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17 maja w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej od-
była się konferencja rocznicowa na temat uchwalenia 
ustawy powołującej do życia Izby Lekarskie. Swoją 
obecnością uświetnił uroczystość minister zdrowia 
Łukasz Szumowski. Były wspomnienia, wystąpie-
nia kolegów, którzy zakładali samorząd.

Wśród wielu wystąpień było jedno nakreślające 
kierunki rozwoju ochrony zdrowia. Analizując róż-
ne czynniki wpływające na stan zdrowia zauważo-
no, że to nie kod genetyczny a miejsce zamieszkania 
(kod pocztowy) ma w naszym życiu zdecydowany 
wpływ na nasze zdrowie. I to w tym kierunku powin-
na rozwijać się ochrona zdrowia – poprzez poprawę 
jakości życia, zwiększenie dostępności do świadczeń 
medycznych i programów profi laktycznych (chyba 

te nowości wszyscy mieliśmy na studiach). Nie obyło się bez propa-
gandy sukcesu. Prelegentka zauważyła zdecydowaną poprawę owej 
jakości życia i zdrowia poprzez wprowadzenie różnorakich progra-
mów 500+. I to akurat w czasie, gdy są problemy z przyrostem na-
turalnym i skraca się długość życia Polaków. Jak osiągnąć wymie-
nione cele? Tutaj konkretów mniej. Na pewno należy odciążyć leka-
rzy (bo jest ich zbyt mało) poprzez przeniesienie ich kompetencji na 
inne grupy zawodowe. Zaczyna brzmieć to groźnie, jeżeli powiem, 
że w poprawionym przez ministerstwo projekcie „ministerialnym” 
ustawy (który od 3 miesięcy nie może się ukazać) o zawodach leka-
rza i „jeszcze” lekarza dentysty został wprowadzony zapis mający 
uczynić studia lekarskie studiami praktycznymi. Lekarze dentyści 
od ubiegłego roku czekają na stosowny akt ministra, potwierdzają-
cy akademickość ich studiów. Poprzednie zapisy wygasły. Należy 
pamiętać, że są grupy zawodowe, domagające się większych upraw-
nień i wpływu na proces diagnozy i leczenia, nie do końca zdając so-
bie sprawę, że za tymi splendorami idzie odpowiedzialność. Gdyby 
takie trendy się utrzymały to witaj cechu balwierzy, cyrulików i chi-
rurgów zamiast samorządu lekarskiego. Że o szybkiej ścieżce zawo-
dowej nie wspomnę. Nie matura lecz chęć szczera. 

Plotka głosi, że projekt ustawy, nie na rękę rządzącym, trafi  do 
kosza jak wiele innych inicjatyw środowiska. Po co więc była praca 
kolegów, którzy ku zdziwieniu wszystkich w ministerstwie, w ter-
minie wywiązali się z zadania. Czy tak będzie, nie wiem, ale znając 
szereg zmian, które ministerstwo wprowadziło w projekcie i opór 
niektórych tzw. autorytetów, może lepiej gdyby jej nie było w zmie-
nionej postaci. 

Koniec z pesymizmem, przed nami piknik rodzinny (2 czerw-
ca), długi weekend i piknik motoryzacyjny 22 czerwca. No i oczy-
wiście wakacjeeee. 

Leszek Buk
lbuk@oil.lublin.pl, tel. 601 800 779
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Wydarzenia oil.lublin.pl

Unia Lubelska – w debacie
Z okazji 450-lecia Unii Lubelskiej 10 maja br. odbyła się 

konferencja naukowa na temat wydarzenia, które miało miej-
sce w Lublinie w 1569 roku. Debata pod nazwą „Unia Lu-
belska – jedność i różnorodność” odbyła się w Uniwersyte-
cie Medycznym w Lublinie. Była okazją do wymiany myśli 
i poglądów z perspektywy narodów biorących udział w Unii 
Lubelskiej.

W spotkaniu uczestniczyła sekretarz stanu w Ministerstwie 
Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, która odczytała list mini-
stra zdrowia Łukasza Szumowskiego, skierowany do uczest-
ników spotkania. Konferencję rozpoczął rektor Uniwersytetu 
Medycznego prof. Andrzej Drop i Adam Pęzioł, prezes Sto-
warzyszenia Ośrodek Myśli Prymasa Stefana Kardynała Wy-
szyńskiego w Komańczy.

Jubileuszowo o samorządzie 
lekarskim

17 maja 2019 r. Naczelna Rada Lekarska obchodziła ju-
bileuszowe 30-lecie odrodzenia izb lekarskich, czyli rocz-
nicę uchwalenia ustawy o izbach lekarskich. Spotkanie do-
tyczyło roli i działalności samorządu lekarskiego w minio-
nych latach. Podczas dwóch paneli podsumowano 30 lat od-
rodzonego samorządu lekarskiego i zastanawiano się nad je-
go przyszłością.

10-lecie szpitala
Szpital Powiatowy w Łęcznej 10 maja br. uroczyście świę-

tował jubileusz 10-lecia. 
Do najważniejszych zdarzeń, towarzyszących obchodom, 

należała ceremonia wkopania kamienia węgielnego pod no-
we skrzydło szpitala, w którym będzie mieścił się tak potrzeb-
ny zakład opiekuńczo-leczniczy z oddziałem rehabilitacyjnym, 
a także wprowadzenie do kaplicy szpitalnej relikwii św. Siostry 
Faustyny Kowalskiej. Podpisano też umowę o współpracy szpi-
tala z lubelskim Uniwersytetem Medycznym. Na jej mocy zo-
stanie utworzona klinika chirurgii plastycznej i rekonstrukcyj-
nej. W planach jest też utworzenie ośrodka opieki senioralnej 
w Jaszczowie, w którym będzie także działało hospicjum.

– Kiedy ruszała budowa szpitala niewielu wierzyło w jej szyb-
kie ukończenie, ale się udało, chociaż droga do tego nie była ła-
twa. Zawdzięczmy to współpracy z ludźmi różnych opcji poli-
tycznych, dlatego pozwalam sobie nazwać nasz szpital „szpi-
talem zgody” – mówił dyrektor łęczyńskiej placówki Krzysz-
tof Bojarski.

Jubileusz był też okazją do wręczenia odznaczeń państwo-
wych i resortowych (srebrny medal zasługi otrzymał Krzysz-
tof Bojarski) a także Medali 10-lecia SPZOZ w Łęcznej, któ-
rym został uhonorowany m.in. także prezes LIL Leszek Buk. 
Medal w imieniu prezesa Buka odebrał Marek Kos.

3 Maja – Święto Konstytucji
Jak zawsze uroczyście obchodzono Święto Konstytucji 3 Ma-

ja – odbyła się sesja Rady Miasta, odprawiono mszę w inten-
cji ojczyzny, był wspólnie odtańczony w korowodzie polonez, 
pokaz tańców narodowych i inauguracyjny pokaz fontanny 
na placu Litewskim. 

Wcześniej przedstawiciele Lubelskiej Izby Lekarskiej złożyli 
wieniec i kwiaty pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja.

E-recepta 
w praktyce zawodowej 

lekarza/lekarza dentysty
Lekarze wystawiający recepty w ramach praktyk zawo-

dowych, mają obowiązek podłączenia się do Systemu P1 nie 
później niż do dnia 31 grudnia 2019 r., 

Aby uzyskać dostęp do Platformy P1 należy:
1. Posiadać konto w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Dzia-

łalność Leczniczą (RPWDL)
2. Posiadać przypisaną księgę rejestrową do konta w RPWDL. 

Aby przypisać swoją księgę rejestrową do konta w RPWDL, 
należy zarejestrować się na stronie rpwdl.csioz.gov.pl w apli-
kacji Rejestr Praktyk Zawodowych i aktywować konto. Na-
stępnie należy wypełnić i przesłać (pocztą, mailem – prakty-
ki@oil.lublin.pl lub faksem – 81 53 60 469) do Izby wniosek 
o nadanie uprawnień do księgi, dostępny na stronie LIL oraz 
na stronie RPWDL.

W związku z powyższym zapraszamy do rejestracji w RPWDL 
oraz składania wniosków o nadanie uprawnień do Państwa ksiąg 
rejestrowych.

Jeśli będą mieli Państwo wątpliwości lub pytania zaprasza-
my do kontaktu telefonicznego – 81 53 60 452, 81 53 60 453, 
lub mailowego – praktyki@oil.lublin.pl 

Lekarzu zweryfikuj swoje dane 
w Rejestrze Lekarzy LIL!

