek Niezabitowski
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności 

Zawodowej LIL

Liczba spraw wg rodzajów przewinień

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

Tomasz Hasiec
Prezes OSL w Lublinie

– Cieszę się, że dyskusja miała charakter merytoryczny i obok 
narzekań na zbyt małe fi nansowanie zarówno AOS, jak i POZ 
w stosunku do stawianych wymagań, głównie biurokratycznych, 
podjęliśmy kilka ważnych wniosków – dodaje.

Lekarze AOS, m.in. z poradni neurologicznej Dziecięcego 
Szpitala Uniwersyteckiego, wnioskowali o dokładniejsze opi-
sy faktycznego powodu skierowań. Wielokrotnie bowiem po-
wodem skierowania są np. sugestie rodziców co do zbyt ma-
łych, wg nich, postępów w nauce dziecka a nie faktyczne ob-
serwacje i obawy lekarza POZ. – A tej informacji brak na skie-
rowaniu – mówiono w czasie spotkania. Z kolei lekarze z Cen-
trum Onkologii Ziemi Lubelskiej chwalili współpracę z leka-
rzami POZ, prognozując na przyszłość, na podstawie nowych 
przepisów, konieczność zacieśniania tej współpracy ze względu 
na wcześniejsze zakończenia leczenia onkologicznego i prze-
kazywanie pacjentów pod opiekę lekarza POZ.

Kolejne spotkanie – z dyrektorami szpitali – odbędzie się 5 czerwca
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Lekarze potrzebni – dawcy są!
z Elżbietą Puacz, 

dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Lublinie, 

rozmawia Anna Augustowska

ze Stowarzyszeniem Kibiców Żużla Speedway Euphoria i ak-
cję poboru krwi „Oddajemy krew bez hamulców”, która od-
była się przy stadionie Arena Lublin. Zarejestrowało się wte-
dy 200 osób, a 164 osoby oddały krew. Co ciekawe, oddaniem 
75 litrów krwi kibice lubelskich żużlowców pobili rekord ini-
cjatorów akcji – fanów Stali Rzeszów. Pracownicy RCKiK 

organizowano akcji poboru krwi. Chcemy to zmienić, i właśnie 
to nasz cel na 2019 rok. Na razie dysponujemy jednym krwiobu-
sem, który wyrusza w teren. Jednak już w tym roku chcemy sfi -
nalizować zakup drugiego, żeby jeszcze efektywniej działać.

O aktualnych akcjach informujemy na naszej stronie inter-
netowej oraz na FB, dlatego zachęcam gorąco do śledzenia 
tych informacji.

• Do obsługi tych akcji potrzebni są lekarze i to ich brak 
jest teraz głównym problemem. Z jaką specjalnością i do ja-
kich zadań potrzeba lekarzy najpilniej? 

– Poszukujemy i lekarzy i ratowników medycznych. Rekru-
tacja odbywa się zarówno w Lublinie, gdzie dodatkowa pomoc 
potrzebna jest szczególnie w piątki, kiedy tradycyjnie zgłasza się 
najwięcej osób oddających krew oraz na sobotnie i niedzielne 
akcje terenowe, ale także w regionie. I tak np. oddział RCKiK 
w Białej Podlaskiej poszukuje lekarzy medycyny do kwalifi -
kowania dawców w siedzibie oraz na akcjach terenowych, po-
dobna sytuacja już od wakacji będzie w oddziale terenowym 
w Zamościu i Lubartowie. Wsparcia ze 
strony kadry lekarskiej wymagają także 
oddziały RCKiK w Kraśniku i Włodawie 
oraz Tomaszowie Lubelskim. W związ-
ku ze zwiększoną liczbą terenowych ak-
cji poboru krwi potrzebni są także ratow-
nicy medyczni, którzy będą mogli wes-
przeć centrum w tym zakresie. Pracow-
nicy będą zatrudniani na etaty, kontrak-
ty czy umowy zlecenia.

Szczegółowe informacje, na temat 
miejsc pracy oferowanych przez RCKiK, 

Plebiscyty nakręcają ludzkie emo-
cje. Mają moc silniejszą niż konkur-
sy piękności i sportowe zmagania. Po-
zwalają porównywać Roberta Lewan-
dowskiego z Kamilem Stochem, cho-
ciaż Kamil już kilkaset ra-
zy skoczył na nartach dalej 
od Roberta, a tenże zdo-
był sto razy więcej bra-
mek na światowych sta-
dionach niż nasz geniusz 
lotów narciarskich. Ale 
w plebiscytach nigdy nie 
ma remisu. Musi być lau-
reat i pierwsza dziesiątka, 
ogłaszana z emfazą przy 
dźwiękach fanfar. 

Ale to dobrze, że wciąż 
nam dopisuje poczucie hu-
moru. Bo nigdy byśmy nie 
znaleźli racjonalnych ar-
gumentów, na bazie któ-
rych w 2002 roku za naj-
bardziej wpływową oso-
bę w ochronie zdrowia 

ówczesne jury uznało Jolantę Kwaśniew-
ską. W kolejnych edycjach ostry bój 
o prymat w medycynie toczyli ze sobą 
kardiolodzy i onkolodzy, a w organizacji 
ochrony zdrowia działacze i lobbyści na 

wybierają najlepszych, ich zdaniem, leka-
rzy. Sęk w tym, że nie ma defi nicji naj-
lepszego medyka.

Żadnemu lekarzowi nie przystoi po-
wiedzieć o sobie, że to, co on robi z pa-
cjentem jest najlepsze. Po pierwsze to 
zwyczajna bufonada, po wtóre lekarza 
ogranicza prawo. Kodeks etyki lekar-
skiej w art. 63 stanowi, iż lekarz tworzy 
swoją zawodową opinię jedynie na pod-
stawie efektów swojej pracy, co wyklu-
cza reklamowanie się. 

Ale póki co nikt nie zakazał pacjen-
tom ani mediom dokonywać oceny po-
pularności lekarzy. 

Portale medyczne tzw. dobrych lub 
znanych lekarzy biją rekordy interneto-
wych odsłon. Plebiscyty medialne wyra-
stają jak grzyby po deszczu. Media łakną 
nowych bohaterów. Choćby to była tylko 
zabawa, z której nic nie wynika. Zdrowie 
to obok pogody i piłki nożnej najbardziej 
ulubiony temat zadumy naszych rodaków. 
Pacjenci nominują więc swoich znajo-
mych lekarzy i głosują na nich. 

• Przybywa dawców krwi i z miesiąca na miesiąc w naszym 
regionie rosną jej zapasy. Przyznam, że zwykle ta informacja 
brzmiała odwrotnie i alarmująco: „szukamy dawców”. A jed-
nak i tak jest kłopot?

– Te dobre wyniki to skutek stale prowadzonych akcji pro-
mujących krwiodawstwo w samym Lublinie i w oddziałach te-
renowych. Intensywnie skupiamy się na bezpośrednim dotar-
ciu do mieszkańców naszego województwa i szerzeniu tej idei. 
I przynosi to znaczące efekty. W porównaniu z rokiem 2017 licz-
ba pobrań krwi od honorowych dawców wzrosła o blisko 5 ty-
sięcy. Z kolei liczba honorowych dawców, którzy z sukcesem 
oddali krew zwiększyła się aż o 2 tysiące 682 osoby. To bardzo 
cieszy, bo naszym celem jest osiągnięcie samowystarczalności 
centrum dla potrzeb szpitali naszego województwa.

• Terenowe akcje poboru krwi to ewidentny sukces – jak 
się odbywają?

– Zgadza się. O tym sukcesie świadczą twarde dane. W po-
równaniu z rokiem 2017 liczba pobranych donacji na akcjach 
terenowych w minionym roku wzrosła aż o 29 proc. 

Chcemy być wszędzie tam, gdzie są nasi dawcy. Między in-
nymi właśnie dlatego podjęliśmy działania z galeriami handlo-
wymi, lokalnymi producentami lodów czy drużynami sporto-
wymi. Przy tej okazji warto podać choćby przykład współpracy 

znajdują się na naszej stronie internetowej. Osoby zaintereso-
wane mogą przesyłać aplikacje na adres mailowy: rekruta-
cja@rckik.lublin.pl

• Co jest przeszkodą w braku zainteresowania tą pracą? 
– Czasami słyszę opinię, że lekarze w krwiodawstwie nie 

mają kontaktu z pacjentem tylko ze zdrowym człowiekiem, 
stąd traktują pracę w krwiodawstwie jako „gorszą specjalność” 
bo nie mogą w pełni realizować swego powołania lekarskiego, 
czyli leczyć ludzi. Nie zgadzam się z tym, taką samą rolę pełni 
każdy lekarz bez względu na specjalizację, czy to jest medycy-
na pracy, czy medycyna ratunkowa czy też mikrobiologia, dia-
gnostyka laboratoryjna, patomorfologia, chirurgia bądź onkolo-
gia. Każda dziedzina medycyny jest niezbędna dla prawidłowej 
opieki nad pacjentem bez względu na to, czy bezpośrednio pra-
cujemy przy pacjencie, czy też poprzez produkty naszej pracy. 
Może ze względu na tę opinię niewielu lekarzy chce swoją ca-
łą karierę zawodową związać ze służbą krwi. Rekrutacja, którą 
obecnie prowadzimy, jest wynikiem rozwoju naszej działalno-

ści i dlatego potrzebujemy wsparcia ze 
strony wykwalifi kowanej kadry medycz-
nej, która pomoże nam usprawnić funk-
cjonowanie centrum. Część miejsc pra-
cy zwalnia się także, ponieważ pracow-
nicy odchodzą na zasłużone emerytury. 
Chcemy, aby nasze centrum pracowało 
sprawnie i bez żadnych opóźnień, aby 
każdy pacjent i każdy lekarz był spokoj-
ny, że nigdy w lubelskich szpitalach dla 
naszych pacjentów nie zabraknie krwi 
i produktów krwiopochodnych. 

Medyczna Liga Mistrzów
tej niwie, nie tyle wg konkretnych doko-
nań, co przypomnienia szerszej publicz-
ności o swoim niezłomnym trwaniu.

Popularność laureatów na pstrym ko-
niu jeździ. Pamiętam, jak jeszcze nie-

dawno dziarski i zarozumiały mi-
nister zdrowia spadł z podium 
wprost do plebiscytowego pie-
kiełka. A mnie się wciąż ma-
rzy otwarta lista najwybitniej-
szych osobowości w medycynie 
i ochronie zdrowia.

Większość naszego dumne-
go narodu ma wciąż awersję do 
głosowania w wyborach. Jed-
ni z przekory, inni z wrodzonej 
kontestacji wobec każdej władzy. 
Tymczasem liczna rzesza tychże 
kontestatorów nie szczędzi czasu 
ani pieniędzy na zdrapki i SMS-y 
w różnych plebiscytach ogła-
szanych przez gazety codzienne 
i bulwarowe. Nie wiedzieć dla-
czego chętniej niż prezydenta 
czy radnych do swojej dzielnicy 

Coraz częściej medycy wszelkich pro-
fesji sięgają po pomoc agencji reklamo-
wych. Amatorów zdobycia plebiscyto-
wych laurów lub nawet znalezienia się 
wśród nominowanych wciąż nie braku-
je. Niestety, zwycięzcy w plebiscytach 
nie cieszą się szczególną estymą w śro-
dowisku lekarskim. Zazdrośni koledzy 
po fachu niemal gremialnie odczytują te 
„sukcesy” jako ukrytą reklamę i po ką-
tach obśmiewają laureatów. Szczególny 
niesmak budzi afi szowanie, nadymanie 
i przechwalanie się tymi trofeami, wy-
stawionymi w poczekalni dla pacjentów, 
niemal jak kapliczki pośród galerii cen-
nych certyfi katów zawodowych.

Aktualnie kryptoreklama jest ciągle 
jedną z najpopularniejszych form marke-
tingu, chociaż polskie prawo stanowczo 
ogranicza jej wstęp do mediów. Ale ona 
wdziera się w każdą szczelinę naszej co-
dzienności, rozrywa ciszę i etyczne dy-
lematy na pojedyncze krzyczące atomy. 
Kołysze nami coraz gwałtowniej niczym 
płomyk cynamonowej świecy. Można nad 

tym ubolewać, albo 
z tym żyć.

W Polsce nie wol-
no reklamować tyl-
ko alkoholu i usług 
medycznych. A mi-
mo to ta osobliwa pa-
ra prawnych banitów 
nieustannie puka do 
ludzkiej podświadomości, bo tam nasz 
rozum na chwilę się zdrzemnął. A umysł 
to nieodgadniona zagadka. Niewielu lu-
dzi ma w ogóle świadomość swojej pod-
świadomości. A to ona sprawia, że żyje-
my. Tam właśnie kryją się nasze przeko-
nania, lęki i obawy oraz najskrytsze pra-
gnienia. Ale nasz mózg błyskawicznie 
czyta te symbole. Biały kitel i zarzuco-
ny na szyi stetoskop kojarzy z atrybuta-
mi zawodu lekarza, takimi jak wiedza, 
kompetencja, autorytet, bycie człowie-
kiem godnym zaufania. Czas najwyższy, 
by to cenić i oceniać bez niepotrzebnej 
egzaltacji. 

Marek Stankiewicz

byli obecni także podczas wielu wydarzeń kulturalnych i sporto-
wych w regionie, m.in.: Dychy do Maratonu, Festiwalu Trzech 
Kultur we Włodawie, Festiwalu Czekolady i Słodyczy w Ka-
zimierzu Dolnym.

Zdajemy sobie jednak sprawę, że na mapie krwiodawstwa 
naszego województwa nadal są miejsca, w których nigdy nie 
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• Minister zdrowia z dniem 1.04.2019 r. 
zniósł limit fi nansowy na operacje usu-
nięcia zaćmy – ile osób w Lublinie i re-
gionie wymaga operacji i jaki jest śred-
ni czas oczekiwania na zabieg?

– Liczba operacji rocznie w Polsce wy-
nosi około 300 000, w tym 300 u dzieci. 
Średnia kolejka w kraju to maksymalnie 
12 miesięcy, podobnie w Lublinie, a więc 
w kolejce oczekuje około 300 000 osób. 
Na Lubelszczyźnie robi się kilkanaście ty-
sięcy zaćm rocznie i tyleż oczekuje w ko-
lejce na zabieg. W klinice wykonuje się 
3,5 tysiąca zaćm rocznie i wydaje na ten 
cel 8 milionów zł, a kolejka jest dłuższa 
niż przeciętnie w kraju (przekracza 1 rok), 
co wynika ze sporej renomy ośrodka. Ge-
neralnie ośrodki małe i nierenomowane 
już w tej chwili mają krótkie kolejki na-
wet do 3 miesięcy, a większe i renomo-
wane ponad 12 miesięcy. 

• Ile czasu potrzeba, aby zlikwido-
wać kolejki i czy to jest w praktyce moż-
liwe?

– Zaćma jest główną przyczyną ślepo-
ty na świecie, na szczęście jest to ślepo-
ta uleczalna. Operacja zaćmy jest najsku-
teczniejszym zabiegiem w całej medycy-
nie, w rozumieniu stosunku ceny zabie-
gu do uzyskanej poprawy jakości życia. 
Kwoty wydawane na zaćmę po uwolnie-
niu limitów, w odniesieniu do kwot wy-
dawanych często bezsensownie w całej 
medycynie są niewielkie, na pewno nie 
spowodują żadnych perturbacji fi nanso-
wych w okulistyce i poza nią, a przynoszą 

Operacje zaćmy szybciej
z prof. Tomaszem Żarnowskim, 

kierownikiem Kliniki Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry UM w Lublinie 
i konsultantem wojewódzkim ds. okulistyki, 

rozmawia Jerzy Jakubowicz

zyski polityczne, bo są nośne medialnie. 
Ośrodki małe i prywatne mają duże chę-
ci i możliwości zwiększania liczby opera-
cji, lecz może je ograniczać mały dostęp 
do zainteresowanych pacjentów. Ośrodki 

Mimo wszystko, przewiduje się, że w cią-
gu 1-2 lat kolejka spadnie do 3-6 miesię-
cy, co umożliwi wprowadzenie tzw. ko-
lejki gwarantowanej i zahamuje operacje 
transgraniczne. 

• Jaki kolejny krok powinno zrobić 
Ministerstwo Zdrowia?

– Myślę, że premiowanie ośrodków 
o najlepszej jakości usług oraz premio-
wanie ośrodków wykonujących zabiegi 
ambulatoryjnie lub w systemie jednego 
dnia. Zresztą ukrytym celem ministerstwa 
jest docelowo znaczne ograniczenie licz-
by łóżek okulistycznych w kraju. Utrzy-
mywanie tak dużej liczby łóżek jest bo-
wiem bardzo drogie – w Polsce jest ponad 
3000 łóżek okulistycznych. Plan ten na-
leży jednak przeprowadzić powoli i roz-
sądnie. Mało kto wie, że niektóre wiel-
kie ośrodki okulistyczne w USA, Wiel-
kiej Brytanii i Niemczech nie posiadają 
ani jednego łóżka okulistycznego!

• Z jakimi innymi problemami zmaga 
się nasza krajowa okulistyka?

– Są to problemy systemowe, np. oku-
listyka dziecięca (cała opieka nad dziećmi 
cierpi od 20 lat, nie tylko w okulistyce), 
czy jaskra, choć akurat w Lublinie ma-
my Klinikę Jaskry, której mam zaszczyt 
być kierownikiem i sytuacja na Lubelsz-
czyźnie wydaje się być nieco lepsza niż 
w innych województwach, ze względu na 
pokaźną grupę wyszkolonego personelu. 
Należy poprawiać fi nansowanie proce-
dur o 10-20 proc. w ośrodkach wykonu-
jących ponad 300 zabiegów rocznie. Lu-
blin znajduje się na 2-3 pozycji w kraju 
i jest szansa na lepsze fi nansowanie, co 
pozwoli alokować pewne kwoty na roz-
wój tej trudnej dziedziny okulistyki.

• W marcu był Pan w zagranicznej 
podróży służbowej, związanej z tematy-
ką jaskry. 

– W Asia-Pacifi c Academy of Ophthal-
mology w Bangkoku miałem wykład, na 
imienne zaproszenie w sesji głównej, na 
temat modyfi kacji własnych w chirurgii 
jaskry. Główne problemy tam omawiane 
w odniesieniu do jaskry to rozwój mało 
inwazyjnej chirurgii jaskry oraz postępy 
we wczesnej diagnostyce jaskry. Nato-
miast pobyt w Klinice Okulistyki w Sin-
gapurze (SNEC) dotyczył rozmów na te-
mat współpracy w zakresie badań gene-
tyki jaskry, neuroprotekcji i nowych me-
tod obrazowania po operacji zaćmy i ja-
skry. Współpraca jest kontynuowana od 
kilku lat, a jej kolejnym elementem bę-
dzie wspólnie zorganizowany Między-
narodowy Kurs Jaskry, 31.05-1.06.2019, 
który odbędzie się w Lublinie.

Dla młodych naukowców!

Novel Medical and Diagnostic Procedures  24-25 maja 2019 r.

Ogólnopolska szkoleniowo-naukowa konferencja NoMAD – Novel Medical 
and Diagnostic Procedures, która odbędzie się w dniach 24-25 maja 2019 r. na 
terenie Collegium Pharmaceuticum UM w Lublinie przeznaczona jest dla stu-
dentów i młodych naukowców, zainteresowanych najnowszymi rozwiązaniami 
z zakresu diagnostyki i leczenia różnych chorób.

W ramach konferencji planowane są sesje naukowe, podczas których uczest-
nicy będą mogli zaprezentować wyniki prowadzonych przez siebie badań i opi-
sy nowoczesnych rozwiązań wdrożonych w diagnostyce. Odbędą się też warsz-
taty szkoleniowe z diagnostyki radiologicznej i z metod chirurgii laparoskopo-
wej. Zaplanowano także krótkie sesje wykładowe dotyczące problemów etycz-
nych współczesnej medycyny, leków generycznych oraz badań klinicznych. aa

Wtorek
NFZ w Warszawie, czeka-
łam kilka miesięcy. Prezes 
uznał, że w wypadku ok. 
3500 zł rację mam ja a nie 
panie z kontroli. Sukces? 
Dyrektor NFZ w Lubli-
nie „domierzył” nam karę 
umowną identyczną co do 
drugiego miejsca po prze-
cinku z kwestionowaną sumą. Ręce opa-
dają, ale nie wolno się poddawać.

W wielu wypadkach naliczane kwoty 
to setki tysięcy złotych, a słyszałam już 
nawet o zwrocie 3 milionów złotych re-
fundacji w jednej przychodni. Mam na-
dzieję, że to tylko plotka.

Ostatnio brałam udział w konferen-
cji na temat e-zdrowia na Lubelszczyź-
nie. Usłyszałam bardzo optymistyczną 
wiadomość. Ministerstwo Zdrowia (tak 
twierdził wiceminister Janusz Cieszyń-
ski) planuje zdjęcie z lekarzy odpowie-
dzialności za refundację. To system (co 
by to nie znaczyło) ma łączyć na plat-
formie P1 lek z ICD-10 sprawozdany-
mi przez wszystkie przychodnie i szpi-
tale (przypisanymi do konkretnego pa-
cjenta) i określać refundacje dla danego 
leku. Ciężko mi w to uwierzyć, ale ma-
rzenia czasami się spełniają. Może prze-
stanie mnie w snach nachodzić Korpus 
Kontrolerski NFZ. Przysłowie mówi, że 
nadzieja matką głupich, ale mówi też, że 
umiera ostatnia.

Czas kończyć, bo już za oknami ciem-
no i trzeba trochę pomieszkać w domu. 
Jutro też jest dzień.

Wioletta Szafrańska-Kocuń

Dzień z pracy lekarza POZ medicus.lublin.pl

Dzisiaj zaczynam pracę po południu, 
więc mogłam pospać trochę dłużej. Ale 
nie wyszło. Obudził mnie koszmar. Śni-
ło mi się, że zeznaję przed KORPUSEM 
KONTROLERSKIM NFZ. Niepotrzeb-
nie wczoraj wieczorem przeczytałam 
ustawę o powołaniu tego tworu. Ma być 
wspaniale, grupa informatyków w cen-
trali NFZ będzie zakładać różne 
fi ltry do raportów i wyła-
pywać błędy lekarzy. 
Napiszesz CAR-
D U R Ę  p a -
ni Kowalskiej 
na ryczałt, bo 
ci „przeskoczy 
w komputerze” 
i kontrola! Bo 
ryczałt tylko przy 
przeroście gru-
czołu krokowego 
a nie przy nadci-
śnieniu. Różni-
ca dla pacjenta 
w cenie symbo-
liczna, ale leka-
rzowi każą oddać 
100 proc., jakby 
pacjent w ogóle 
nie istniał i leku 
nie brał. Na pew-
no dlatego śniły mi się 
koszmary i teraz mam zły humor. 

Na szczęście praca po południu jest 
łatwiejsza, bo jest mniej pacjentów, któ-
rzy w nocy źle się czuli i rano muszą, wg 
nich, być przyjęci natychmiast, ale jest 
mnóstwo tych, którzy przychodzą po pra-
cy, czyli ok. 17, bo „coś boli”, „jest tem-
peratura”, bo właśnie skończył się lek na 
nadciśnienie. Są też oczywiście pacjenci 
wcześniej zarejestrowani.

Mimo wszystko liczę na większy luz, 
bo muszę wypisać recepty dla osób, 
u których mam wątpliwości co do ChPL. 
To problem, który spędza sen z powiek 
wszystkim lekarzom, a biorąc pod uwa-
gę, że około 80 proc. leków piszą leka-
rze POZ, my najbardziej cierpimy na bez-
senność. Cedowanie na lekarzy odpowie-
dzialności, szczególnie fi nansowej, za po-
ziom refundacji jest bardzo wygodne dla 
NFZ-u. Wystarczy wychwycić w rapor-
tach statystycznych, że refundacji nie to-
warzyszy konieczne rozpoznanie w po-
radni specjalistycznej, np. padaczka le-
kooporna i kontrola gotowa.

Zabieram się do pracy, bo czas leci.
Matka pacjentki długo i bardzo emocjo-

nalnie tłumaczy, że córka (lat 24) ma bar-
dzo rozchwianą cukrzycę i musi stosować 

3 glukometry i każdym mierzyć cukier 6 
razy dziennie a do każdego potrzebuje in-
nych pasków i oczywiście „refundacja jej 
się należy”. Liczę w myślach, ile potrzeba 
na to czasu i trudno mi sobie to wyobra-
zić. Oznajmiam matce, że piszę paski tyl-
ko na jeden glukometr, a resztę może ku-
pić na 100 proc. Jest bardzo niezadowo-

lona. Pewnie złoży skargę 
do NFZ. Trudno.

Następny pacjent ze 
schizofrenią parano-

idalną, ma tylko kartę 
informacyjną sprzed 
6 lat i na tej pod-
stawie piszemy mu 
leki. Prośby o za-
świadczenie od psy-
chiatry do pacjen-
ta i rodziny (upo-
ważnionej do do-
stępu do dokumen-
tacji) nie skutkują. 
Zaświadczenia na-
dal brak. Pisać z re-
fundacją, czy na 100 
proc.? Jak napiszę 
100 proc. to nie wy-
kupi leku. Bez leku 

nie wiadomo, co się 
stanie z pacjentem. Pi-

szę z refundacją, w razie 
kontroli będę się tłumaczyć, może zro-
zumieją? Jest nadzieja.

Insulina toujeo – opakowanie to ok. 
500 zł, sporo. Dzięki Bogu diabetolog 
zawarł w informacji wszystkie potrzeb-
ne do napisania (z CHPL) kryteria, piszę 
więc receptę i zaznaczam na karcie pa-
cjenta, że wszystko sprawdziłam. To po-
może koleżankom już bez stresu i czasu 
poświęconego na weryfi kację wypisać 
w przyszłości lek.

Rivastigmine – neurolog pisze na re-
fundację, a na moje oko 100 proc. W tej 
informacji jest zwykła miażdżyca uogól-
niona, a w takim wypadku 30 proc. nie 
obowiązuje (opakowanie to ok. 300 zł).

Parę lat temu mieliśmy kontrolę refun-
dacji leków z NFZ. Bardzo sympatycz-
ne panie przez kilka tygodni dokładnie li-
czyły, ile opakowań leku, ile razy dzien-
nie itd. – u jednego pacjenta wyliczyły, 
że przez 5 lat było za dużo 19 opakowań 
nootropilu (pacjent IB, więc refundacja). 
Dużo? Pacjent lat ok. 90, ciągle twier-
dził, że gubi leki, a to zostawił u córki, 
a to u syna itd. I podobnych sytuacji dużo 
więcej. Efekt – ok. 20 tysięcy do zwro-
tu nienależnie, wg NFZ, pobranej refun-
dacji. Napisałam odwołanie do prezesa 

Poznaj lepiej swój kraj
16, 17, 18, 19 maja 2019 r. 

– zamki Dolnego Śląska
750 zł przy grupie 45 osób.

19, 20, 21 lipca 2019 r. 
– Sandomierz – Baranów 

Sandomierski – Kalwaria Pacławska – 
Krasiczyn – Przemyśl

580 zł przy grupie min. 30 osób.

Zgłoszenia w delegaturze, 
tel. 83 344 28 87.

Przewodniczący Delegatury LIL 
w Białej Podlaskiej

Jan F. Hałabuda

Lubelska Izba Lekarska 
Delegatura w Białej Podlaskiej  
zaprasza na wycieczki z cyklu

duże i zbiurokratyzowane mają także 
pewne możliwości zwiększenia liczby 
operacji, lecz jedynie przy zorganizowa-
niu operacji popołudniowych. Rozwój ba-
zy okulistyczno-zabiegowej w kraju jest 
bardzo dobry, a szczególnie na Lubelsz-
czyźnie, która przecież nie jest populacyj-
nie tak liczna, a jednak dzięki od lat do-
skonałemu szkoleniu liczba wysoko wy-
kwalifi kowanych chirurgów okulistów 
prawdopodobnie jest najwyższa w kraju. 
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– Pamiętam, że to był wieczór. Letni, 
sierpniowy. Za dwa tygodnie miała wy-
buchnąć II wojna światowa. Nie wiem, 
czy wtedy zdawano sobie z tego w peł-
ni sprawę, miałam 10 lat. Tego wieczo-
ru, kiedy mój Ojciec został zmobilizowa-
ny, po prostu się spakował, uściskał ma-
mę i mnie, i wyszedł. Nie wiedziałam, że 
nigdy więcej go nie zobaczę – wspomi-
na Irena Karczewska, dziś emerytowa-
na dentystka, członkini Lubelskiej Izby 
Lekarskiej, która dopiero po wojnie do-
wiedziała się, gdzie i w jaki sposób zgi-
nął jej ojciec, znany lubelski lekarz Ru-
dolf Kochlöffel.