Prosimy podać aktualny adres zamieszkania, adres do ko-
respondencji (także e-maliowy) oraz nazwę i adres miejsca 
pracy – (więcej szczegółów na ostatniej stronie w tekście 
„Komisja Wykonywania Zawodu ORL w Lublinie”, który 
publikowany jest w każdym wydaniu Medicusa).

Kontakt w tej sprawie tel. 81 53 604 85/81 fax. 69; 
e-mail: rejestr.lekarzy@oil.lublin.pl 

Informacje 

zaprasza

lekarzy dentystów 
na kurs medyczny pt.:

Dekontaminacja, sterylizacja w gabinecie 
dentystycznym, a kontrola sanepidu 

w dniu 26 czerwca 2019 r. 
w hotelu Focus w Lublinie, ul. Skowronkowa 2.

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny 
na stronie: 

kkm.oil.lublin.pl

Lubelska Izba Lekarska 

Tekst: Anna Augustowska
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Obrady Okręgowej Rady Lekarskiej w Lu-
blinie w dniu 8 maja 2019 r. prowadził Le-
szek Buk, prezes LIL. Informacje o działal-
ności delegatur przekazali ich przewod-
niczący.

Delegatura Biała Podlaska – 5 kwiet-
nia 2019 r. zmarł w wieku 59 lat lek. denty-
sta Jerzy Lewandowski.

Delegatura Chełm – przedstawiciele 
delegatury uczestniczyli w spotkaniach rad 
społecznych: Wojewódzkiej Kolumny Trans-
portu Sanitarnego w Chełmie oraz SP Miej-
skiego ZOZ w Chełmie.

Delegatura Zamość – działalność sta-
tutowa.

Delegatura Lublin – objęto honorowym 
patronatem XVIII Zjazd Naukowy Polskie-
go Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kry-
minologii w Lublinie oraz obchody jubile-
uszu 50-lecia szpitala w Kraśniku. Zakupio-
no sprzęt komputerowy na potrzeby redak-
cji Medicusa. Założono klimatyzację w po-
kojach gościnnych LIL. Pokryto koszty zwią-
zane z udziałem chóru Continuum na Kon-
gresie Polonii Medycznej w Gdańsku oraz 
w warsztatach wokalnych w Janowie Lu-
belskim. Prezes Buk uczestniczył w spotka-
niu wielkanocnym w Hospicjum Dobrego 
Samarytanina, a wiceprezes Jacek Szkutnik 
i Dariusz Samborski w obchodach Święta 
Konstytucji 3 Maja. 

Komisja Socjalno-Bytowa – przyznała 
pożyczki zwrotne na sumę 216 tys. zł, do-
konała wypłat z okazji urodzenia 10 dzieci 
w rodzinach lekarskich.

Komisja Kultury – 18 maja 2019 r. w Klu-
bie Globtrotera odbyła się prelekcja Urszu-
li Ogrodowicz o Wyspie Wielkanocnej, Ro-
bert Pranagal wygłosił prelekcję pt. „Portret 
między prawdą a kreacją”, a w Galerii Sztuki 
Nieprofesjonalnej „U Lekarzy” odbył się wer-
nisaż wystawy fotografi cznej Jerzego Bed-
narskiego „W dobrym świetle”..

Komisja ds. Lecznictwa Otwartego – 5 
czerwca 2019 r. odbędzie się kolejne spotka-
nie, tym razem z dyrektorami szpitali.

Komisja ds. Seniorów – na przełomie 
VI/VII planowane jest spotkanie integracyj-
ne w Wojciechowie, a 30.05.2019 r. prelek-
cja o książce wspomnieniowej dr. Wojcie-
cha Marka o jego Matce.

Komisja Młodych Lekarzy – planuje 
w dniu 22 czerwca piknik motoryzacyjny 
z atrakcjami – z udziałem aut Toyoty.

Komisja Kształcenia Medycznego – 
wysłano wniosek do CMKP w sprawie kur-
sów specjalizacyjnych z ratownictwa me-
dycznego. Prowadzony jest rejestr podmio-
tów kształcących. Odbywają się kursy z BHP, 
zdrowia publicznego i prawa medycznego. 
Podpisano umowę z Urzędem Marszałkow-
skim na prowadzenie kursów z bioetyki, 

prawa medycznego i orzecznictwa me-
dycznego dla 300 stażystów lekarzy i leka-
rzy dentystów.

Komisja ds. Wykonywania Zawodu 
– 4 lekarzy wpisano na listę członków LIL 
z powodu przeniesienia z innej izby. Wy-
dano 3 zaświadczenia w sprawie uznania 
kwalifikacji zawodowych w krajach Unii 
Europejskiej.

Komisja Rekreacji i Sportu – przedsta-
wiła bogaty program imprez na maj i czer-
wiec (o majowych imprezach piszemy na 
dalszych stronach). 2 czerwca 2019 r. zor-
ganizowano cykliczny Rodzinny Piknik 
w ośrodku Malibu w Krężnicy Jarej k. Lubli-
na. W dniach 14-15 czerwca 2019 r. odbę-
dą się w Bychawie Mistrzostwa Polski Leka-
rzy w Kolarstwie Szosowym.

Na nową przewodniczącą Komisji ds. 
Lecznictwa Otwartego w tajnym głoso-
waniu została wybrana Wioletta Szafrań-
ska-Kocuń.

ORL podjęła uchwałę w sprawie zasad 
finansowania czynności członków Okrę-
gowego Sądu Lekarskiego oraz zastępców 
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej. Podkreślano, że praca w tych 
organach samorządu lekarskiego wymaga 
dużego nakładu pracy, zaangażowania i po-
czucia osobistej odpowiedzialności. Uchwa-
ła ORL została podjęta jednogłośnie. (jj)

Z obrad ORL – maj 2019 r.

Studenci lubelskiego Uniwersytetu Medycznego wygra-
li – trzeci raz z rzędu, a piąty w czasie 7 dotychczasowych 
edycji – Ogólnopolskie Zawody w Symulacji Medycznej 
SimChallenge 2019. 

Lublinianie pokonali 11 drużyn. 
Zawody odbyły się 10 maja br. w Centrum Symulacji Me-

dycznej w Lublinie. Do najtrudniejszych zadań, z którymi mu-
sieli zmierzyć się młodzi medycy, należała interwencja w domu 
chorego (pacjenta należało nakłonić i następnie przetransporto-
wać do szpitala psychiatrycznego), a także udzielenie pomocy 
na oddziale chirurgicznym osobie z ciężkimi poparzeniami.

Zwycięska drużyna to: Zuzanna Pelc, Aleksander Sła-
wiński, Aleksandra Majchrzak, Maksymilian Podleśny, Do-
minik Ruta. 

Komisja Socjalno-Bytowa oil.lublin.pl

Kiedy lekarzom rodzą się dzieci
– Mamy trzy córki, ale tylko raz sko-

rzystaliśmy z becikowego, które Lubel-
ska Izba Lekarska przyznaje z racji uro-
dzenia dziecka – mówi lekarz Jacek Kę-
pa, pediatra z WSSz im. Wyszyńskiego 
w Lublinie. – Z prostego powodu – kie-
dy na świat przychodziły dwie pierwsze 
córki, jeszcze go nie było.

Świadczenia z tytułu urodze-
nia dziecka w wysokości 1 tys. 
zł przyznawane są przez Lubel-
ską Izbę Lekarską od stycznia 
2018 roku.

W 2018 roku przyznano 165 
świadczeń na kwotę 165 tys. zł. 
Od stycznia 2019 roku udzielo-
no 70 świadczeń z tytułu urodze-
nia dziecka.

Zawody były częścią VII Konferencji Symulacji Medycznej 
i Edukacji dla Studentów i Młodych Lekarzy, w czasie której 
zaprezentowano ponad 100 prac naukowych w 6 sesjach. Tra-
dycyjnie odbyło się też ponad 20 warsztatów z zakresu umie-
jętności praktycznych np. w chirurgii, leczeniu oparzeń, me-
dycynie ratunkowej, stomatologii, położnictwie czy internie.
Jak podkreślał Kamil Torres, szef Centrum Symulacji Medycz-
nej UM w Lublinie, nowoczesne centrum symulacji, które po-
siada m.in. szpitalny oddział ratunkowy, sale chorych, trakt ope-
racyjny i nawet oddział intensywnej terapii, pozwala przepro-
wadzić niemal wszystkie konkurencje nie tylko z zakresu me-
dycyny ratunkowej, ale również chirurgii, ginekologii, pedia-
trii, a nawet psychiatrii.