Między wojną a wojną

Urodził się 2 sierpnia 1891 r. w Cięż-
kowicach koło Tarnowa. Już będąc w gim-
nazjum walczył o Polskę (działał w or-
ganizacjach niepodległościowych „Pro-
mień” i „Związek Jastrzębi”). Świadec-
two dojrzałości uzyskał w 1911 roku 
i w tym samym roku wstąpił na Wydział 
Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie.

Studia przerwał wybuch I wojny świa-
towej. Od 1 lipca 1914 roku (Rudolf miał 
zaledwie 23 lata) do listopada 1918 roku 
służył w wojsku austriackim. Nie był to 
koniec jego wojennego szlaku. Jak pisze 
Ludwik Kowieski w swym opracowaniu 
na temat losów lekarzy, którzy zginęli 
w Katyniu („Lista katyńska ofi cerów le-
karzy, członków Izby Lekarskiej Lubel-
skiej” – Lublin 2004 r.), Kochlöffel za-
raz po zakończeniu wojny, niemal w dniu 
odzyskania przez Polskę niepodległości, 

wstąpił na ochotnika do woj-
ska polskiego. I już jako żoł-
nierz polskiej formacji wal-
czył na froncie ukraińskim, 
brał udział w wyprawie ki-
jowskiej i w wojnie bolsze-
wickiej 1920 roku. Otrzy-
mał stopień porucznika.

Wcześniej, jeszcze pod-
czas I wojny światowej słu-
żąc w szeregach c. k. armii, 
był mianowany chorążym 
sanitarnym w 1915 r., a pod-
porucznikiem w 1917 r.

Irena Karczewska tak 
w nagraniu dla Archiwum 
Historii Mówionej w Ośrod-
ku „Brama Grodzka – Teatr 
NN”, wspomina ojca: „Już 
w czasie pierwszej wojny 
światowej (…) był ordy-
natorem szpitala. Jeszcze 
nie ukończył studiów, ale 
już był na wyższym roku, 
w związku z czym prowa-
dził szpital polowy. I nawet 
była taka sytuacja, że kiedy 
szpital był już rozłożony, 
namioty stały a chorzy uło-
żeni w łóżkach, ojciec wy-
szedł, przeszedł się dookoła i mówi pie-
lęgniarkom: „Składamy szpital!”. „No, 
panie doktorze, przecież dopiero co poło-
żyliśmy do łóżek pacjentów”. „Składamy 
szpital, rozkaz wojskowy”. I mniej wię-
cej około pół kilometra dalej szpital zo-
stał znowu założony, chorzy leżeli w łóż-
kach. Co się okazało. Miał on niezwykłą 
intuicję. W tym miejscu, gdzie był pier-

wotny szpital polowy, 
spadły wszystkie bomby. 
Tak że gdyby mój ojciec 
nie miał tej intuicji, to by 
wszyscy zginęli”.

Kiedy wreszcie mógł 
wrócić z frontu, w li-
stopadzie 1920 r. ukoń-
czył studia medyczne na 

Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Ja-
na Kazimierza we Lwowie, gdzie uzy-
skał tytuł doktora wszech nauk medycz-
nych. W 1921 r. świeżo upieczony lekarz 
został awansowany do stopnia kapitana 
i przeniesiony do rezerwy. Wrócił wte-
dy do rodzinnych Ciężkowic, gdzie pra-
cował do 1929 r.

Miłość czekała w Lublinie 

– Poznał moją mamę Julię (z domu 
Wajsberg), córkę spolonizowanego Ży-
da Tobiasza Wajsberga, który był m.in. 
fundatorem kościoła na Kalinowszczyź-
nie, do którego sprowadził salezjanów – 
przyp. red.) i to dla niej zamieszkał w Lu-
blinie. Moi rodzice to była wspaniała 

para – wspomina Irena Karczewska. – By-
li zgodni i wspierający się. Moja matka 
chciała skończyć nauki medyczne, jednak 
jej ojciec nie zgodził się na wyjazd cór-
ki z Lublina. Tu nie było jeszcze Akade-
mii Medycznej. I dlatego mama skończy-
ła prawo na KUL-u. Po ślubie pomagała 
ojcu w prowadzeniu gabinetu, który mie-
ścił się w naszym domu przy ul. Chopina. 
Ja urodziłam się w 1928 roku.

Rudolf nie tylko leczył chorych w swo-
jej praktyce. Był też lekarzem Ubezpie-
czalni Społecznej. Nikomu nie odmawiał 
pomocy, biednym pacjentom dawał pie-
niądze na leki. W 1933 r. przeniósł się na 
kilka lat do Krynicy, gdzie pełnił funk-
cję dyrektora sanatorium „Lwi Gród”, po 
czym ponownie wrócił do Lublina, gdzie 
przynależał ewidencyjnie do 5 Okręgowe-
go Szpitala Zapasowego. Uczył w Wolnej 
Szkole Malarstwa i Rysunku w Lublinie, 
m.in. w roku szkolnym 1934/35 prowa-
dził zajęcia z anatomii.

– Byliśmy szczęśliwą rodziną, kocha-
jącą się. Uwielbiałam bawić się z tatu-
siem. Wszystko skończyło się w sierpniu 

Kochlöff el Rudolf Stanisław (1891-1940) medicus.lublin.pl

To był sierpniowy wieczór
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1939 roku, kiedy 
został zmobilizo-
wany i przydzielo-
ny do szpitala polo-
wego w Równem – wspomina Irena Kar-
czewska. – Tam dostał się do niewoli so-
wieckiej i trafi ł do obozu w Kozielsku. 
Przysłał tylko jeden list. Mam go do dziś 
– obok pozdrowień dla nas „przemycił” 
w nim kilka nazwisk swych współtowa-
rzyszy, dzięki temu mogłyśmy później po-
twierdzić ich obecność w obozie.

– Tatę wywieziono na śmierć po 
9 kwietnia 1940 r. pierwszym transpor-
tem i zamordowano przez NKWD. Został 
zidentyfi kowany w Katyniu. Przy zwło-
kach znaleziono m.in. list, prawo jazdy 
i dwa pisma.

Irena córka Rudolfa

– Razem z mamą udało się nam prze-
żyć wojnę, wróciłyśmy do Lublina, skoń-
czyłam tu szkołę i za radą mamy wyje-
chałam do Warszawy, do zawodowego Li-
ceum Techniki Dentystycznej. W 1949 r. 

rozpoczęłam studia stomatologiczne 
w Łodzi. Po ukończeniu studiów wróci-
łam do Lublina. Zrobiłam specjalizację 
dziecięcą (pedodoncję) i przez cały czas 
– blisko 50 lat – aż do emerytury praco-
wałam z dziećmi w wieku przedszkol-
nym i szkolnym.

Anna Augustowska

W tym roku mija 79 lat od mordu katyńskiego. 3 kwietnia 1940 r. 

rozpoczęto likwidację obozu w Kozielsku, a dwa dni później obo-

zów w Starobielsku i Ostaszkowie. Przez następnych sześć tygodni 

Polacy wywożeni byli z obozów grupami do miejsc kaźni. Zgładze-

nie polskich jeńców zostało przeprowadzone w tak zwanym „try-

bie specjalnym”, bez sądów, bez wyroków, na podstawie list śmier-

ci. Funkcjonariusze NKWD mordowali strzałem w tył głowy. Zbrod-

ni dokonano w Katyniu, Charkowie oraz Miednoje. Zginęły wówczas 

blisko 22 tysiące obywateli polskich, którzy stanowili elitę narodu, 

jego potencjał obronny, intelektualny i twórczy.

10 lat temu, we wrześniu 2009 roku, 

w siedzibie Lubelskiej Izby Lekarskiej 

przy ul. Chmielnej 4, odsłonięto tablicę 

upamiętniającą nazwiska lekarzy, człon-

ków przedwojennej Izby Lekarskiej Lu-

belskiej, ofi ar mordu katyńskiego – wid-

nieją na niej 62 nazwiska. Wśród nich 

także nazwisko Rudolfa Kochlöff ela, któ-

ry w 2007 roku decyzją prezydenta Le-

cha Kaczyńskiego został awansowany 

do stopnia majora.

Rudolf Kochlöffel z żoną Julią i córką Ireną
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Tekst: Anna Augustowska

Dawcy szpiku na uczelniach
Cztery lubelskie uczelnie: KUL, UMCS, UM i UP 1 kwietnia 

br. uczestniczyły w ogólnopolskiej akcji „Helpers’Generation”, 
której celem było pozyskanie jak największej liczby dawców 
szpiku. Akcja odbywała się w 46 uczelniach w Polsce. Jej orga-
nizatorem jest działająca od 10 lat Fundacja DKMS. 

Dzięki dotychczasowym działaniom studentów w całym kra-
ju, w czasie ostatnich 5 lat zarejestrowało się ponad 115 tys. 
osób – potencjalnych dawców.

Podaruj z serca
Akcja „Twój dar serca dla hospicjum” to już kolejna edy-

cja organizowanej przez uczniów kwesty, która ma wesprzeć 
podopiecznych Lubelskiego Hospicjum im. Małego Księ-
cia. W tym celu organizowane są różne imprezy kultural-
ne, kiermasze i wydarzenia. W ubiegłym roku uczestniczy-
ło w akcji 141 szkół z województwa lubelskiego. Uzbiera-
no 127 tys. zł.

Amazonki bez tajemnic
Lubelskie Stowarzyszenie Amazonek, które skupia kobie-

ty po mastektomii, zorganizowało w marcu w szpitalu im. Ja-
na Bożego w Lublinie Dzień Otwarty, w czasie którego wszyst-
kie zainteresowane osoby mogły wziąć udział w akcji profi lak-
tycznej – nauce samobadania piersi, a także spotkać się z die-
tetykami, psychologami i lekarzami. 

Minister o e-zdrowiu
Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński i m.in. przedsta-

wiciele Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 
i Lubelskiego Oddziału NFZ uczestniczyli w konferencji zor-
ganizowanej przez Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych – 
Pracodawców pt. „Wiosna e-zdrowia na Lubelszczyźnie”, któ-
re odbyło się 23 marca w Collegium Anatomicum/Maius przy 
ul. Jaczewskiego w Lublinie. Spotkanie było poświęcone no-
woczesnym technikom informatycznym w systemie ochrony 
zdrowia: e-receptom, e-skierowaniom i internetowemu kon-
tu pacjenta IKP).

Zdrowie od przedszkola
Aż 470 dzieci z 49 przedszkoli całej Lubelszczyzny uczest-

niczyło w festiwalu „Jem kolorowo, ale zdrowo”. Dzieci za-
prezentowały się na scenie w auli Centrum Kongresowego UP. 
Promocję zdrowego stylu życia wspierają wśród maluchów stu-
denci z Koła Naukowego Dietetyków Wydziału Nauki o Żyw-
ności i Biotechnologii UP w Lublinie.

Nauczyć medycynę śmiechu
Nietypowe warsztaty dla personelu medycznego pt. „Humor 

w medycynie” odbyły się w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecię-
cym w Lublinie 4 kwietnia 2019 r. Warsztaty przeprowadziła 
Fundacja CZERWONE NOSKI KLOWN W SZPITALU miały 
pokazać, jak przełamywać bariery lęku, strachu i obaw małych 
pacjentów przed pobytem w szpitalu, w jaki sposób wywołać 
uśmiech na twarzy zestresowanego dziecka i w jaki sposób, za 
pomocą prostych działań, wykorzystać humor do zmniejszania 
traumy. Szpital przy Chodźki został objęty ogólnopolskim pro-
gramem „Humor w medycynie”. 

Przyszyli 
dłoń 

Chirurdzy ze Wschod-
niego Centrum Leczenia 
Oparzeń i Chirurgii Re-
konstrukcyjnej w Łęcznej 
uratowali dłoń 24-letniego 
mężczyzny, który uległ wy-
padkowi w miejscu pracy. 
Jego dłoń została całkowi-
cie odcięta. Dzięki szybkiej 
akcji ratowniczej dłoń zo-
stała przyszyta (operowało 
aż 6 lekarzy) a replantacja 
powiodła się.

Drzwi do medycyny
10 kwietnia odbył się Dzień Otwarty Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie. Wydarzenie przyciągnęło wiele 
osób zainteresowanych podjęciem studiów na kierunkach me-
dycznych. Na przyszłych studentów czekały stoiska z różny-
mi atrakcjami, pokazy oraz warsztaty dedykowane uczniom 
szkół współpracujących z uczelnią. Do najciekawszych nale-
żały „lekcje anatomii”.
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• Nie ukrywam, że czytając Pańskie 
opowiadania „Proszę się nie bać… zaraz 
pan zaśnie…” – szczególnie te drama-
tyczne – zakładałam, że są zapewne 
inspirowane Pana pracą ale jednak, 
że to… fi kcja literacka. Tymczasem 
okazuje się, że to samo życie?

– Wszystko o czym piszę, zda-
rzyło się naprawdę. Byłem uczest-
nikiem większości z nich, chociaż 
wykorzystałem w kilku miejscach 
historie opowiedziane mi przez in-
nych lekarzy. Nosiłem je w głowie 
od lat, ale dopiero ostatnio stwier-
dziłem, że jeśli ich nie opiszę, odej-
dą razem ze mną. A tego nie chcia-
łem. Tym bardziej że żadne z nich, 
nawet te najbardziej zaskakujące 
i nieprawdopodobne, nie zostały 
przeze mnie wymyślone. Życie na-
prawdę pisze najbardziej fascynują-
ce scenariusze. 