Anna Augustowska

To prawda – najstarsza, rezolutna i by-
stra Aleksandra ma 8 lat, jasnowłosa Bar-
bara skończyła 6 lat, a malutka Julia uro-
dziła się 14 kwietnia br. Trzy córki dok-
tora Jacka Kępy i jego żony Izabeli rosną 
pod ich troskliwą opieką.

– Rodzina to najwyższa wartość 
i szczęście. Prawdziwy cel w życiu, ale 

też wyzwanie – podkreślają rodzi-
ce dziewczynek. – Trzeba umieć 
wszystko zaplanować, mieć logi-
stykę w jednym palcu, bo pogo-
dzenie pracy zawodowej lekarza 
z życiem rodzinnym, szczególnie 
teraz, kiedy dziewczynki są jesz-
cze małe i wymagają stałej opieki, 
dowożenia do szkoły i przedszkola 

itd. – nie zawsze jest proste – mówi Ja-
cek Kępa, który pracuje na dwóch etatach: 
w szpitalu a także w poradni lekarza ro-
dzinnego. Żona jest farmaceutką.

• Czy becikowe to ważna pomoc dla 
młodej rodziny?

– Bardzo to cenimy, nie tylko z powo-
dów fi nansowych – chociaż to też ważne, 
bo za otrzymane pieniądze kupiliśmy wó-
zek, ale także z powodów ludzkich. Ta ini-
cjatywa to dla nas dowód, że Izba wspie-
ra osoby z małymi dziećmi, że podkreśla 
w ten sposób, jak ważną wartością jest 
młode pokolenie – mówi Kępa. – Ważne 
jest także to, że tu nie ma podziałów i kry-
teriów fi nansowych, jak w przypadku be-
cikowego od państwa. Każde nowo naro-
dzone dziecko lekarskie dostaje to wspar-
cie – zaznacza Izabela Kępa.

Pytam, czy wybrana specjalizacja – 
pediatria – ułatwia wychowywanie dzie-
ci? – Sądzę, że pod pewnymi względami 
tak, ale ja po prostu kocham moją rodzi-
nę i wiem, jak bardzo lekarzowi jest ona 
potrzebna – to azyl, do którego wracam 
po pracy – podkreśla Jacek Kępa.

Anna Augustowska

Brawo Lublin! Brawo Lublin! 
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Procedura przeszczepu mikrobioty je-
litowej nazywana także przeszczepem 
stolca, transferem fl ory jelitowej, fecal 
microbiota transfer (FMT) jest wysoce 
skutecznym sposobem terapii nawraca-
jących lub opornych na standardowe le-
czenie antybiotykami zakażeń Clostri-
dium diffi cile (CDI).

Skuteczność zastosowanego transferu 
według niektórych badań wynosi nawet 
93 proc. przy braku istotnych działań nie-
pożądanych. FMT jest metodą stosowaną 
w lecznictwie od 1958 roku, choć istnieją 
doniesienia, iż medycyna chińska wyko-
rzystywała ją już od IV w. p.n.e. Ten spo-
sób leczenia od blisko roku jest możliwy 
w Klinice Gastroenterologii UM w Lu-
blinie w SPSK 4. Zespołem wykonują-
cym to badanie kieruje prof. Halina Ci-
choż-Lach we współpracy z prof. Barba-
rą Skrzydło-Radomańską, a praktycz-
ną procedurę wykonuje dr n. med. Beata 
Prozorow-Król.

– Jesteśmy jednym z nielicznych ośrod-
ków na Lubelszczyźnie, który prowadzi 
terapię stosując tę metodę. Po raz pierw-
szy w Polsce zastosowano ją w 2012 roku 

Gastrologia

Przeszczep mikrobioty jelitowej ratuje 
w szpitalu w Wejherowie – mówi kie-
rownik lubelskiej kliniki prof. Halina Ci-
choż-Lach.

– Częstość występowania zakażeń wy-
wołanych przez CDI (Gram-dodatnią bez-
tlenową pałeczkę) znacznie zwiększyła 
się od 2000 roku. Do 2010 roku podwo-
iła się liczba hospitalizacji z powodu za-
każeń, a obecnie nawet potroiła – twierdzi 
prof. Barbara Skrzydło-Radomańska. Le-
czenie szpitalne generuje wysokie kosz-
ty ekonomiczne. Większość przypadków 
CDI ujawnia się krótko po zakończeniu 
leczenia szpitalnego ze stosowaniem an-
tybiotykoterapii. Prof. Skrzydło-Rado-
mańska wymienia przede wszystkim ma-
krolidy, cefalosporyny III generacji, peni-
cyliny i fl uorochinolony. Według najnow-
szych rekomendacji leczenie CDI u doro-
słych rozpoczyna się od wankomycyny. 
Można podawać też drogą fi daksomycy-
nę. Dla pacjentów z wielokrotnymi na-
wrotami, u których zawiodły metody stan-
dardowe zalecany jest przeszczep – FMT. 
Według Prozorow-Król drogi podawania 
FMT i najlepsza metoda terapii jest ciągle 
ustalana. W nielicznych metaanalizach, 

skuteczność FMT w przypadku poda-
nia nosowo-żołądkowego wynosi mię-
dzy 80-86 proc., podanie do jelita grube-
go podczas kolonoskopii to skuteczność 
85-93 proc. – W naszej klinice z tej meto-
dy leczenia skorzystało kilkanaście osób, 
większość wlewów wykonano w kątnicy/ 
wstępnicy, natomiast w trzech przypad-
kach w ileum terminale – wyjaśnia Pro-
zorow-Król i dodaje, że procedura wyko-
nywana jest w ramach NFZ w czasie 72-
godzinnej hospitalizacji. 

Prof. Cichoż-Lach zaznacza, iż naj-
ważniejsza jest świadoma zgoda pacjen-
ta na terapię, ponieważ mimo zaleceń 
z mocą A-1 wg EBM w Polsce procedu-
ra ma status eksperymentu medycznego. 
– Dodajmy, że w naszej klinice wykorzy-
stujemy preparat mrożony, wytworzony 
w standaryzowanych laboratoriach, które 
materiał do przeszczepów czerpią z ban-
ków kału. 

– Nie każdy może być dawcą mate-
riału biologicznego. Muszą być to oso-
by zdrowe, młode (10-40 lat), o prawi-
dłowym BMI, co ciekawe, nie mogą być 
to weganie i wegetarianie, nie mogą być 

W Polsce żyje 15 mln osób w wieku 
produkcyjnym, pracuje niemal 7 tys. le-
karzy medycyny pracy, którzy wykonu-
ją blisko 5 mln badań rocznie. Jednak 
osoby pracujące nie są objęte profi lakty-
ką chorób cywilizacyjnych. W raporcie 
z marca br. Medycyna pracy i medycy-
na laboratoryjna w zapobieganiu cho-
robom cywilizacyjnymi eksperci pod-
kreślają, że bez regularnych badań prze-
siewowych ta profi laktyka wciąż pozo-
stanie na niskim poziomie. 

Autorzy raportu, we współpracy 
z ekspertami z dziedziny medycyny la-
boratoryjnej, wyodrębnili rekomendo-
wany panel badań laboratoryjnych dla 
chorób cywilizacyjnych, którego wdro-
żenie istotnie poprawiłoby wykrywal-
ność chorób cywilizacyjnych oraz sta-
nów im zagrażających. Badania te obej-
mują: w odniesieniu do chorób układu 
krążenia – profi l lipidowy w ocenie ry-
zyka sercowo-naczyniowego; w od-
niesieniu do cukrzycy i stanu przedcu-
krzycowego: glukoza, HbA1c; w odnie-
sieniu do przewlekłej choroby nerek: 

kreatynina, eGFR, albuminuria (wskaź-
nik albumina/kreatynina [ACR]), ba-
danie ogólne moczu z oceną elemen-
tów upostaciowanych; w odniesieniu 
do przewlekłych chorób wątroby: ALT, 
AST, HBsAg, anty-HCV Ab; w odniesie-
niu do niedokrwistości, chorób rozrosto-
wych układu krwiotwórczego: morfolo-
gia 5-diff. To jest raptem 15 badań, które 
powinno się oznaczać co 2 lata.