• Wystarczy je tylko zapisać?
– Zapisać i nadać formę literacką. Ja 

chciałem, aby te opowiadania „dało się 
czytać”, ale nie jak rejestr przypadków 
medycznych, ale jak wciągające ludzkie 
historie. Stąd zabieg fabularyzacji dialo-
gów, opisów itd. Zmieniłem też wszyst-
kie imiona i nazwiska bohaterów – po-
za jednym przypadkiem. Chodzi o dra-
matyczną historię, kiedy w wypadku sa-
mochodowym ginie rodzeństwo. Mło-
dzi 20-paroletni siostra i brat, Małgosia 
i Mateusz. Ich rodzice mnie o to popro-
sili: „Nasze dzieci odeszły, ale w książce 
będą żyć zawsze”. 

• Jest w Pana książce kilka niezwy-
kle dramatycznych historii, ale jedna – 
ta o poparzonym, a w zasadzie żywcem 
spalonym mężczyźnie – nie pozwoliła mi 
zasnąć… Opisał Pan ją pod wymownym 
tytułem: „Eutanazja”. 

– Chory był tak potwornie poparzo-
ny, że nigdy wcześniej – ani nigdy potem 
zresztą – czegoś takiego nie widziałem. 
A żył! Był przytomny i jęczał… To był 
początek lat 90. Nie było jeszcze ośrod-
ka leczenia poparzeń w Łęcznej… Chory 
konał, a co najgorsze, nie miał już tkanek, 
w które mógłbym się wkłuć i podać leki 
przeciwbólowe. Człowiek błagał, aby go 

dobić… Nie ukrywam, że to był moment 
w całym moim lekarskim życiu, kiedy po-
myślałem o eutanazji…

studiów wprowadzono tzw. studia kierun-
kowe z chirurgii i znalazłem się w grupie 
11 osób wytypowanych do tych studiów. 
Do dzisiaj nie wiem, na jakich zasadach 
nas wybrano. W każdym razie wszystko 
wskazywało na to, że jest mi pisana chi-
rurgia. Dużo czasu będąc jeszcze studen-
tem spędzałem w szpitalu, gdzie asystowa-
łem już przy poważnych operacjach, do-

kumentacji itd. Jednak los spra-
wił inaczej – pewnego dnia idąc 
korytarzem kliniki zostałem we-
zwany na ratunek przez pacjent-
ki z sali, na której jedna z nich 
nie dawała oznak życia. Wszy-
scy lekarze byli na sali operacyj-
nej – nikogo z personelu, tylko 
ja, zresztą przechodziłem przy-
padkiem, nie miałem dyżuru… 
no i nagle to wezwanie. Rozpo-
cząłem reanimację, masaż serca, 
sztuczne oddychanie… chyba 40 
minut to trwało aż kobieta odzy-
skała przytomność. Kiedy przy-
biegli starsi koledzy jeden z nich 
stwierdził, że wszystko zrobio-
no dobrze i poszedł, a ja zdałem 
sobie sprawę, że chcę zostać le-

karzem, który zawsze – w każdych oko-
licznościach – będzie umiał pomóc cho-
remu. I uznałem, że zostanę anestezjolo-
giem. I tak się stało. 

• Doświadczenie ma Pan ogromne – 
praca w pogotowiu ratunkowym, w szpi-
talu w Zamościu, gdzie był pan szefem 
anestezjologów i wielu z nich wykształ-
cił, w Szczebrzeszynie i w Biłgoraju – 
a przecież jest jeszcze pisanie tekstów 
do kabaretu, komponowanie muzyki, ry-
sowanie! Jak to wszystko upchać w 24-
godzinnej dobie?

– Nie wiem. Ale tak działam. Jesz-
cze na studiach doktor Irosław Szymań-
ski wciągnął mnie do swego kabaretu 
„Loża” – byłem tam też aktorem; grać 
i komponować muzykę nauczyłem się 
sam. Lubię rysować – kilka rysunków 
dałem nawet do mojej książki. Pomy-
sły stale chodzą mi po głowie, nawet 
na sali operacyjnej potrafi ę zapisywać 
na kartce jakieś hasła i skojarzenia. Ta-
ki jestem przypadek.

Lekarz z pasją medicus.lublin.pl

Proszę się nie bać... zaraz pan zaśnie
z anestezjologiem Wiesławem Mikusiem, 

tekściarzem, kompozytorem muzyki i autorem zbioru opowiadań, 
rozmawia Anna Augustowska 

Ośrodek leczenia glejaków mózgu 
przy pomocy nowoczesnej metody – te-
rapii nanotermicznej – został na początku 
kwietnia otwarty w Lublinie. To pierwszy 
w Polsce i drugi, po Niemczech, w Euro-
pie ośrodek stosujący tę metodę. 

Centrum dowodzenia mieści się 
w strukturach Szpitala Klinicznego nr 4 
przy ul. Jaczewskiego i na początku – 
w ramach pilotażu (próby klinicznej) – 
obejmie opieką 20 pacjentów z glejakiem 
czwartego stopnia, którzy są po operacji 
i wyczerpali już dostępne metody lecze-
nia. Urządzenia do terapii udostępnia nie-
miecka fi rma MagForce i to ona sfi nansu-
je leczenie tych chorych w ramach grantu, 
który otrzymała klinika – poinformował 
prof. Radosław Rola, szef Kliniki Neuro-
chirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej Uni-
wersytetu Medycznego w Lublinie.

– Ta terapia to szansa na przedłużenie 
życia dla tych pacjentów. Daje im możli-
wości dalszego leczenia. Rocznie mamy 
około 300 takich pacjentów, aż stu spo-
śród nich będzie mogło zakwalifi kować 
się do leczenia terapią nanotermiczną – 
podkreśla prof. Tomasz Trojanowski, 
krajowy konsultant ds. neurochirurgii. 

Jak wygląda ten zabieg?
W lożę po wyciętym chirurgicznie gu-

zie wprowadza się nanocząsteczki żela-
za – w postaci pasty – i podgrzewa za 
pomocą zmiennego pola magnetyczne-
go. W ten sposób dochodzi do zniszcze-
nia komórek rakowych, które pozosta-
ją jeszcze po wycięciu guza. Ponieważ 
guzów mózgu nie można wycinać z du-
żym marginesem, dlatego po operacjach 
chirurgicznych stosowana jest radiotera-
pia i chemioterapia. Wprowadzana me-
toda przy pomocy terapii NanoTherm 
jest teraz dodatkową szansą i uzupełnie-
niem leczenia przede wszystkim u pa-
cjentów z najwyższym stopniem złośli-
wości glejaków.

Jeżeli prowadzone w Lublinie badania 
wykażą, że metoda jest efektywna, bę-
dzie można zwrócić się do Agencji Oce-
ny Technologii Medycznych i Taryfi kacji 
o jej uznanie jako metody leczenia wspo-
magającego, które będzie fi nansowane ze 
środków publicznych.

Leczenie metodą NanoTherm, które 
do tej pory dostępne było tylko w Niem-
czech, to koszt ok. 23 tys. euro.

aa

NanoTherm – niech pokona glejaka

• A czy Przypadek był kiedyś pacjen-
tem – usypiano Pana do operacji?

– Kilka razy nawet! I wie pani co? 
Zmieniło to we mnie postrzeganie sa-
mego procesu usypiania do operacji. 
Jest taki bardzo krótki moment, kiedy 
lek zostaje podany, ja to wiem, że już 
„leci”, a jeszcze pacjent jest przytomny, 
ale nie ma już odwrotu! Lek zaraz zrobi 
swoje i to jest moment, kiedy – bo te-
go nigdy się nie wie – kiedy być może 
ostatni raz widzi się świat. Jak sobie to 
uświadomimy to… groza. Więc ja za-
wsze wtedy staram się odwrócić uwa-
gę pacjenta, coś tam mu śmiesznego 
mówię, o coś pytam. Zwykle w poło-
wie odpowiedzi chory zasypia – a kie-
dy go już po wszystkim wybudzam, to 
zawsze tym samym pytaniem. I ludzie 
nie mogą uwierzyć, że są już po ope-
racji. Jacy są wtedy szczęśliwi! I chy-
ba o to mi w życiu chodzi – pomagać 
ludziom i zawsze z całej siły starać się 
zrobić wszystko, co tylko można w da-
nej sytuacji. Nie odpuszczać! Tylko 
wtedy można poczuć się spełnionym 
w tym zawodzie – ja się tak czuję i dla-
tego dzisiaj bez wahania wybrałbym tę 
samą drogę życia. 

• Ale są też opowiadania, przy których 
– co tu kryć – pęka się ze śmiechu. 

– Na szczęście! Starałem się tak skom-
ponować układ książki, aby czytelnik 
mógł się pośmiać, zadumać, ale też wzru-
szyć. Pracuję od 44 lat, więc mam z cze-
go wybierać. Już szykuję drugi tom, bo 
pierwszy nakład „Proszę się nie bać…” 
– rozszedł się w kilka tygodni i teraz już 
trzeci dodruk jest szykowany. Historii do 
opisania mam cały zapas.

• A przecież wcale nie chciał Pan być 
lekarzem?

– Mój tata, Ryszard Mikuś, któ-
remu zresztą dedykuję tę książkę, 
był chirurgiem. Kiedy patrzyłem 
na jego zapracowanie, wiecz-
ną nieobecność w domu uzna-
łem, że nie pójdę w jego śla-
dy. W liceum marzyłem o po-
litechnice. Ale się zakocha-
łem. Ela marzyła o medy-
cynie. I z tej miłości do 
niej też zdawałem na Le-
karski – paradoksalnie 
ja się dostałem od razu, 
Ela rok później. Wtedy 
jednak nasze drogi już 
się rozeszły… Kie-
dy byłem w połowie 
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Na podstawie przywołanych przepi-
sów kupujący może złożyć oświadcze-
nie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od 
umowy, chyba że sprzedawca, niezwłocz-
nie i bez nadmiernych niedogodności dla 
kupującego, wymieni rzecz wadliwą na 
wolną od wad albo wadę usunie. 

Wybór czynności, o których mowa po-
wyżej, zależy od woli lekarza. Co wię-
cej, oświadczenia woli dotyczące napra-
wy, wymiany rzeczy sprzedanej lub od-
stąpienia od umowy lub obniżenia ceny 
powinny zostać skierowane do sprzedaw-
cy listownie za poświadczeniem odbioru. 
Powyższe może ułatwić przeprowadzenie 
postępowania dowodowego w ewentual-
nym procesie sądowym. 

W przypadku, gdy lekarz zdecydu-
je się złożyć oświadczenie o odstąpieniu 
od umowy, a sprzedawca odmawiać bę-
dzie zwrotu pieniędzy lub jeżeli w związ-
ku z odmową naprawy samochodu przez 
sprzedawcę, lekarz będzie zmuszony do 
samodzielnego poniesienia kosztów na-
prawy. Celem odzyskania ceny samocho-
du lub kosztów naprawy, lekarz powinien 
wówczas wytoczyć przed sąd powszech-
ny powództwo o zapłatę, które należy 
poprzedzić przedsądowym wezwaniem 
do zapłaty, skierowanym do sprzedawcy 

Prawo na co dzień oil.lublin.pl

Gdy kupimy wadliwe auto

Egzamin dla ginekologów i położników 

listem poleconym za zwrotnym potwier-
dzeniem odbioru. 

W szczególności rzecz sprzedana jest 
niezgodna z umową, jeżeli: 

1) nie ma właściwości, które rzecz te-
go rodzaju powinna mieć ze względu na 
cel w umowie oznaczony albo wynikający 
z okoliczności lub przeznaczenia; 

2) nie ma właściwości, o których ist-
nieniu sprzedawca zapewnił kupującego, 
w tym przedstawiając próbkę lub wzór; 

3) nie nadaje się do celu, o którym ku-
pujący poinformował sprzedawcę przy 
zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgło-
sił zastrzeżenia co do takiego jej prze-
znaczenia; 

4) została kupującemu wydana w sta-
nie niezupełnym. 

Trzeba podkreślić, że na mocy art. 
5562 k.c., jeżeli kupującym jest konsu-
ment, a wada fi zyczna została stwierdzo-
na przed upływem roku od dnia wydania 
rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że 
wada lub jej przyczyna istniały w chwi-
li przejścia niebezpieczeństwa na kupu-
jącego. 

Podkreślić należy również, że stosow-
nie do art. 559 k.c. sprzedawca jest odpo-
wiedzialny z tytułu rękojmi za wady fi -
zyczne, które istniały w chwili przejścia 

Ministerstwo Zdrowia nie będzie w 2019 r. likwidowa-
ło niektórych specjalizacji lekarskich – zapowiedział Łukasz 
Szumowski. Przekazane właśnie do ogłoszenia rozporządze-
nie MZ zawiera wykaz 77 specjalizacji lekarskich i 9 lekar-
sko-dentystycznych.

1 kwietnia 2019 r. do ogłoszenia zostało skierowane roz-
porządzenie ministra zdrowia z 29 marca 2019 r. w sprawie 
specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, które zawiera wy-
kaz 77 specjalizacji lekarskich i 9 specjalizacji lekarsko-den-
tystycznych (załącznik nr 1). Wynika z tego zatem, że resort 
zawiesza na razie wzbudzające wiele kontrowersji ogranicze-
nie specjalizacji do 50, zaproponowane przez zespół do spraw 
opracowania propozycji nowelizacji ustawy o zawodach leka-
rza i lekarza dentysty przy ministrze zdrowia.

Potwierdził to 3 kwietnia minister Łukasz Szumowski, za-
pewniając, że w tym roku resort nie będzie likwidował spe-
cjalizacji lekarskich. 

Które specjalizacje lekarskie miały być zlikwidowane?
Przypomnijmy – w projekcie nowelizacji ustawy o zawo-

dach lekarza i lekarza dentysty, przedstawionym w styczniu 
2019 r. przez zespół do spraw opracowania propozycji nowe-
lizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty przy mi-
nistrze zdrowia, któremu przewodniczy wiceprezes Okręgo-
wej Rady Lekarskiej w Warszawie dr n. med. Jarosław Biliń-
ski, zaproponowano m.in. zmniejszenie liczby specjalizacji 
lekarskich z 77 do 50.

Nie będzie zmian w specjalizacjach
Aż 16 z nich miałoby stać się podspecjalizacjami: angio-

logia, chirurgia plastyczna, choroby płuc u dzieci, diabetolo-
gia, endokrynologia i diabetologia dziecięca, gastroenterologia 
dziecięca, immunologia kliniczna, intensywna terapia, medy-
cyna lotnicza, medycyna morska i tropikalna, nefrologia dzie-
cięca, pediatria metaboliczna, seksuologia, transplantologia 
kliniczna, transfuzjologia kliniczna i urologia dziecięca. 