Większość ww. badań wchodzi w za-
kres koszyka świadczeń gwarantowa-
nych w ramach POZ. Tymczasem mo-
del rozliczania badań laboratoryjnych ze 
stawki kapitacyjnej, nie motywuje leka-
rzy do kierowania pacjentów na badania 
analityczne.

Obowiązek poddania się badaniom 
profilaktycznym pracownika wynika 
wprost z przepisów prawa. Ogranicze-
niem – z perspektywy profi laktyki cho-
rób cywilizacyjnych – jest ścisłe ukie-
runkowanie badań na cel w postaci wy-
dania orzeczenia lekarskiego lub o ist-
nieniu przeciwwskazań zdrowotnych do 
podjęcia pracy.

Zagrożenie chorobami cywilizacyjnymi
Z uwagi na istotny cel społeczny, ja-

kim jest walka z chorobami cywilizacyj-
nymi, w ocenie autorów raportu zasad-
ne byłoby wprowadzenie obligatoryjno-
ści badań. Byłby to obowiązek skierowa-
nia pracownika przez lekarza SMP na ba-
dania profi laktyczne chorób cywilizacyj-
nych. O poddaniu się badaniom decydo-
wałby sam pacjent. Wówczas kompeten-
cje SMP zostałyby rozszerzone o czyn-
ne poradnictwo z zakresu chorób cywi-
lizacyjnych. 

Obecnie to pracodawcy ponoszą kosz-
ty profi laktyki wykonywanej w ramach 
SMP. Są bowiem ustawowo zobowią-
zani do fi nansowania badań wstępnych, 
okresowych i kontrolnych, a także kosz-
tów profi laktycznej opieki zdrowotnej 
niezbędnej ze względu na warunki pra-
cy (rocznie ok. 0,5 mld zł). Część fi -
nansowania diagnostyki profilaktycz-
nej, wykonywanej przez SMP, mogła-
by pochodzić z lepszego wykorzystania 
badań profi laktycznych, prowadzonych 
przez wojewódzkie ośrodki medycyny 
pracy, fi nansowanych przez samorządy 

to osoby, które wykonały tatuaż lub pier-
cing w ciągu ostatniego pół roku oraz oso-
by o ryzykownych zachowaniach seksu-
alnych – tłumaczy prof. Skrzydło-Ra-
domańska. Wszyscy dawcy przechodzą 
bardzo szczegółowe i kosztowne bada-
nia m.in. w kierunku zakażeń HIV, HBV, 
HAV, HCV mające na celu zminimalizo-
wanie ryzyka. 

Powikłania po przeszczepie występują 
rzadko i są to nudności i ew. wymioty, po 
podaniu drogą doustną oraz gorączka. 

FMT ma przed sobą interesującą przy-
szłość. Nadzieje wiąże się z leczeniem 
tym sposobem otyłości, cukrzycy, cho-
roby Parkinsona, autyzmu, RZS, ZZSK, 
a nawet halitozy. Dyskutowany jest sens 
zastosowania tej metody w leczeniu wrzo-
dziejącego zapalenia jelita grubego, cho-
roby Leśniowskiego-Crohna oraz zespo-
łu jelita drażliwego.

Lekarze zapraszają do współpracy 
z kliniką wszystkich lekarzy i pacjen-
tów z nawrotowym CDI. 

Kontakt z sekretariatem kliniki tel. 
81 724 46 73 lub 535.

Anna Augustowska
Od lewej: prof. Halina Cichoż-Lach, prof. Barbara Skrzydło-Radomańska, 
dr n. med. Beata Prozorow-Król.

województw. Jednak podsta-
wowym źródłem fi nansowa-
nia powinien być Narodowy 
Fundusz Zdrowia.

Konieczna współpraca 
POZ i SM. Dotkliwym manka-
mentem we wzajemnym funk-
cjonowaniu POZ oraz SMP jest 
brak realnej współpracy w za-
kresie opieki nad pacjentem. 
Jednak dostępna już Platforma P1 w per-
spektywie kilku lat powinna ułatwić pod-
miotom SMP oraz POZ wzajemną wy-
mianę dokumentacji medycznej pacjen-
ta. Fundamentem tej współpracy byłby 
podział odpowiedzialności za prowadze-
nie diagnostyki profi laktycznej chorób 
cywilizacyjnych. SMP przejęłaby odpo-
wiedzialność za prowadzenie badań labo-
ratoryjnych w kierunku profi laktyki cho-
rób cywilizacyjnych wobec osób podlega-
jących jej właściwości, zaś na POZ spo-
czywałby nadal obowiązek przeprowa-
dzania laboratoryjnych badań przesiewo-
wych u osób spoza obszaru działalności 

SMP (czyli przede wszystkim 
u dzieci i młodzieży, emerytów 
oraz rencistów).

Po co niweczyć dorobek 
przychodni SMP? Przez po-
nad 40 lat byłem kierownikiem 
Przychodni Międzyzakłado-
wej, która w szczytowym okre-
sie swojej działalności spra-
wowała opiekę profi laktycz-

no-leczniczą nad blisko sześciotysięcz-
ną grupą pracowników, głównie energe-
tyki. Dziś, kiedy czytam propozycje za-
warte w raporcie, to po raz kolejny dzi-
wię się po co zniszczono dorobek wielo-
letniej pracy tylu przychodni i tak wyso-
ko wykwalifi kowanej kadry medycznej. 
Już wtedy prowadziliśmy nie tylko sze-
roką działalność profi laktyczną, wykonu-
jąc pełen zakres badań z badaniami labo-
ratoryjnymi. Powszechnie oznaczano po-
ziom glukozy, nie było kolejki do spe-
cjalistów, prowadzono czynne poradnic-
two, wizytacje stanowisk pracy, analizo-
wano stan zdrowia pracowników, o czym 

informowano na naradach BHP. W spo-
sób istotny odciążaliśmy leczniczo i fi -
nansowo placówki POZ. Dalszej działal-
ności przychodni przy- i międzyzakła-
dowych z dużym zaangażowaniem bro-
niły zakładowe organizacje związkowe, 
przy braku zainteresowania związków 
zawodowych wyższego szczebla. Tyl-
ko Wojewódzkim Przychodniom Me-
dycyny Pracy pozwolono przekształ-
cić się w Centra Profi laktyczno-Leczni-
cze, które prowadziły nadal poprzednią 
działalność. Tak jak zniszczono szkol-
nictwo zawodowe, prowadzone przez 
zakłady pracy, tak samo zniszczono za-
kładowe placówki medycyny pracy. Na-
dal w Polsce preferowana jest działal-
ność w rodzaju chińskiej rewolucji kul-
turalnej – zniszczyć wszystko do funda-
mentów, a później odbudowywać coś 
ze zgliszcz.

Autorzy raportu mówią jasno, że me-
dycyna pracy nie wróci do korzeni, a to, 
co kiedyś w dużej mierze było realizo-
wane, pomijają milczeniem.

Jerzy Jakubowicz
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• Endokrynologia ginekologiczna to 
bardzo szeroka dziedzina wiedzy. Na za-
kończonym właśnie IX zjeździe w Kryni-
cy Zdroju, w którym brał Pan udział, po-
ruszano bliskie Panu tematy – jakie?

– Poza typowymi tematami łączącymi 
endokrynologię z ginekologią, takimi jak 
m.in. choroby tarczycy w ciąży, PCOS, 
menopauza, antykoncepcja, poruszano 
również tematy andrologiczne, podczas 
których omówiono wpływ zbyt niskiego 
stężenia testosteronu na ryzyko występo-
wania niektórych chorób. Przedsta-
wiono również schematy prowadze-
nia terapii testosteronem oraz zwró-
cono uwagę na niekorzystny wpływ 
otyłości na płodność. Bardzo przy-
datne były aktualne rekomendacje 
EAA i FEBU w diagnostyce i le-
czeniu zaburzeń płodności męskiej. 
Niezwykle ciekawy był również wy-
kład, dotyczący roli nietolerancji po-
karmowych w chorobach autoimmu-
nizacyjnych. 

• A z jakimi problemami najczę-
ściej zgłaszają się do endokrynolo-
gów pacjenci?