W projekcie znalazła się też podspecjalizacja, której nie ma 
w obecnym wykazie: chirurgia transplantacyjna.

10 specjalizacji, które miałyby zostać zlikwidowane i stać 
się umiejętnościami lekarskimi, to: audiologia i foniatria, bal-
neologia i medycyna fi zykalna, chirurgia onkologiczna, endo-
krynologia ginekologiczna i rozrodczość, genetyka kliniczna, 
ginekologia onkologiczna, hipertensjologia, neuropatologia, 
otorynolaryngologia dziecięca, perinatologia.

Z kolei do wykazu specjalizacji lekarsko-dentystycznych 
dodano nową specjalizację: mikrobiologię lekarską.

W lutym uwagi do projektu zgłosiła NRL, nie dotyczy-
ły one jednak szczegółowego wykazu specjalizacji. „W oce-
nie Naczelnej Rady Lekarskiej proponowane zmiany w usta-
wie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, po uwzględnieniu 
poprawek zaproponowanych przez Naczelną Radę Lekarską, 
podniosą jakość kształcenia i wykonywania zawodu, wycho-
dząc naprzeciw społecznym potrzebom” – czytamy w stano-
wisku NRL przesłanym do MZ.

(ms)

niebezpieczeństwa na kupującego lub 
wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy 
sprzedanej w tej samej chwili. 

Należy zwrócić również uwagę na art. 
558 k.c., zgodnie z którym strony mogą 
odpowiedzialność z tytułu rękojmi roz-
szerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeże-
li kupującym jest konsument, ogranicze-
nie lub wyłączenie odpowiedzialności 
z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko 
w przypadkach określonych w przepisach 
szczególnych. 

Stan techniczny rzeczy (samochodu) 
w postaci jej (jego) niezdatności do zwy-
kłego użytku (w ogóle lub w określonym 
zakresie) lub bezwartościowości w zna-
czeniu funkcjonalnym. Innymi słowy, na-
bywca samochodu może oczekiwać nie 
tylko ogólnej sprawności technicznej sa-
mochodu, ale także sprawnego normal-
nego i niezakłóconego funkcjonowania 
wszystkich jego zespołów i elementów, 
pozwalających na właściwą i normalną 
eksploatację samochodu zgodnie z jego 
przeznaczeniem i parametrami technicz-
no-eksploatacyjnymi. 

Zgodnie z art. 568 § 1 k.c., sprzedawca 
odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada 
fi zyczna zostanie stwierdzona przed upły-
wem dwóch lat, od dnia wydania rzeczy 

kupującemu. Jeżeli kupującym jest kon-
sument, a przedmiotem sprzedaży jest 
używana rzecz ruchoma, odpowiedzial-
ność sprzedawcy może zostać ograniczo-
na, nie mniej niż do roku od dnia wyda-
nia rzeczy kupującemu. 

Wybór czynności, o których mowa po-
wyżej, zależy od woli lekarza. Co jednak 
istotne, oświadczenia woli dotyczące na-
prawy, wymiany rzeczy sprzedanej lub 
odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny 
powinny zostać skierowane do sprzedaw-
cy listownie za poświadczeniem odbioru. 
Powyższe może ułatwić przeprowadzenie 
postępowania dowodowego w ewentual-
nym procesie sądowym. 

W przypadku, gdy lekarz zdecydu-
je się złożyć oświadczenie o odstąpieniu 
od umowy, a sprzedawca odmawiać bę-
dzie zwrotu pieniędzy lub jeżeli w związ-
ku z odmową naprawy samochodu przez 
sprzedawcę, lekarz będzie zmuszony do 
samodzielnego poniesienia kosztów na-
prawy. 

Opracowanie: ms

Opracowano na postawie opinii 
Lex Secure 24h Opieka Prawna Komar-
Komarowski Sp.k. w ramach umowy 
z Lubelską Izbą Lekarską

Pikniki ze sztuką jazdy 
Komisja Młodych Lekarzy ORL w Lublinie 

serdecznie zaprasza wszystkich lekarzy na 
pierwszy Piknik Drogowy Lubelskiej Izby 
Lekarskiej, który odbędzie się w sobotę, 22 
czerwca, w godzinach 11-17 w Ośrodku Do-
skonalenia Techniki Jazdy WORD przy ul. Gry-
gowej 32 w Lublinie.

Na miejscu nauka bezpiecznej jazdy po-
jazdami różnych typów fi rmy Toyota (pły-
ta poślizgowa, jazda po torze, hamowanie 
awaryjne, omijanie przeszkód), animacje dla 
dzieci, grill, konkursy z nagrodami (m.in. na 
rozwiązanie egzaminu na prawo jazdy).

Od godziny 11 do 17 będzie 5 tur jazdy po 
1h 15 min, zapisy oraz informacje pod adre-
sem email: kml@oil.lublin.pl oraz na fanpage’u 
Komisja Młodych Lekarzy – Okręgowa Izba Le-
karska w Lublinie na portalu Facebook.

Warunek uczestnictwa to bycie członkiem 
OIL w Lublinie, oraz posiadanie prawa jazdy 
kat B. Liczba miejsc ograniczona!

Mamy nadzieję, że impreza na stałe zago-
ści w kalendarzu lubelskich lekarzy. Zwłasz-
cza, kiedy wiemy, jak dużo kilometrów po-
konujemy na co dzień między naszymi miej-
scami pracy.

Serdecznie pozdrawiam
Jakub Kosikowski

Komisja Młodych Lekarzy

Im młodsi lekarze, tym większa budzi 
się w nich miłość do ekskluzywnych aut, 
zwanych „wypasionymi brykami”. Jak się 
podjedzie pod szpital czterolitrowym for-
dem mustangiem, to podobno nawet star-
szyźnie doktorskiej „opada kopara”, a ró-
wieśnikom „skacze gul”. Problem zaczy-
na się, kiedy nasze, oczywiście używane 
już przez kilku pasjonatów, auto, w chwili 
zakupu ma po prostu wady ukryte. Wtedy 
cała inwestycja w komunikacyjny prestiż 
staje na głowie. Ale od czego mamy do-
radców z Lex Secure, którzy o każdej po-
rze doradzają lekarzom i lekarzom denty-
stom, którzy posiadają ważne prawo wy-
konywania zawodu i na bieżąco regulują 
obowiązek płacenia składki.

W przypadku zakupu wadliwego sa-
mochodu mają zastosowanie przepisy 
dot. rękojmi, uregulowane w Kodeksie 
cywilnym, zgodnie z którymi sprzedaw-
ca jest odpowiedzialny względem kupu-
jącego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę 
fi zyczną lub prawną. Jeżeli kupującym 
jest konsument, a wada fi zyczna została 
stwierdzona przed upływem roku od dnia 
wydania rzeczy sprzedanej, domniemy-
wa się, że wada lub jej przyczyna istnia-
ła w chwili przejścia niebezpieczeństwa 
na kupującego. 

W dniu 18 marca 2019 r. w najnowocześniejszym budynku dydaktycznym Uniwer-
sytetu Medycznego w Lublinie – Centrum Symulacji Medycznej, odbył się ogólnopol-
ski egzamin ustny z ginekologii i położnictwa dla 61 osób, którym towarzyszyli opie-
kunowie specjalizacji. Wśród 42 egzaminatorów obecny był konsultant krajowy ds. 
położnictwa i ginekologii – prof. Krzysztof Czajkowski oraz prezes Polskiego Towarzy-
stwa Ginekologów i Położników – prof. Mariusz Zimmer. Środowisko lubelskich położ-
ników i ginekologów było reprezentowane przez prof. prof. Bożenę Leszczyńską-Gorze-
lak, Wiesławę Bednarek, Jana Kotarskiego, Tomasza Paszkowskiego, Tomasza Rechber-
gera, Elżbietę Poniedziałek-Czajkowską, Pawła Miotłę i Jacka Tomaszewskiego. Dzięki 
doskonałej organizacji i ogromnemu osobistemu zaangażowaniu pracowników Cen-
trum Symulacji Medycznej i jego kierownika – prof. Kamila Torresa, egzamin przebiegł 
sprawnie, w niezwykle przyjaznej atmosferze, a egzaminowani i egzaminatorzy by-
li pod ogromnym wrażeniem nowoczesności wizytówki naszej uczelni. Gratulacje dla 
wszystkich nowych specjalistów. 

Grzegorz Pietras
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W dniach 14-17 marca 2019 pod egidą Polskiego Sto-
warzyszenia Tenisowego Lekarzy (PSTL) w Stalowej Wo-
li odbyły się XXII Halowe Mistrzostwa Polski Lekarzy 
w Tenisie, w których uczestniczyło 76 lekarzy i dentystów 
z całej Polski. 

Lubelską Izbę Lekarską reprezentowali: Andrzej Sem-
czuk (brązowy medal w deblu w kategorii +45 i w mikście 
w kategorii powyżej 100 lat) (na zdjęciu po prawej stoi z le-
wej strony), Krzysztof Michałowski (brąz w singlu w ka-
tegorii +70, srebro w deblu w kategorii +65), Rozalia Sza-
franek (brąz w singlu w kategorii +60), Józef Szafranek, 
Agata Wojciuk (złoto w singlu i w mikście w kategorii 
open) (na zdjęciu), Mariusz Cios (brąz w deblu w katego-
rii +55), Wojciech Polkowski, Jacek Baszak, Stanisław 
Wach, Aleksandra Kruk (srebro w singlu w kategorii open, 
srebro w mikście w kategorii do 100 lat).

Kolejny turniej PSTL odbędzie się od 17 do 19 maja 
2019 we Wrocławiu na kortach otwartych z mączki cegla-
nej na terenie Olimpijski Club. Już teraz serdecznie zapra-
szamy wszystkich do udziału. Więcej informacji na stro-
nie www.pstl.org.

Marcin Pokrzywnicki – sekretarz PSTL

Halowy tenis lekarzy

Komisja Rekreacji i Sportu sport.oil.lublin.pl

Kalendarium imprez sportowo-rekreacyjnych 2019
• 18 maja – IX Roztoczański Rajd Rowerowy Lekarzy, Susiec.

• 25 maja – Mistrzostwa Izb Lekarskich w Golfi e, Sobienie 
Królewskie.

• 26 maja – Akademia Golfa nad Zalewem, Lublin. 

• 2 czerwca – Piknik Rodzinny w MALIBU, Krężnica. 

• 8 czerwca – Mecz Piłki Nożnej Lekarze–Prawnicy, Zamość. 

• 14-15 czerwca – Mistrzostwa Polski Lekarzy w Kolarstwie 
Szosowym, Bychawa. 

• 14-16 czerwca – Lwów i zamki Złotej Podkowy. 

• 15-16 czerwca – Grand Prix „Złoty Eskulap” w Strzelectwie 
Myśliwskim, Puławy. 

• 29-30 czerwca – Turniej Tenisowy na kortach Budowlanych, 
Lublin. 

• 31 sierpnia – II Roztoczański Spływ Kajakowy Lekarzy, 
Zwierzyniec. 

• 21 września – Piknik Strzelecki, Wąwolnica. 

• Październik – Malta – Śladami szpitalików. 

• 7-22 listopada – Meksyk – od Acapulco do Cancun. 

• 6 października – Piknik Święto Ziemniaka w in Between, 
Jastków. 

• Styczeń 2020 – Mistrzostwa Polski Lekarzy i Prawników 
w Szachach, Kazimierz Dolny. 

kultura.oil.lublin.pl

Komisja Kultury 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie 
zaprasza Koleżanki i Kolegów pasjonatów 
fotografi i do udziału w 

VII Ogólnopolskim 
Plenerze 
Fotograficznym Lekarzy 
w dniach 17-22 września 2019 r. 
w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, 
organizowanym przy współudziale 
Naczelnej Rady Lekarskiej. 

Zakwaterowanie: Dom Dziennikarza 
w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, 
ul. Małachowskiego 17 
(pokoje 2-osobowe z łazienką).

Wyżywienie: śniadania, obiady oraz 
kolacje.

Wpisowe: 500 PLN od osoby. 

Liczba miejsc 20. UWAGA: Liczy się 
kolejność zgłoszeń!

Zgłoszenia na plener (wraz 
z potwierdzeniem wpłaty – pdf, xero, 
skan) prosimy przesyłać do Pani Kamili 
Chudaszek drogą mailową lub faxem – 
e-mail: sekretariat@oil.lublin.pl, 
tel.: 81 536 04 50, fax: 81 536 04 70.

Wycofanie opłaty za plener związane 
z rezygnacją z imprezy, możliwe do dnia 
31 sierpnia 2019 (włącznie).

Wpłaty na konto:
Lubelska Izba Lekarska 
10 1020 3150 0000 3802 0003 2979 
z dopiskiem „PLENER”

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 
po szczegóły dotyczące pleneru pod adres

kultura.oil.lublin.pl/plener2019/

10 maja

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

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.

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

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.

7 września

Warsztaty literackie dla lekarzy. 

Klub Lekarza, Lublin, ul. Chmielna 4.

17 września – 22 września

VII Ogólnopolski Plener Fotografi czny Lekarzy 
„Kazimierz Dolny 2019”.



MEDICUS 5/2019 25

ULICZNIE

MIASTO

(oprac. JKG)

CO ROKU

MUZYCZNIE

MUZYCZNIE

Medykalia 2019
Studenci Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Uniwersyte-

tu Medycznego w tym roku bawią się wspólnie z WySPĄ i WSSP. 
Imprezy odbędą się między 9 a12 maja w browarze przy ul. Ber-
nardyńskiej. 9 maja na głównej scenie wystąpi raper Sokół. Dzień 
później, czyli 10 maja, na scenie perła export wystąpi zespół Mu-
chy. Także 10 maja – na scenie stand-up/youtube o dobry hu-
mor publiczności zadba Sebastian Rejent. Organizatorzy kolej-
ne gwiazdy przedstawiają sukcesywnie w mediach społeczno-
ściowych. Zapowiedzieli występy obchodzącej jubileusz 40-lecia 
istnienia grupy Dżem oraz zespołu Kwiat Jabłoni, których będzie 
można posłuchać 10 maja.