– Wśród osób zgłaszających się do 
endokrynologów zdecydowany prym 
wiodą osoby z problemami z tarczy-
cą, głównie są to kobiety z chorobą 
Hashimoto. Sporą grupę pacjentów stano-
wią również osoby ze zmianami ognisko-
wymi w tarczycy. Po 40. roku życia, wła-
ściwie co druga osoba ma przynajmniej 
jedną zmianę ogniskową. Najczęściej są 
to jednak zmiany łagodne, wymagające 
regularnej kontroli. Liczną grupą pacjen-
tów, którzy szukają u nas pomocy, są oso-
by otyłe, a także pary, które mają proble-
my z płodnością. Wśród naszych pacjen-
tek są kobiety mające problem z hiperan-
drogenizacją, efektem której może być ły-
sienie androgenowe, hirsutyzm, czy prze-
tłuszczająca się cera. Do gabinetów zgła-
sza się także niemała grupa panów z gi-
nekomastią. Gruczolaki nadnerczy zda-
rzają się nieco rzadziej, podobnie jak za-
burzenia funkcji przysadki, wśród któ-
rych niezmiennie króluje hiperprolakty-
nemia. Coraz więcej młodych mężczyzn 
ma problem ze zbyt niskim stężeniem te-
stosteronu.

• Które z tych chorób – dolegliwości 
stanowią prawdziwe wyzwanie dla me-
dycyny i dlaczego?

niedobór estrogenów, 3. Ruszaj się, 4. Za-
żywaj metforminę. Okazuje się również, 
że hormonalna terapia zastępcza po meno-
pauzie, w świetle aktualnych badań może 
przynieść wiele korzyści, a ryzyko z nią 
związane nie jest aż tak duże, jak do tej 
pory sądzono

Za duży postęp uważam oficjalne 
uznanie roli nietolerancji pokarmowych 
w chorobach autoimmunizacyjnych i do-
puszczenie do głosu dietetyków, któ-
rzy udowodnili, że odpowiednio dobra-
na dieta może wprowadzić chorobę au-
toimmunologiczną w okres długotrwa-
łej remisji. 

• Co by Pan chciał przekazać kole-
gom, którzy nie brali udziału w spotka-

niu – są zapewne wiadomości, 
które powinni poznać.

– Dość istotną kwestią, o któ-
rej wydaje się nie wszyscy wciąż 
wiedzą, są normy TSH dla ko-
biet planujących ciążę oraz bę-
dących w ciąży. Warto pamię-
tać, że TSH przy planowaniu 
ciąży nie powinno być wyższe 
niż 2,5 mIU/L, zaś w czasie cią-
ży TSH przekraczające 2,5 mIU-
/L oznacza już subkliniczną nie-
doczynność tarczycy i stanowi 
wskazanie do leczenia. Z ko-
lei w subklinicznej nadczyn-
ności tarczycy w ciąży nie re-
komenduje się leczenia. Zwró-
cono również uwagę, iż pozba-
wiona sensu jest diagnostyka 
hormonalna kobiet stosujących 

antykoncepcję, co niestety jest dość czę-
sto praktykowane. 

Podkreślano również, że terapia testo-
steronem u mężczyzn nie zwiększa ryzy-
ka raka stercza, jak i nie powoduje prze-
kształcenia subklinicznej postaci raka do 
formy jawnej klinicznie. W leczeniu naj-
lepszą farmakokinetyką charakteryzują 
się preparaty testosteronu w żelu. 

W ultrasonograficznej diagnostyce 
PCOS podkreślono, że obraz PCO w usg 
opiera się nie tylko na obecności co naj-
mniej 12 pęcherzyków o średnicy od 2 do 
9 mm, ale także na ocenie objętości jajni-
ka. Podanie w opisie jedynie dwóch wy-
miarów jajnika wyklucza możliwość wy-
liczenia jego objętości, w związku z czym 
prawidłowo opisane usg powinno zawie-
rać trzy wymiary każdego z jajników.

Za najskuteczniejszą terapię hirsuty-
zmu uznano terapię łączoną, z użyciem 
antyandrogenów, tabletek antykoncepcyj-
nych i metforminy. Podkreślono, że stosu-
jąc metforminę u każdej kobiety z PCOS, 
niezależnie od fenotypu zespołu, osiąga-
my korzystny efekt terapeutyczny.

O endokrynologii ginekologicznej i nie tylko

z endokrynologiem Markiem Derkaczem 
rozmawia Anna Augustowska

– Myślę, że największym wyzwaniem 
są choroby autoimmunizacyjne. Potrzeb-
ne jest dokładne poznanie mechanizmów 
tych schorzeń, zapobieganie im i skutecz-
ne leczenie. Problem dotyczy m.in. choro-
by Hashimoto, czy Graves-Basedowa, nie-
doczynności kory nadnerczy w przebiegu 
choroby Addisona, cukrzycy typu 1, jak 
i wielu innych chorób. Narasta problem 
nadwagi i otyłości. Uważam, że powin-
niśmy poszerzyć bazę leków, do których 
mają dostęp pacjenci w innych krajach. 

W Polsce zaledwie dwa z nich mają ofi -
cjalną rejestrację, resztę stosuje się off-
label. Nie sposób nie wspomnieć o za-
burzeniach płodności. To coraz większe 
wyzwanie. Dysruptory endokrynne obec-
ne wokół nas, mogą zaburzać funkcjono-
wanie gospodarki hormonalnej i prowa-
dzić do zaburzeń płodności. 

• Program zjazdu był niezwykle boga-
ty, która z sesji była absolutnym hitem? 

– Bardzo dużo mówiono o znanej nam 
od lat 50. XX wieku metforminie, która 
obecnie przeżywa swój renesans. Jest ona 
lekiem pierwszego rzutu nie tylko w te-
rapii cukrzycy typu 2, ale także, co dla 
niektórych może być nowością – w tera-
pii PCOS. Przedstawiono wyniki badań, 
które wskazują, że może przedłużać ży-
cie. W wielu badaniach wykazano rów-
nież jej działanie przeciwnowotworowe. 

Wśród innych ciekawych wykładów 
był wykład dotyczący menopauzy, w trak-
cie którego udzielono odpowiedzi na py-
tanie: jak nie utyć po menopauzie? Odpo-
wiedź: 1. Jedz mniej o 1/3, 2. Wyrównuj 

Endometriozę można skutecznie leczyć

• Chyba nie przesadzę, kiedy powiem: 
endometrioza to groza?

– Taka diagnoza to rzeczywiście ma-
ło optymistyczna wiadomość, szczegól-
nie dla kobiety, która chce zajść w ciążę 
ale oczywiście dla każdej innej też, bo en-
dometrioza to choroba chroniczna, która 
istotnie obniża jakość życia. Jej głównym 
objawem jest ból, który może być tak upo-
rczywy, że uniemożliwia wykonywanie 
codziennych czynności. Co gorsza, do-
legliwości związane z tą chorobą są czę-
sto mylone z innymi chorobami i takie 
pacjentki często latami są leczone z po-
wodu dolegliwości np. jelit czy kręgosłu-
pa. Kobiety skarżące się na ból menstru-
acyjny często też słyszą, że to normalne 
i tak musi być… Powodem jest trudność 
w postawieniu właściwej diagnozy, bo 
tylko operacja pozwala rozpoznać endo-
metriozę w 100 procentach.

Do objawów endometriozy poza bo-
lesnymi miesiączkami zaliczamy m.in. 
ból podczas współżycia; bóle w okolicy 
krzyżowej, bolesne oddawanie stolca, nie-
prawidłowe plamienia/krwawienia z dróg 
rodnych; wzdęcia i niespecyfi czne bóle 
brzucha. Istnieje też grupa kobiet, któ-
re mają mało dokuczliwe objawy lub nie 
mają ich wcale, a o swojej chorobie do-
wiadują się dopiero, kiedy starają 
się o dziecko i pojawiają się kło-
poty z płodnością.

• Jak dużej grupy kobiet doty-
czy ten problem?

– Szacuje się, że ok. 15 proc. 
kobiet w wieku rozrodczym. Zwy-
kle to młode i zdrowo wyglądające 
osoby w wieku 25-40 lat. Liczba 
tych pacjentek stale rośnie. Przy-
czyną – coraz częstszą – jest póź-
ne macierzyństwo, a przecież naj-
lepszym lekiem na endometriozę 
jest ciąża, która ją leczy i w na-
turalny sposób wycisza. W naszej 
klinice rozpoznajemy rocznie oko-
ło 200 nowych przypadków endo-
metriozy. 

Nie wiadomo dokładnie, dla-
czego u niektórych kobiet rozwija się 
to schorzenie, a u innych nie. Najpow-
szechniejsza teoria zakłada, że komórki 
endometrium z jamy macicy przemiesz-
czają się poza macicę i tworzą implanty 
w innych miejscach. Tworzenie endome-
triozy związane jest też prawdopodobnie 
z nieprawidłowo działającym układem 

immunologicznym. Najczęściej wszcze-
py tworzą się w jamie otrzewnej, ale tak-
że w bliznach po cesarskim cięciu, jeli-
tach a nawet też w płucach. 