Koncert symfonicznyKoncert symfoniczny
10 maja o godz. 19 solistą wieczoru będzie grający na fagocie 

Grzegorz Dąbrowski – pedagog, muzyk współpracujący z wielo-
ma orkiestrami w kraju i za granicą. Orkiestrę Symfoniczną Filhar-
monii Lubelskiej poprowadzi Marek Wroniszewski – laureat wie-
lu nagród. W programie koncertu w Lubelskiej Filharmonii znaj-
dą się utwory XIX-wiecznych mistrzów: Carla Marii von Webera 
oraz Antonina Dvořáka. Bilety 20-30 zł. 

Wiersze w mieścieWiersze w mieście
„poezja w powietrzu/wiersze w eterze” to hasło tegorocznej 

edycji Lubelskich Spotkań Literackich „Miasto Poezji”. Wydarze-
nie organizowane w Lublinie od 2008 roku w tym roku będzie 
trwało od 23 do 26 maja. Dom Słów Ośrodka „Brama Grodzka – 
Teatr NN” zaprasza na rozmowy o poezji, cykl spotkań z poeta-
mi i różnorodnych działań społeczno-artystycznych, populary-
zujących poezję. Program z listą „Mieszkań Poezji” oraz inicjaty-
wy w przestrzeni miasta podejmowane przez mieszkańców na 
www.miastopoezji.pl

Wyszkoni soloWyszkoni solo
„Czy ten pan i pani”, „Biegnij przed siebie” czy „Mimochodem” 

– m.in. te piosenki usłyszymy podczas koncertu w hali Globus. 
26 maja o godz. 19 wystąpi Ania Wyszkoni. Wokalistka rozpoczy-
nała karierę w zespole Łzy, od 2009 roku występuje również so-
lo. Bilety 69-99 zł. 

Noc KulturyNoc Kultury
Mottem tegorocznej edycji Nocy Kultury zaplanowanej z 1 na 

2 czerwca jest MiastOpowieść, czyli ciąg niezwykłych zdarzeń. 
Jak zapowiadają organizatorzy, pojawi się wielu bohaterów, licz-
ne dialogi, zwroty akcji i opisy natury, nie zabraknie retrospekcji 
i humoru. Niejednokrotnie będziemy też odchodzić od klasyczne-
go schematu, zmierzając ku formom eksperymentalnym i mniej 
znanym. Noc Kultury/MiastOpowieść jest opartą na wyobraź-
ni wędrówką po Lublinie. To czytelnik wybiera kolejność czyta-
nych rozdziałów, więc ma wpływ na dalszą akcję i to on decydu-
je, gdzie i kiedy się ona zakończy. Program wydarzenia w chwi-
li zamykania tego numeru jeszcze powstawał. Trzeba go szukać 
na https://nockultury.pl

IV Ogólnopolski Konkurs 
Poetycko-Literacki 

„Lekarze Dzieciom”
Komisja Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej 

w Lublinie ogłasza IV Ogólnopolski Konkurs 
Poetycko-Literacki „Lekarze Dzieciom”. 
Patronat honorowy nad konkursem objęli: 
prezes Naczelnej Izby Lekarskiej prof. An-
drzej Matyja oraz prezes Lubelskiej Izby 

Lekarskiej Leszek Buk. Patronat medialny 
– Gazeta Lekarska oraz miesięcznik Lubelskiej 

Izby Lekarskiej Medicus. 
Nadsyłanie prac do 31.10.2019 r. Rozstrzy-

gnięcie konkursu 16.11.2019 r. Wręczenie nagród laureatom 
14.12.2019 r. 

Regulamin konkursu na stronie kultura.oil.lublin.pl

Konkurs fotograficzny
Lubelska Izba Lekarska i Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
we współpracy z Lubelskim Towarzystwem Fotografi cznym 

i Związkiem Polskich Artystów Fotografi ków 
Okręg Lubelski ogłaszają:

IX Ogólnopolski Konkurs 
Fotografi czny Lekarzy 

i Studentów Medycyny.
Honorowy patronat nad 

konkursem objęli prezes Na-
czelnej Izby Lekarskiej prof. An-
drzej Matyja, prezes Lubel-
skiej Izby Lekarskiej Leszek Buk 
i rektor Uniwersytetu Medycz-
nego w Lublinie prof. Andrzej 
Drop.

Nadsyłanie prac do 31 paź-
dziernika 2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu 
do 24 listopada 2019 r.

Wernisaż z wręczeniem na-
gród 14 grudnia 2019 r.

Regulamin konkursu, 
materiały do pobrania na stronie internetowej: 

kultura.oil.lublin.pl/category/
konkurs-fotografi czny/konkurs-2019/

LITERACKOSześć legend o samobójstwie 
Zbiór opowiadań amerykańskiego pisarza Davida Vanna pt. 

„Legenda o samobójstwie” to proza poruszająca i bolesna, za-
topiona w zimnych lasach północnej Alaski, opowiada o trau-
mie i trudnych rodzinnych relacjach.

Opowiadania Vanna to próba zmierzenia się z traumą z dzie-
ciństwa, powrót do przeszłości i chęć zrozumienia motywów oj-
ca, który lata temu popełnił samobójstwo. Historie dzieją się na 
Alasce, w bezludnych lasach na dalekiej północy, gdzie surowy 
klimat podkreśla codzienną bezradność człowieka, jego wyob-
cowanie i samotność. Człowiek jest zdany tylko na siebie. Alaska 
staje się tu metaforą beznadziejnego losu każdego człowieka ska-
zanego na osamotnienie, niezrozumienie, zamkniętego w swo-
ich emocjach, nieudolnego i uwikłanego w żal, smutek i frustra-
cję. Vann kilka razy przenosi nas do słonecznej i ciepłej Kalifor-
nii, ale są to wizyty krótkie i tylko na chwilę. Tak jakby ponury ba-
gaż z dzieciństwa, trauma chłopca spowodowana śmiercią ojca, 
zakorzeniona była gdzieś w bagnach zimnej i surowej Alaski. Tak 
jakby była jej nieodłącznym elementem. Może nawet przyszła 
z nim tam razem na świat.

Główny bohater Roy opowiada nam historię swojej rodziny. Raz 
widzimy ją z perspektywy nastolat-
ka, innym razem dorosłego mężczy-
zny. Roy przeżywa rozwód rodziców, 
opowiada o dzieciństwie w Ketichan 
na Alasce i przeprowadzce do Kalifor-
nii. Najwięcej jednak dowiadujemy 
się o ojcu, który bywa ekscentryczny, 
ale jest przede wszystkim nieszczęśli-
wy. Niepogodzony z losem, rozczaro-
wany życiem, złamany samotnością, 
żyjący w poczuciu odrzucenia. Czło-
wiek poszukujący sensu choć chyba 
od dawna nie wierzy w jego istnie-
nie. Wszystko prowadzi do nieunik-
nionego fi nału – samobójstwa, któ-
re staje się punktem odniesienia dla 
całej historii. 

„Legenda o samobójstwie” to historie poszukiwań motywów 
i powodów śmierci bliskiego człowieka. Sześć opowiadań to w za-
sadzie sześć różnych wersji tej samej historii. Jakby wielokrotnie 
przerabiana opowieść, w której zatarła się granica między prawdą, 
a fi kcją. To próba uporządkowania w głowie dramatycznych wy-
darzeń, które z biegiem lat tracą na wyrazistości, gubią się w ko-
lejnych opowieściach tworząc alternatywne wersje tej samej hi-
storii. Może tak wygląda godzenie się z traumą? Może wyobra-
żanie sobie siebie samego popełniającego samobójstwo poma-
ga w zrozumieniu ojca? Może spisanie swoich przeżyć na prze-
strzeni lat pomaga zrozumieć wpływ samobójstwa na obecne ży-
cie? Pisarz nie daje odpowiedzi, ale pokazuje różne perspektywy 
i alternatywne historie. Nie znamy też tej prawdziwej wersji. Każ-
de opowiadanie może nią być. Każda historia staje się legendą. 
O śmierci, rozpaczy, rezygnacji i ludzkich dramatach. 

Anna Augustowska
David Vann, Legenda o samobójstwie, 
przeł. Dobromiła Jankowska, Wydawnictwo Pauza, 
Warszawa 2018

kultura.oil.lublin.pl

KABARETWieczór kabaretowy 
Andrzej Poniedzielski – poeta, pieśniarz, konferansjer, autor 

tekstów piosenek, satyryk, humorysta, gitarzysta, twórca scena-
riuszy, reżyser, osoba związana z kabaretem, aktor Teatru Ate-
neum w Warszawie. Wystąpi w  Filharmonii Lubelskiej 8 czerw-
ca o godz.19. W programie nowe, premierowe – piosenki, żarty, 
skecze. Bez zmian natomiast poczucie humoru Andrzeja Ponie-
dzielskiego. Znany bard łączy w swoich tekstach poetyckie frazy 
i ostrze ironii. Bilety 50-75 zł.

Z Galapagos 
na Wyspę Wielkanocną

Kwietniowe spotkanie działającego przy Komisji Kultury 
Lubelskiej Izby Lekarskiej, Klubu Globtrotera poświęco-
ne było opowieści o archipelagu Wysp Galapagos. Opowia-
dał o nich prof. Edward Zderkiewicz. Spotkanie odbyło się 
12 kwietnia br. w  Klubie Lekarza przy ul. Chmielnej 4.

10 maja w Klubie Globtrotera Urszula Ogrodowicz opo-
wie słuchaczom o Wyspie Wielkanocnej.  Zainteresowanych 
zapraszamy do Klubu Lekarza, Lublin, ul. Chmielna 4, na 
godz. 18.00.  aa
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Sałatka po lekarsku

Szparagowe małe szaleństwo 
Zgodnie z porą roku proponuję poświątecznie „naszą nowalij-

kę”. Dlaczego, zapytacie, „naszą”? Wszak rzecz będzie o… szpara-
gach? Otóż tak, Drodzy Czytelnicy, jesteśmy jednym z czołowych 
producentów i eksporterów szparagów w Europie. Szparagi ucho-
dziły za szczególny przysmak już u… Rzymian. Sama nazwa wy-
wodzi się jednak od greckiego słowa „asparagus”, czyli młody pęd. 
Z Włoch szparagi wyruszyły potem na podbój Europy i na przeło-
mie XVIII w. dotarły wreszcie do Polski. I wtedy uchodziły za ra-
rytas. Dzisiaj w sezonie można je już kupić po kilka złotych za pęczek. Warto, bo są 
źródłem kwasu foliowego, witaminy A, witamin z grupy B, witaminy C oraz wap-
nia i błonnika. Zawierają także duże ilości glutationu. Poza tym są niskokalorycz-
ne: 100 g to tylko 18 kcal. Najbardziej popularne są szparagi białe, które swój ko-
lor zawdzięczają uprawie w specjalnych kopcach. I takich właśnie dzisiaj użyjemy 
w naszej kuchni. 

Jak poznać, że kupowane szparagi są świeże? Po przełamaniu powinny być sprę-
żyste i powinien wręcz tryskać z nich sok. Ocierane jeden o drugi wydają również 
charakterystyczne „skrzypienie”. Oczywiście możemy je kupić kilka dni wcześniej 
przed przygotowaniem dania, ale wtedy polecam je przechować w lodówce, przed 
schowaniem warto skropić je wodą i owinąć w wilgotną szmatkę lub folię spożyw-
czą. Białe szparagi myjemy pod bieżącą wodą. Przed włożeniem do gotowania nale-
ży odciąć lekko zdrewniałe końcówki (ok. 2-3 cm). Następnie obrać. Trzeba chwy-
cić szparag przy miękkiej główce (bez zdejmowania z niej skórki) i obierać wzdłuż 
warzywa, najlepiej obieraczką do ziemniaków „na leżąco”. Następnie związujemy 
je bawełnianą nitką i w garnku ustawiamy je pionowo tak, aby delikatne główki wy-
stawały ponad poziom wody – będą się gotowały na parze. Jeżeli gotujemy szparagi 
jako osobne danie, wstawiamy je do gotującej się wody – tak, jak w naszym przy-
padku. Oczywiście wodę delikatnie solimy i dodajemy płaską łyżeczkę cukru. Bia-
łe szparagi gotujemy nieco dłużej od zielonych, czyli przez 12-15 minut. Mimo że 
najbardziej popularne są szparagi serwowane pod beszamelem lub z sosem holen-
derskim, to ja dzisiaj zaproponuję małe szparagowe szaleństwo…

Składniki:
• 1 pęczek białych szparagów 
• 4 łodygi selera naciowego 
• 30 dag wędzonego i gotowanego boczku 
• 200 g startego sera długo dojrzewającego (np. typu Bursztyn)
• ¼ łyżeczki świeżo zmielonego czarnego pieprzu
• ½ łyżeczki pieprzu cytrynowego 
• ½ łyżki oliwy lub masła klarowanego 

Wykonanie:
Szparagi, po obraniu, gotujemy na 

półtwardo, czyli ok. 7 minut. Wcze-
śniej kroimy seler na ok. 0,5-cm pa-
ski w poprzek liści i zasypujemy pie-
przem oraz zalewamy roztopionym 
masłem lub oliwą i odstawiamy na 
pół godziny. W tym czasie boczek 
kroimy na grube plastry i obsmaża-
my na suchej patelni na złoty kolor 
z każdej strony. Ser ścieramy na tar-
ce o drobnych oczkach. W naczyniu 
żaroodpornym wykładamy ostrożnie 
warstwę szparagów, kładziemy na nią 
boczek, posypujemy selerem nacio-
wym. Wszystko pokrywamy warstwą 
startego sera. Wkładamy do rozgrza-
nego do 180 stopni piekarnika i zapie-
kamy z termoobiegiem ok. 15 minut. 
Serwujemy z białym winem.

PS Wegetarianie mogą zastąpić boczek tofu pokrojonym w plastry i obsmażonym 
na klarowanym maśle z dodatkiem czarnuszki.

Smacznego!
Dariusz Hankiewicz

Pamiętnik znaleziony w szpitalnej szafce (serial prawie codzienny)

Nasz szoł powszedni

3 kwietnia

Przedwczoraj był prima aprilis a mam 
wrażenie, że trwa nadal. W poprzednich 
miesiącach też takie miałem. Może to 
już będzie takie stałe, odgórne ruchome 
święto w tym kraju, obchodzone w zależ-
ności od aktualnych potrzeb, a potrzeby 
jak widać są coraz większe. I pewnie bę-
dą nadal rosły. 