W szukaniu przyczyn endometrio-
zy bierzemy też pod uwagę rolę czynni-
ków genetycznych – w niektórych przy-
padkach ta choroba występuje rodzinnie. 
Jest też teoria zakładająca, że w rozwo-
ju endometriozy udział ma układ odpor-
nościowy, który działa „wadliwie”. Mó-
wi się też o roli diety i środowiska, w któ-
rym żyjemy. Choroba nie ma wspólnego 
mianownika, każda kobieta przechodzi 
ją inaczej i do dzisiaj przyczyna choro-
by nie jest znana. 

• Jak leczyć endometriozę? 
– W Klinice Ginekologii Onkologicz-

nej i Ginekologii SPSK1 od 20 lat leka-
rze stosują nowoczesne i wciąż udoskona-
lane metody leczenia operacyjnego. Roz-
wój i wprowadzanie technik endoskopo-
wych w naszej klinice w dużej części za-
wdzięczamy współpracy z prof. Matthia-
sem Korell, który uczy nas – od prawie 
20 lat – technik małoinwazyjnych w chi-
rurgii ginekologicznej. Prof. Korell jest 
kierownikiem Kliniki Ginekologii i Po-
łożnictwa w Neuss w Niemczech i jest 

posiada supernowoczesny sprzęt do ope-
racji laparoskopowych i dwie sale opera-
cyjne. Profesor Korell od pięciu lat jest 
profesorem wizytującym Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie, który regular-
nie 3-4 razy w roku przyjeżdża do nasze-
go ośrodka i prowadzi ćwiczenia ze stu-
dentami, w czasie których przeprowadza 
też operacje pokazowe. Nie tylko endo-
metriozy – także innych chorób gineko-
logicznych. W naszej klinice wykonuje-
my rocznie ponad 200 operacji pacjentek 
z endometriozą.

• Czy endometriozę można leczyć też 
inaczej? Bez konieczności operacji?

– Tak, endometriozę leczymy także 
farmakologicznie. A właściwie najczę-
ściej leczenie jest skojarzone i zależy od 
oczekiwań pacjentki. Inne leczenie sto-
sujemy u pacjentek, u których endome-
trioza powoduje problem z płodnością, 
inne leczenie stosujemy u pacjentek nie-
planujących ciąży a cierpiących na do-
legliwości bólowe. Zwykle zaczynamy 
terapię od leczenia hormonalnego, po 
którym pacjentki zwykle lepiej się czu-
ją, mają mniejsze dolegliwości wywoła-
ne endometriozą. Zwłaszcza że można 
podać taką formę antykoncepcji, by pa-
cjentka jak najrzadziej miesiączkowała. 
Jeśli nie ma menstruacji, jest szansa, że 
ogniska tej choroby ulegną stopniowej 
atrofi i. W Lublinie kilka ośrodków pro-
wadzi też badania kliniczne III fazy no-
wych leków na endometriozę. 

• Ponieważ diagno-
za endometriozy nie 
jest łatwa, proszę po-
wiedzieć, jakie objawy 
powinny skłonić leka-
rzy do kierowania ko-
biet na badania i na ja-
kie badania?

– Endometriozę mo-
gą sugerować bóle men-
struacyjne, ale także in-
ne niespecyfi czne bóle 
w podbrzuszu i w oko-
licy krzyżowej. Wie-
le pacjentek przez kilka 
lat leczonych jest obja-
wowo z powodu bólów 
kręgosłupa lub na ze-
spół jelita drażliwego, 

a ma nierozpoznaną endometriozę. Uwa-
gę powinno zwrócić także bolesne współ-
życie i dyschezja. W rozpoznaniu bardzo 
pomocny jest wywiad, czy dolegliwości 
związane są z fazą cyklu miesiączkowe-
go. W rozpoznaniu, oprócz badania kli-
nicznego, pomocne może być badanie 
USG i oznaczenie markera Ca125.

z Rafałem Tarkowskim 
z I Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii SPSK 1 w Lublinie, 

rozmawia Anna Augustowska

wysokiej klasy specjalistą w laparoskopii 
ginekologicznej. Początkowo przyjeżdżał 
do Lublina, aby pokazać nam, jakie moż-
liwości dają techniki małoinwazyjne, któ-
re wtedy były stosowane bardzo rzadko, 
choćby dlatego, że nasze szpitale nie dys-
ponowały odpowiednim sprzętem. Teraz 
to się zmieniło – klinika przy ul. Staszica 
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Środa
na SOR przyjęli ją do szpitala, bo miała 
poziom sodu ok. 110. Lekarz na oddzia-
le zlecił jej konsultację psychiatryczną, 
a psychiatra pramolan. Wszyscy oni wg 
tej pani to konowały, bo nie sprawdzi-
li, że ma jaskrę, a wtedy pramolanu brać 
nie można, a ona sprawdziła i nie brała. 
Wskutek pobytu w szpitalu straciła ko-
lejkę na rezonans głowy i musi od nowa 
czekać, przez tomografi ę odkleiła jej się 
rogówka i czeka na przyklejenie w kolej-
ce na Chmielnej. Po dość długim monolo-
gu zapytałam ostrożnie (staram się w ta-
kich dyskusjach nie brać udziału), dla-
czego nie poszła do lekarza rodzinnego. 
W odpowiedzi usłyszałam, że była i pro-
siła o skierowanie na PET, żeby się do-
wiedzieć, co jej w końcu jest, ale lekarz 
jej powiedział, że nie może skierować na 
tomografi ę i rezonans też nie może, na ba-
danie, na które leki jest uczulona też nie 
może (a według pani jest uczulona chyba 
na wszystkie) – to co on może?

Ilu jest takich pacjentów, którzy wy-
korzystują system i idą na SOR, żeby 
„porobić badania”, bo lekarz POZ nie na 
wszystkie badania może skierować, na 
wykonanie badań trzeba poczekać (ko-
lejka w LUXMEDZIE na USG brzucha 

Dzień z pracy lekarza POZ medicus.lublin.pl

Od rana mam w gabinecie nerwową 
atmosferę, pacjent domaga się natych-
miastowego przyjęcia. Wieczorem był 
na SOR, na przyjęcie czekał wg niego 
10 godzin i usłyszał od lekarza, że powi-
nien badania robić u lekarza rodzinnego 
a nie na SOR. Pytam, co się stało wczo-
raj, okazuje się, że mocno bolała go gło-
wa i miał RR 200/110. Żona zawiozła go 
do szpitala. Na pytanie, dlaczego nie do 
opieki całodobowej (było po godz. 18), 

nie odpowiada. W karcie informacyjnej 
widzę oprócz badań laboratoryjnych – 
ostatnie badania robił miesiąc temu – to-
mografi a komputerowa głowy. Tego ba-
dania, jak twierdzi pacjent, nigdy mu nie 
zleciłam a powinnam wg lekarza z SOR. 
Tłumaczenie pacjentowi, że nie mam ta-
kiej możliwości, nie zlecił mu też tego ba-
dania neurolog, u którego się leczy a gło-
wa go prawdopodobnie bolała bo miał… 
wysokie ciśnienie, nie skutkuje. 

Przecież słyszał, że na SOR-ach są 
kolejki, bo lekarze rodzinni nie kieru-
ją na badania. Taką samą opinię usły-
szałam niedawno na spotkaniu z ordy-
natorami i lekarzami SOR w Izbie Le-
karskiej. Wcześniej słyszałam, że leka-
rze POZ powinni płacić rachunki za ba-
dania na SOR swoich pacjentów. Z wra-
żenia zabrakło mi słów. Przypomniałam 
sobie też niedawne spotkanie w gronie 
znajomych, na którym jedna z pań opo-
wiadała, że w ciągu trzech tygodni była 
ok. 10 razy na SOR-ze, miała wykonane 
6 czy 7 tomografi i komputerowych gło-
wy, dostała kroplówki, które „poparzyły 
ją od środka”, musiała pić „żeby się wy-
płukać” 10 litrów wody dziennie (sama 
sobie zleciła)! Przy kolejnym pobycie 

Lekarz wykonał zabieg u pacjen-
ta nieuprawnionego, jednakże posia-
da dowód, który stanowi o braku je-
go winy (wprowadzeniu w błąd przez 
pacjenta) w zakresie nieprawidłowości 
przy udzielaniu świadczeń pacjento-
wi, NFZ nie powinien odmówić zwrotu 
kosztów zabiegu. Zdaniem prawników 
z kancelarii Lex Secure, zasadne wyda-
je się stwierdzenie, że fundusz powi-
nien zwrócić lekarzowi koszty przepro-
wadzonego zabiegu, a następnie zwró-
cić się do pacjenta z żądaniem zwrotu 
kosztów. Ale lekarz powinien przesłać 
funduszowi wszelką dokumentację do-
tyczącą udzielonych pacjentowi świad-
czeń wraz z oświadczeniem podpisa-
nym przez pacjenta. 