4 kwietnia

Uważam, że komunikacja werbalna 
między lekarzem a pacjentem powin-
na być precyzyjniejsza i bardziej jedno-
znaczna. Otóż siostrzeńcowi sąsiada uro-
dziło się dziecko. Szczęśliwe wydarzenie, 
ale oboje z żoną przeżyli drobny koszmar, 
gdy zapytali, kiedy mogą liczyć na wy-
pis matki z dzieckiem ze szpitala. Usły-
szeli od lekarza, że wtedy, gdy dziecko 
dojdzie do siebie. Oboje zrozumieli, że 
dopiero wtedy, gdy małe zacznie cho-
dzić. Sprawa się szybko wyjaśniła, ale 
co przeżyli to ich. 

5 kwietnia

Przyszła wiosna, przesunęliśmy zegar-
ki i znowu wróciła kwestia ewentualnej 
zmiany czasu czy w przyszłości ma być 
zimowy, czy letni, czy odwrotnie. Osobi-
ście jestem za jednym, dobrze przemyśla-
nym a nie odwrotnie. Może wtedy wresz-
cie zaczniemy żyć normalnie a nie jak do-
tychczas tylko od czasu do czasu. 

6 kwietnia

Podobno planuje się likwidację lekcji 
matematyki w szkołach. A niech i to li-
kwidują. Młodzi, mając liczne przykłady, 
szybko pojmą jak sobie dodać, drugiemu 
odjąć, jak swoje mnożyć, cudze dzielić, 
kto się liczy a kto nie, co to jest a właści-
wie kto to jest mianownik, który sort jest 
pierwszy, który ostatni itd. Przykłady idą 
z góry a telewizja w tej edukacji na pew-
no pomoże. Co z tego, że my mieliśmy 
matematykę w szkole, kiedy i tak nie bar-
dzo mamy na co i co liczyć. 

7 kwietnia

W mediach podali, że brakuje pieniędzy 
na refundację leków przeciwnowotworo-
wych a jednocześnie pokazali, jaki kar-
nawał zrobili sobie szefowie NFZ na wy-
jazdowej „służbowej kursokonferencji”. 

Pełna maniana chłopców z naszego pu-
ebla. Co prawda nie w Rio, ale w ryjo by 
się należało. Tylko, jak to zrobić, gdy rę-
ce opadają?

9 kwietnia

Coraz więcej rzeczy kojarzy mi się 
z polityką. Może to dodatkowy objaw 
choroby? Wczoraj na przykład sąsiad le-
żący obok powiedział, że chciałby dłu-
gopis. DŁUGOPIS?! Dla mnie to za-
brzmiało jak złowróżbna przepowied-
nia, która oby się nie sprawdziła. Są-
siad może chcieć długo, ale niekoniecz-
nie wszyscy!

11 kwietnia

Dzwoniła ciotka, że przez kilka dni 
mnie nie odwiedzi, bo ugryzł ją pies i mu-
si chodzić do przychodni na zastrzyki, że-
by się nie wściec. Ja bym się wściekł, bo 
nie dość, że do przychodni kawał drogi, 
że kolejka z dnia na dzień coraz dłuższa, 
to do tego jeszcze w ramach oszczędności 

jesteśmy dwujęzyczni, bowiem mamy no-
wy, własny, coraz bogatszy i szybko roz-
wijający się język nienawiści. Ale dodał, 
że języków obcych też się jednak uczmy, 
nawet po to, żeby kiedy trzeba jakiemuś 
obcokrajowcowi, nie tylko imigrantowi, 
przedstawić dosadne i wierne tłumacze-
nie tego co o nim myślimy właśnie z te-
go nowego naszego języka na ten jego. 
Tak na pewno osiągniemy jeszcze lepsze 
porozumienie i jeszcze lepsze niż dotąd 
wyniki w relacjach z sąsiadami i bliższy-
mi, i dalszymi. 

18 kwietnia

Idą wybory i podobno jeżeli nie wy-
bierzemy TYCH tylko TAMTYCH, to 
TAMCI anulują wszystko i nie spełnią ni-
czego z tego, co obiecali CI. I nie będzie 
dobrze tym, którzy głosowali na TAM-
TYCH a nie na TYCH. Niezły PRZE-
PIS na frakwencję. Ciekawe czy na wy-
niki też?…

Irosław Szymański

strzykawkę trzeba mieć swoją. Jak trzeba, 
to trzeba. Przecież cudzą nie będą kłuć. 
Przynajmniej na razie. 

12 kwietnia

Według ofi cjalnych źródeł takiego do-
chodu narodowego podobno nigdy dotąd 
nie mieliśmy. Jednocześnie też podobno, 
ale już bez takiego rozgłosu, odnotowuje 
się spadek populacji narodu. No, czyżby 
tryumfalne wieści odnośnie tego docho-
du miały na celu zmniejszenie popularno-
ści hasła – „CHODU STĄD!”?

14 kwietnia

Niedługo Święta i mam nadzieję, że 
jednak większość z nas jeszcze będzie 
w stanie odróżnić te jaja odświętne od 
tych serwowanych nam codziennie. 

16 kwietnia

Sąsiad w zadumie zauważył, że jako 
społeczeństwo w coraz większej części 

zaprasza na kursy w Lublinie

Lekarze i lekarze dentyści otrzymają punkty edukacyjne 

(nr wpisu do LIL – 58-000063-003)

Wojewódzki Klub Techniki 
i Racjonalizacji w Lublinie

Ochrona radiologiczna pacjenta 

LST

11.05.2019, egzamin 19.05.2019

08.06.2019, egzamin 16.06.2019

LR, LRZ, LRT, FT, PMN

12 i 18.05.2019, egzamin 19.05.2019

09 i 15.06.2019, egzamin 16.06.2019

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

www.wktir.pl
e-mail: szkolenia@wktir.pl

tel./fax 81 532-13-39, 81 743-67-49
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aSTARYMiłosz w czyśćcu
Prof. Przemysław Czapliński, historyk literatury XX i XXI wie-

ku, eseista, tłumacz oraz dr hab. Iwona Kurz, zajmująca się histo-
rią nowoczesnej kultury polskiej w perspektywie wizualnej, an-
tropologią kultury wizualnej oraz problematyką ciała i gender 
będą gośćmi spotkania w Teatrze Starym. 21 maja o godz. 18 
w ramach „Bitwy o kulturę” będą rozmawiać, czy przyjdzie jesz-
cze czas na ponowną lekturę „Ziemi Ulro”, „Rodzinnej Europy” al-
bo „Traktatu teologicznego”? Spotkanie „Czesław Miłosz w czyść-
cu literackim” prowadzi Jerzy Sosnowski. Bezpłatne wejściówki 
do odbioru w kasie.
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Odeszli

Prof. Anna Dmoszyńska
(1942-2019)

W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa He-
matologów i Transfuzjologów, Zespołu Kliniki He-
matoonkologii i Transplantacji Szpiku Uniwersy-
tetu Medycznego w Lublinie, a także we własnym 
imieniu, chciałabym pożegnać Panią Profesor Annę 
Dmoszyńską. Osobiście, jest to dla mnie przywilej 
szczególny, ponieważ 1 października 1991 r., w któ-
rym Pani Profesor objęła kierowanie Kliniką Hema-
tologii w Lublinie był moim pierwszym dniem pra-
cy w klinice. Z Panią Profesor byłam związana przez 
całe moje zawodowe życie. To Ona w bardzo szcze-

gólny sposób przyczyniła się do tego, kim ja i moi koledzy jesteśmy jako 
lekarze, nauczyciele, naukowcy i ludzie. Zawsze bardzo dbała o nasze wy-
kształcenie lekarskie i naukowe. Od początku miała szeroką wizję rozwoju 
lubelskiej hematologii, stworzyła ośrodek przeszczepowy. Dzięki tej wizji, 
uporowi i ciężkiej pracy sprawiła, że ośrodek lubelski stał się jednym z wio-
dących w Polsce, że jesteśmy dumni z tego, że tu pracujemy.

Żegnamy jedną z najwybitniejszych postaci w polskiej hematologii. He-
matologia była dla Pani Profesor nie tylko zawodem, była jej pasją i miło-
ścią.

Bardzo ważne dla niej było, aby polska hematologia była ceniona i roz-
poznawana w Europie i w świecie. Profesor Dmoszyńska promowała Pol-
skę i polską hematologię przede wszystkim dzięki badaniom i publikacjom 
naukowym. 

Od lat 90. organizowała również konferencje naukowe, na które zapra-
szała światowej sławy ekspertów, dla których był to niejednokrotnie pierw-
szy kontakt z Polską. Kontakty te owocowały współpracą międzynarodo-
wą i często również wieloletnią przyjaźnią. Majowe spotkania hematolo-
giczne w Kazimierzu Dolnym na zawsze pozostaną w naszej pamięci jako 
okazja do pogłębiania wiedzy, ale także jako niezapomniane, sympatyczne 
spotkania koleżeńskie. 

Wkład Profesor Dmoszyńskiej w rozwój polskiej hematologii to rów-
nież redakcja zaleceń terapeutycznych i wielu podręczników z zakresu he-
matologii, w tym jednego z najbardziej uznanych – „Podstawy hematolo-
gii” – którego najnowszego wydania, będącego w trakcie przygotowywa-
nia, już nie zobaczy. 

Ogromnym jej osiągnięciem było stworzenie i wieloletnie przewodnicze-
nie Polskiej Grupie Szpiczakowej. Działalność Grupy to zarówno aspekt na-
ukowy, ale również walka o dostęp nowych terapii dla polskich chorych na 
szpiczaka, walce tej była bardzo oddana do ostatnich swoich dni. I prawie 
do końca konsultowała i leczyła chorych. To ona, dzięki swojej wiedzy, za-
angażowaniu i intuicji lekarskiej przyczyniła się do wprowadzenia w Pol-
sce leczenia talidomidem, pierwszym z nowych leków, które zmieniły ob-
licze leczenia szpiczaka. 

Żegnamy Profesor Annę Dmoszyńską – Pierwszą Damę Polskiej Hema-
tologii, tak bardzo oddaną swojej pracy. Ale wszyscy, którzy ją znaliśmy, 
pamiętamy również o jej ogromnej wiedzy pozamedycznej, niezwykłej eru-
dycji, zainteresowaniach sztuką i kulturą, o Jej wrażliwości na piękno, o cie-
kawości życia i świata, niespożytej energii, którą nas zarażała i otwartości 
na wszystko co nowe. Pamiętamy jej optymizm, poczucie humoru i to, że 
była zawsze życzliwa, pomocna i otwarta, można było z nią przedyskuto-
wać każdy problem, przy czym ważne było jego rozwiązanie, a nie to po 
czyjej stronie jest racja. 

Do życia i zasług Profesor Anny Dmoszyńskiej, w sposób szczególny 
odnoszą się słowa: „non omnis moriar” z pieśni Horacego. Pamięć o To-
bie Aniu będzie żyć w Twoich osiągnięciach na polu hematologii i w nas, 
Twoich wychowankach, przyjaciołach i współpracownikach oraz w świa-
domości pacjentów, którym w tak oddany sposób przez wiele lat swoją pra-
cą służyłaś.

W imieniu przyjaciół i współpracowników Iwona Hus

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 (pobyt 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 Dziennikarza tel. +48 (81) 881 01 62. 

Informacje organizacyjne:

Rosława Kluza – tel. 604 401 654, kluzar@o2.pl
Anna Zmysłowska – tel. 601 283 318 
a.zmyslowska@hipokrates.org 

Zjazd 50-lecia!
Zjazd absolwentów 1963-69

Absolwenci Wydz. Lekarskiego AM w Lublinie, 
rocznik 1963-1969. Zapraszamy na zjazd 
z okazji 50-lecia absolutorium, połączony z uroczystym 
wręczeniem odnowionych dyplomów. 

Spotkanie odbędzie się 21 września 2019 r. w Lublinie, 
Collegium Novum, Al. Racławickie 1. Początek o godz. 
15.00. Bankiet w hotelu „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 aktualnego nazwiska i z okresu studiów 
(panie). Więcej informacji: E. Jezierska (tel. 608 286 446), 
W. Wieczorkiewicz (tel. 604 415 077). Można zamówić 
nocleg w „Victorii”, 81 53 27 011, hasło „50-lecie”. 

Zjazd 20-lecia!
Absolwenci AM w Lublinie, 

Wydział Lekarski, rocznik 1999
Zapraszamy na spotkanie z okazji 
20-lecia ukończenia studiów, które odbędzie się 
w dniu 19 października 2019 r. o godzinie 16.00 
w hotelu „Focus”, aleja Warszawska 109, Lublin.

Opłata za uczestnictwo wynosi 300 zł. Wpłat prosimy 
dokonywać na konto: Rafał Sapuła, 
Bank PKO BP 21 1020 5356 0000 1102 0117 9381, 
tytułem: imię, nazwisko – AM Lublin 1999, Panie poprosimy 
o podanie nazwiska obecnego oraz z okresu studiów.

Komitet Organizacyjny (kolejność losowa): 
Dariusz Skal, tel.: 608 588 844, email: Dariusz.skal@wp.pl, 
Artur Danieluk, tel.: 605 601 399, email: art1974dan@
o2.pl, Rafał (Zdzicho) Sapuła, tel.: 609 737 085, 
email: rafal.sapula@wp.pl

Skrzynka mailowa do kontaktu z Komitetem 
Organizacyjnym: medycyna1999lublin@gmail.com

Chcemy zrobić także książeczkę o nas – osoby 
zainteresowane prosimy o przesłanie zdjęcia, danych 
kontaktowych i krótkiej, aktualnej informacji o sobie.

Absolwenci Wydziału 
Lekarskiego UM w Lublinie

rocznik 1964-1970
Zapraszamy absolwentów Wydziału Lekarskiego 
Akademii Medycznej w Lublinie z lat 1964-1970 
na kolejne spotkanie koleżeńskie, które odbędzie się 
w dniach 7-9 czerwca 2019 r. w hotelu „Renesans” 
w Zamościu, ul. Grecka 4. 