Ale teraz czas na konkrety. W ramach 
Narodowego Funduszu Zdrowia lekarz 
dentysta wykonał pacjentowi uzupełnie-
nie protetyczne. Przypomnijmy, że uzu-
pełnienia przysługują pacjentowi raz na 
5 lat. Pacjent na piśmie oświadczył, że 

w ciągu ostatnich 5 lat nie korzystał z uzu-
pełnienia protetycznego w ramach ubez-
pieczenia zdrowotnego. 

Obecnie NFZ odmawia lekarzowi 
zwrotu kosztów zabiegu, ponieważ pa-
cjent korzystał z uzupełnienia protetycz-
nego 3 lata temu. W pierwszej kolejności 
należałoby odnieść się do ustawy o świad-
czeniach opieki zdrowotnej fi nansowa-
nych ze środków publicznych (da-
lej u.ś.o.z.). Zgodnie z art. 50 
ust. 16 niniejszego uregu-
lowania, w przypadku 
gdy świadczenie opie-
ki zdrowotnej zosta-
ło udzielone pomimo 
braku prawa do świad-
czeń opieki zdrowot-
nej w wyniku: 1) posłu-
giwania się kartą ubezpie-
czenia zdrowotnego albo innym 
dokumentem potwierdzającym prawo 
do świadczeń opieki zdrowotnej przez 
osobę, która utraciła to prawo w okresie 

ważności karty albo innego dokumentu, 
albo 1a) potwierdzenia prawa do świad-
czeń w sposób określony w ust. 3 osób, 
o których mowa w art. 52 ust. 1, albo 2) 
złożenia oświadczenia, o którym mowa 
w ust. 6 – osoba, której udzielono świad-
czenia opieki zdrowotnej, jest obowiąza-
na do uiszczenia kosztów tego świadcze-
nia, z wyłączeniem osoby, której udzie-

lono świadczenia, o którym mowa 
w art. 15 ust. 2 pkt 1. 

Wedle art. 50 ustawy 
w przypadku niepotwier-
dzenia prawa do świad-
czeń opieki zdrowot-
nej w sposób określo-
ny w ust. 1 lub 3 świad-

czeniobiorca po okaza-
niu dokumentu, o którym 

mowa w ust. 2 pkt 1, może 
przedstawić inny dokument po-

twierdzający prawo do świadczeń opieki 
zdrowotnej, a jeżeli takiego dokumentu 
nie posiada, złożyć pisemne oświadczenie 

Prawo na co dzień oil.lublin.pl

Czy NFZ może odmówić zwrotu kosztów zabiegu? 

To pacjent, 
a nie jego lekarz, 

musi pokryć koszty 
uzyskanego świadczenia, 

do którego nie był 
uprawniony

ze skierowaniem ok. 2-3 tygodni), 
do specjalistów kolejki a tu dużo 
badań i „tylko” kilka godzin cze-
kania. Jak szukamy winnego to 
zastanówmy się, czy o to chodzi 
organizatorom systemu. Lekarz 
POZ jest traktowany jak dyżur-
ny winny, bo powinien… Wielo-
krotnie rozmawiałam z lekarzami 
pracującymi w Pogotowiu Ratunkowym, 
czy też na SOR i zawsze przyznają rację, 
że w większości sytuacji, które widzą 
w swojej pracy, nie ma żadnej „winy” le-
karza POZ. Bo co można zrobić z gorącz-
kującym, bez wyraźnych zmian osłucho-
wych niemowlakiem w piątek po połu-
dniu? Albo ze staruszką w podobnym sta-
nie? Szpitale, posiadające SOR-y, nie ma-
ją (w większości) Izb Przyjęć, no to gdzie 
skierować chorego, gdzie ma zadzwonić 
pacjent, żeby umówić przyjęcie? 

Od lipca wchodzi nowa reforma 
SOR-ów. Moim zdaniem, nic się nie 
zmieni na lepsze, precyzyjna kontrola 
czasu przyjęcia pacjenta bardzo pomo-
że prokuratorom, a nie lekarzom, pozo-
stałym pracownikom i pacjentom. Nie 
da się chyba już więcej rzeczy zrobić na 
SOR-ach.

Powinniśmy domagać się 
od odpowiedzialnych za sys-
tem ochrony zdrowia uświa-
damiania pacjentów, co i kie-
dy „im się należy”, „bo prze-
cież płacą składki”. Jest pu-
bliczna telewizja, radio, 
można zrealizować progra-
my informacyjne o tym, co 

i jak działa (lub nie działa) w tym sys-
temie, a nie tylko sensacyjne materiały, 
co się stało na kolejnym z setek SOR-
ów. Mam świadomość, że TAK JAK TE-
RAZ JEST RZĄDZĄCYM ŁATWIEJ, 
sami sobie szukamy winnego wśród sie-
bie. Tego typu uświadomienie ludzi poka-
załoby dezorganizację i bałagan. Bo czy 
naprawdę nikt nie widział, że pacjentka 
miała 7 razy w krótkim czasie robioną 
tomografi ę. A gdzie NFZ? Wszyscy śle-
my szczegółowe raporty z wykonanych 
świadczeń i badań. Gdyby pacjent posia-
dał kartę z zapisanymi danymi medycz-
nymi albo byłyby one zapisane i dostęp-
ne w systemie, moglibyśmy lepiej leczyć 
naszych pacjentów, bez nadwykonalno-
ści w wielu wypadkach niepotrzebnych 
nikomu badań.

Wioletta Szafrańska-Kocuń

o przysługującym mu prawie 
do świadczeń opieki zdrowot-
nej. Przywołany przepis art. 50 
stanowi podstawę wykrycia 
nieprawidłowości w wysta-
wieniu recept osobie nieubez-
pieczonej (nieuprawnionej). 

A zatem, uzasadnione wy-
daje się twierdzenie, iż zgod-
nie z ww. przepisem zasad-
niczo to osoba, której udzielono świad-
czenia opieki zdrowotnej (pacjent), jest 
obowiązana do uiszczenia kosztów tego 
świadczenia, w przypadku gdy uzyska-
ła ona świadczenie, do którego nie by-
ła uprawniona. 

Co istotne, zgodnie z ust. 18 przytoczo-
nego powyżej przepisu, koszty świadczeń 
opieki zdrowotnej udzielonych w przy-
padkach określonych w ust. 16, które fun-
dusz poniósł zgodnie z ust. 15, podlega-
ją ściągnięciu w trybie przepisów o po-
stępowaniu egzekucyjnym w administra-
cji. Dyrektor oddziału wojewódzkiego 

funduszu wydaje decyzję ad-
ministracyjną ustalającą obo-
wiązek poniesienia kosztów 
i ich wysokość oraz termin 
płatności. Do postępowania 
w sprawach o ustalenie ponie-
sienia kosztów stosuje się prze-
pisy Kodeksu postępowania 
administracyjnego. 

W przedmiotowej sprawie 
wart wskazania wydaje się również być 
art. 50a ust. 1 u.ś.o.z., stosownie do które-
go fundusz ustala podmioty, które powin-
ny ponieść koszty rozliczonego przez fun-
dusz świadczenia opieki zdrowotnej i ob-
ciąża te podmioty kosztami, z uwzględ-
nieniem art. 50 ust. 15 i 16. 

Opr. Marek Stankiewicz

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

Strefa na Zdrowie 
w Świdniku

8 czerwca mieszkańcy Świdnika w spe-
cjalnym namiocie będą mogli skorzystać 
z bezpłatnych badań kardiologicznych, 
endokrynologicznych, okulistycznych 
oraz badania spirometrycznego. To obec-
nie jedyna, prowadzona na taką skalę, ak-
cja bezpłatnych badań, która od maja do 
października będzie prowadzona w 7 mia-
stach Polski: Sieradzu, Nowej Dębie, Staro-
gardzie Gdańskim, Gnieźnie, Jeleniej Gó-
rze, Ostrołęce i Świdniku. 