Koszt uczestnictwa w programie spotkania wynosi 250 zł 
od osoby, oraz dodatkowo koszty zakwaterowania w hotelu 
„Renesans” (od 143 do 208 zł ze śniadaniem). Osoby 
zainteresowane spotkaniem prosimy o wpłacenie kwoty 
250 zł na podane poniżej konta organizatorów 
do dnia 20 maja 2019 r. 

Szczegółowe informacje u organizatorów pod poniższymi 
numerami telefonów.
66 1020 3176 0000 5102 0033 8376 – posiadacz rachunku: 
Liliana Szymańska-Mazur, informacja pod 
nr tel.: 605 589 587, e-mail: lilianamazur@gmail.com
24 1240 2496 1111 0000 3761 2432 – posiadacz rachunku: 
Jolanta Żuber-Wieczorkiewicz, informacja pod 
nr tel.: 604 415 883, e-mail: jwieczorkiewicz@ gazeta.pl

Rezerwacja telefoniczna noclegów pod numerem: 
tel. 84 677 59 30, fax 84 677 59 32: hasło: Zjazd Lekarzy. 
Numer konta do wpłat za noclegi:

Bank PKO SA I 0 Zamość Pl 
66 1240 2816 1111 0000 4015 2345

Duszpasterstwo Służby Zdrowia zaprasza na wycieczki – pielgrzymki:

Uwaga, czerniak!
Wczesne rozpoznanie czerniaka daje szansę 

na stuprocentowe wyleczenie, to jedno z głów-
nych założeń ogólnopolskiego programu profi -
laktyki, który skierowany jest do dzieci i mło-
dzieży. Uczestniczy w nim już 176 placówek 
oświatowych w całym kraju.

W Lublinie pod koniec marca odbyło się pod-
sumowanie dotychczasowych działań w tym 
zakresie. Program jest realizowany do końca 
czerwca. 

Bardzo niepokojące są statystyki pokazujące, 
że liczba chorych na czerniaka, który jest nowo-
tworem złośliwym skóry, z roku na rok wzra-
sta. W 2010 roku w Polsce odnotowano ponad 
2,5 tys. nowych przypadków, cztery lata później 
było już ponad 3 tys. Istotne jest też to, że cho-
rują coraz młodsi. Stąd pomysł na prowadzenie 
specjalnych lekcji, poświęconych uwrażliwia-
niu uczniów i ich uświadamianiu na temat za-
grożeń, związanych z występowaniem tej groź-
nej choroby. 

– Bo przecież wystarczy zachować kilka za-
sad, aby wykluczyć ryzyko zachorowania – 
podkreślali uczestnicy konferencji, którzy dys-
ponowali materiałami Akademii Czerniaka – 
sekcji Polskiego Towarzystwa Chirurgii On-
kologicznej. 

Na Lubelszczyźnie program jest realizowany 
w siedmiu miastach (obok Lublina m.in. w Cheł-
mie, Białej Podlaskiej, Włodawie i Świdniku). 
Polega m.in. na przeprowadzaniu zajęć w szko-
łach. W Lublinie do programu przystąpiło 9 pla-
cówek. Zostały wytypowane przez miasto, któ-
re zapowiada rozszerzenie programu. 

Jak informowała Joanna Bartosińska z Kli-
niki Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii 
Dziecięcej Szpitala Klinicznego nr 1 w Lubli-
nie, ryzyko zachorowania rośnie nawet dwu-
krotnie u osób, które przeszły poparzenie sło-
neczne w dzieciństwie lub w wieku nastolet-
nim. Uczmy więc już najmłodszych, jak przede 
wszystkim unikać poparzeń a także, jak rozpo-
znawać objawy czerniaka, bo to podstawa za-
chowania zdrowia.

W Polsce umieralność na czerniaka jest 
o 20 proc. wyższa niż w Europie. aa

Litwa – 1-4.05.2019
Wilno, Kowno, Troki, Wigry; 

cena 650 zł + 50 euro 
(autokar).

Bałkany – 20-30.06.2019
Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Albania (Jeziora 
Plitwickie – Medugorje – Dubrovnik – Bar – Kruje 

– Tirana – Durres – Ardenica – Petrele – Jeziora 
Szkoderskie – Herceg Novi– Neum – Veprić); 

cena: 1150 zł + 350 euro (autokar).

Włochy – 16-23.09.2019
do źródeł Nowenny Pompejańskiej
Capri, Pompeje, Wezuwiusz, Monte 

Sant’Angelo, San Giowanni Rotondo, Neapol; 
cena: 2860 zł + 300 euro (samolot, autokar).

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

Lekarze
• Alergologa, dermatologa i endokrynologa za-

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

• SP ZOZ w Adamowie, powiat Łuków, 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 Lu-
bartowie/Woli Skromowskiej (certyfi kat ISO) 
zatrudni 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.

• ARION Szpitale sp. z o.o. zatrudni lekarzy spe-
cjalistów z zakresu chorób wewnętrznych, 
chorób zakaźnych i neurologii do pracy w od-
działach oraz lekarzy w trakcie robienia spe-
cjalizacji na dyżury medyczne. Miejsce pracy 
Biłgoraj. Tel. 697 617 661.

• NZOZ w Chodlu zatrudni lekarza rodzinnego 
lub pediatrę, ze specjalizacją lub w trakcie, do 
pracy w POZ. dogodne warunki pracy i płacy 
– do uzgodnienia. Tel. 501 086 886.

• Prężnie działająca przychodnia w Świdniku po-
szukuje lekarza medycyny rodzinnej lub inter-
ny lub rezydenta. Warunki do uzgodnienia. Tel. 
609 365 327.

• Centrum Medyczne COMED w Cycowie pil-
nie zatrudni do pracy w POZ lekarza medycy-
ny rodzinnej, pediatrę, internistę lub lekarzy 
w trakcie tych specjalizacji. Atrakcyjne wyna-
grodzenie, dowolna forma zatrudnienia. No-
woczesna, świetnie wyposażona przychodnia. 
Tel. 825 640 975, 515 866 968.

• 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.

• Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Ja-
na z Dukli w Lublinie poszukuje lekarzy specja-
listów z zakresu onkologii klinicznej i radiote-
rapii onkologicznej Oferowana forma współ-
pracy: umowa o pracę lub umowa kontrakto-
wa. Szczegóły w Dziale Organizacyjno-Praw-
nym COZL, pokój 95, od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach: 8.00 -14.00 lub tel.: 81 454 17 
43, 81 454 17 44. 

• Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Świdniku pilnie zatrud-
ni: lekarza w Oddziale Położniczo-Ginekolo-
gicznym i lekarza w Oddziale Neonatologicz-
nym. Oferujemy zatrudnienie na podstawie 
umowy o pracę bądź umowie cywilnoprawnej 
(kontraktu) – w pełnym wymiarze czasu pracy 
(etat) bądź pełnienie dyżurów w ww. oddzia-
łach. Tel. (81) 751 42 15, (81) 751 46 64. 

• SP ZOZ we Włodawie zatrudni lekarzy ge-
riatrów i kardiologów. Tel. 797 702 705, 797 
704 877. 

• NZOZ w Kraśniku zatrudni lekarza interni-
stę, pediatrę lub rezydenta do pracy w przy-
chodni POZ w ramach umowy z NFZ. Tel. 691 
471 490.

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 Lu-
bartowie/Woli Skromowskiej (certyfi kat ISO) 
zatrudni lekarzy stomatologów oraz protety-
ków do pracy w ramach kontraktu z NFZ i pry-
watnie. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie. 
Zapewniamy komfort pracy w nowoczesnych 
placówkach i przyjaznej atmosferze. Tel. 603 
063 060.

• Nawiążę współpracę z lekarzem dentystą 
w gabinecie prywatnym w Puławach. Gwaran-
cja „dniówki”. Wymagana działalność gospo-
darcza, 2 lata doświadczenia. Wtorki/czwartki 
rano, piątki po południu, co 2. sobota. Szcze-
góły do ustalenia. Tel. 606 268429, awo.dent.
pulawy@gmail.com

• Nawiążę współpracę z lekarzem dentystą 
w gabinecie prywatnym w Puławach. Wyma-
gana działalność gospodarcza, 2 lata doświad-
czenia. Szczegóły do ustalenia. Tel. 882 911 999 
awo.dent.pulawy@gmail.com 

• Nawiąże współpracę z doświadczonym leka-
rzem endodontą, praca w systemie komercyj-
nym, atrakcyjne warunki płacowe – Świdnik. 
Tel. 515 758 570.

• Podejmę współpracę z lekarzem dentystą (sto-
matologia zachowawcza, endodoncja, drobna 
chirurgia. Praca w świeżo wyremontowanym 
gabinecie (4 fotele). Nowoczesne wyposaże-
nie. Bardzo dobre warunki pracy. Piękna lokali-
zacja – Potoczek k. Janowa Lub. Bardzo szeroka 
baza pacjentów. Praca prywatnie i w ramach 
NFZ. Czas, terminy i godziny pracy do uzgod-
nienia. Mieszkanie do dyspozycji na miejscu. 
Tel. 695 350 102.

• Prężnie działający NZOZ w Lublinie zatrudni 
stomatologów specjalistów w zakresie prote-
tyki stomatologicznej i endodoncji lub stoma-
tologów chcących się specjalizować. Tel. 691 
711 242, 81 741 46 17.

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.

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

• Zatrudnię lekarza dentystę specjalistę or-
todoncji, atrakcyjne warunki płacy i pracy. 
Tel. 509 747 475.

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

• Zatrudnię 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.

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

• Specjalista chirurgii stomatologicznej na-
wiąże współpracę z gabinetem ortodontycz-
nym w Lublinie lub jego okolicach. Tel. 513 
011 632.

• Centrum Stomatologii nawiąże współpracę 
z lekarzem dentystą (może być po stażu). Ofe-
rujemy pracę na nowym sprzęcie, elastyczny 
grafi k, atrakcyjne warunki zatrudnienia. Pa-
cjenci prywatni i na kontrakt ogólnostoma-
tologiczny NFZ. Miejsce pracy Puławy (30 min 
samochodem od Lublina). Wymagania: chęci 
dalszego rozwoju, zaangażowanie i precyzja. 
Tel. 698 608 724.

• Centrum Stomatologii nawiąże współpracę 
z lekarzem dentystą (może być po stażu). Ofe-
rujemy pracę 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: chęci 
dalszego rozwoju, zaangażowanie i precyzja. 
Tel. 535 027 080 lub dental.med@wp.pl

• 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, zaangażowanie i precyzja. Tel. 
535 027 080.

• NZOZ w Kraśniku zatrudni dentystę w ramach 
umowy z NFZ. Pacjenci również komercyjni. 
Tel. 691 471 490.

• Prężnie działający NZOZ w Lublinie zatrudni 
stomatologów specjalistów w zakresie prote-
tyki stomatologicznej i endodoncji lub stoma-
tologów chcących się specjalizować Tel. 691 
711 242, 81 741 46 17.

• Nawiążę współpracę z ortodontą w prywat-
nym gabinecie w Puławach. Nowoczesny ga-
binet, bardzo korzystne warunki współpracy. 
Tel.: 606 26 84 29, awo.dent.pulawy@gmail.
com.

• 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.

Drobne

• 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 aparat USG Alpha 7, głowice ultra-
sonografi czne UST-52105, UST-5412,UST-9130, 
Videoprinter. Okres gwarancji do 14.02.2021 r. 
Pierwszy właściciel, rok nabycia 2018, stan ide-
alny, serwisowany. Cena do uzgodnienia. Tel. 
501 536 725.
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Zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Le-
karskiej nr 27/14/VII z 5 września 2014 r. 
z dniem 1 stycznia 2015 r. zmieniła się wy-
sokość składki członkowskiej na rzecz izby 
lekarskiej.

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

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

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

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

Lekarz, który przed wejściem w życie 
uchwały, miał ustaloną miesięczną wyso-
kość składki na kwotę 10 złotych, opłaca 

składkę w tej kwocie do czasu nabycia 
prawa do zwolnienia z obowiązku opłaca-
nia składki.

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

Wszelkie zmiany mające wpływ na 
wysokość składki członkowskiej należy 
zgłaszać w izbie lekarskiej w terminie do 
30 dni. Zmiany te skutkują od pierwsze-
go dnia miesiąca następującego po mie-
siącu, w którym ORL podjęła stosowną 
uchwałę.
Składkę za dany miesiąc opłaca się do 
końca tego miesiąca lub z dowolnym wy-
przedzeniem.
Składki należy opłacać przelewem na 
indywidualne konto bankowe lub w ka-
sie LIL.
Numer indywidualnego konta do wpłat 
składek członkowskich można sprawdzić 
na stronie Lubelskiej Izby Lekarskiej: 
http://www.oil.lublin.pl/skladki.html

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

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

rzystanie z wszelkich form działalności 
Izby, w tym kart BENEFIT SYSTEM 
oraz dostępu do opieki prawnej LEX SE-
CURE, jest możliwe wyłącznie dla osób 
systematycznie opłacających składkę 
członkowską.

Składki członkowskie w 2019 r.

• 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. 

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

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

• Sprzedam tanio przenośny aparat EKG fi rmy 
ASPEL oraz negatoskop jednoklatkowy typ 
NGP 11. Tel. 502 115 045.

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

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

• Sprzedam NZOZ stomatologiczny w Lublinie, 
kontrakt z NFZ w pełnym zakresie do 2022 plus 
pacjenci komercyjni. Kontakt: stomatologialu-
blin@yahoo.com

• Sprzedam funkcjonujący gabinet stomatolo-
giczny z wyposażeniem i kontraktem NFZ. Ist-
nieje również możliwość prowadzenia prakty-
ki prywatnej. Lokalizacja: Ośrodek Zdrowia – 
40 km od Biłgoraja, tel. 572 204 570.

• Sprzedam autoklaw MELAK /niemiecki/ 
z możliwością podłączenia drukarki. Tel. 609 
575 546.

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. 

adresy internetowe:
Medicus – medicus.lublin.pl
LIL – oil.lublin.pl
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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

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

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

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

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

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

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

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

• kancelaria Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej: 
81 536-04-76, rzecznik@oil.lublin.pl

• ubezpieczenia lekarzy: 
81 536-04-77 (Lublin), 
83 344-28-87 (Biała Podlaska), 
82 564-35-99 (Chełm), 
84 638-46-58 (Zamość)
ubezpieczenia@oil.lublin.pl

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

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

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