Organizatorem jest Polpharma.
W ramach akcji będzie można wyko-

nać następujące bezpłatne badania i kon-
sultacje:

• Badania kardiologiczne: badanie cho-
lesterolu, glukozy, badanie wieku serca 
oraz konsultacje kardiologiczne.

• Badania endokrynologiczne: badanie 
TSH, konsultacje endokrynologiczne.

• Badania pulmonologiczne: bada-
nie spirometryczne, konsultacje pulmo-
nologa.

• Badania okulistyczne: badania prze-
siewowe w kierunku jaskry – pomiar ci-
śnienia w gałce ocznej i badanie dna oka, 
konsultacje okulistyczne.

Szczegółowe informacje na stronie: 
www.polpharma.pl

Piknik ze sztuką jazdy 
Komisja Młodych Lekarzy ORL w Lubli-

nie serdecznie zaprasza wszystkich leka-
rzy na pierwszy Piknik Drogowy Lubel-
skiej Izby Lekarskiej, który odbędzie się 
w sobotę, 22 czerwca, w godzinach 11-17 
w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy 
WORD przy ul. Grygowej 32 w Lublinie.

Na miejscu nauka bezpiecznej jazdy 
pojazdami różnych typów fi rmy Toyota 
(płyta poślizgowa, jazda po torze, hamo-
wanie awaryjne, omijanie przeszkód), ani-
macje dla dzieci, grill, konkursy z nagro-
dami (m.in. na rozwiązanie testu na pra-
wo jazdy).

Od godziny 11 do 17 będzie 5 tur jaz-
dy po 1h 15 min, zapisy oraz informacje 
pod adresem email: kml@oil.lublin.pl oraz 
na fanpage’u Komisja Młodych Lekarzy – 
Okręgowa Izba Lekarska w Lublinie na por-
talu Facebook.

Warunek uczestnictwa to bycie człon-
kiem OIL w Lublinie, oraz posiadanie 
prawa jazdy kat B. Liczba miejsc ogra-
niczona!

Mamy nadzieję, że impreza na stałe 
zagości w kalendarzu lubelskich lekarzy. 
Zwłaszcza, kiedy wiemy, jak dużo kilome-
trów pokonujemy na co dzień między na-
szymi miejscami pracy.

Serdecznie pozdrawiam
Jakub Kosikowski

Komisja Młodych Lekarzy



W dniach 16-18 maja 2019 roku Lublin był gospoda-
rzem XX Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Dia-
betologicznego. Gościliśmy blisko 2 tysiące uczestników. Na 
uczestników czekało ponad 100 wykładów i ponad 40 pa-
neli naukowych,

Program naukowy zjazdu był jak zawsze bardzo bogaty. 
Wśród wykładowców zagranicznych największe zainteresowa-
nie wzbudził prof. Ralph DeFronzo (Teksas), absolwent uni-
wersytetów Yale i Harwarda, obecnie pracujący na Uniwersy-
tecie San Antonio w Teksasie, specjalista z zakresu interny, en-
dokrynologii i nefrologii, bez wątpienia ikona światowej dia-
betologii. Profesor wygłosił kilka niezwykle ciekawych wy-
kładów dotyczących leczenia cukrzycy typu 2. Były to wystą-
pienia dotyczące racjonalnego podejścia do leczenia cukrzycy, 
wynikające z patofi zjologii, które zakończyły się owacjami na 
stojąco (rozmowa z prof. DeFronzo na str. 14).

Lublin stolicą diabetologii

Po 10 latach starań wreszcie się udało – w dniach 16-18 ma-
ja odbył się w Lublinie XX Jubileuszowy Zjazd Polskiego To-
warzystwa Diabetologicznego. Bez wątpienia było to najwięk-
sze wydarzenie naukowe i logistyczne w naszym mieście od 
wielu lat – na zjazd zarejestrowało się około 2 tysięcy uczest-
ników: lekarzy, pielęgniarek, dietetyków, edukatorów diabeto-
logicznych, studentów medycyny a także przedstawicieli sek-
tora farmaceutycznego.

Uroczyste otwarcie rozpoczęli prezes PTD prof. Maciej Ma-
łecki oraz przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Piotr 
Dziemidok. Uroczystość swoją obecnością uświetnili m.in. pre-
zydent Lublina Krzysztof Żuk oraz dziekan II Wydziału Lekar-
skiego z Oddziałem Anglojęzycznym prof. Wojciech Załuska. 

W inauguracyjnej sesji plenarnej wysłuchano dwóch wy-
kładów: „Cukrzyca oceniana oczami metabolomiki” Michała 
Ciborowskiego oraz „W pogoni za sukcesem w diabetologii” 
prof. Małgorzaty Myśliwiec. Część ofi cjalną zakończył bra-
wurowy pokaz sztukmistrzów.

W trakcie sesji Szkoły Pompowej PTD przedstawiono „inte-
ligentne” pompy insulinowe, działające w pętli zamkniętej po-
przez aplikację służącą do samodzielnego zamykania pętli. War-
to tutaj wspomnieć, że PTD jako pierwsze towarzystwo naukowe 
na świecie zdecydowało się zająć stanowisko w sprawie pomp 
„zrób to sam”, zachęcające do dzielenia się swoimi doświad-
czeniami w tym zakresie, co w niedalekiej przyszłości będzie 
prowadziło do legislacji takiego sposobu postępowania.

Nie można nie wspomnieć o sesji diabetologii społecznej 
im. prof. Jerzego Łopatyńskiego, w trakcie której poruszano 
m.in. kwestie uzależnień u dzieci i dorosłych z cukrzycą i nie-
równości społecznych, prowadzących do niepowodzeń w le-
czeniu cukrzycy. Piotr Dziemidok przedstawił prof. Łopatyń-
skiego jako lublinianina, społecznika, lekarza praktyka, który 
kształcił wielu lekarzy, nie tylko diabetologów, oraz przyczy-
nił się do rozwoju lubelskiej diabetologii.

Podczas obrad poruszano tematy m. in. dotyczące cukrzycy 
ciężarnych, zespołu stopy cukrzycowej, powikłań neurologicz-
nych, kardiologicznych, nefrologicznych i okulistycznych, die-
ty, samokontroli i insulinoterapii oraz leków hipoglikemizują-
cych. Wiele miejsca poświęcono nowym technologiom, mają-
cym zastosowanie w monitorowaniu cukrzycy – zapisy z cią-
głego monitorowania glikemii i pomp insulinowych określono 
jako ekg diabetologa.

Tradycją zjazdów diabetologicznych jest koncert charytatyw-
ny, z którego dochód przeznaczony jest na organizacje związa-
ne ze wspieraniem pacjentów chorujących na cukrzycę. W tym 
roku benefi cjentem została Fundacja Cukierkowo, działająca 
na rzecz dzieci z cukrzycą. Przed koncertem odbyło się symbo-
liczne pożegnanie ustępującego prezesa PTD prof. Macieja Ma-
łeckiego. Zarząd Główny wraz z uczestnikami zjazdu na stojąco 
odśpiewał specjalnie na tę okoliczność napisaną na cześć Profe-
sora piosenkę, chwalącą osobę i jego zasługi dla PTD. 

Gwiazdą wieczoru był obchodzący 50-lecie pracy artystycz-
nej Krzysztof Cugowski, który swój koncert rozpoczął piosen-
ką… „Znowu w życiu mi nie wyszło” – ale nie było to na pew-
no o zorganizowanym w Lublinie XX Jubileuszowym Zjeź-
dzie Naukowym PTD.

Monika Bojarska-Łoś, 
Członek Komitetu Organizacyjnego Zjazdu
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Zrozumieć cukrzycę
z profesorem Ralphem DeFronzo 

rozmawia prof. Grzegorz Dzida 
z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

więc nowe kryteria rozpoznania cukrzy-
cy. W działaniach prewencyjnych nale-
żałoby wychwycić te osoby, u których 
dochodzi do utraty funkcji komórek be-
ta trzustki zanim pojawią się zaburzenia 
metabolizmu węglowodanów zauważal-
ne przy oznaczeniu glikemii, czy w pró-
bie tolerancji glukozy.

• Może pomocny okaże się nowy po-
dział cukrzycy uwzględniający cechy 
genetyczne i kliniczne, jak na przykład 
dyskutowany obecnie podział na 5 kla-
strów?

– To ciekawa koncepcja, ale równie do-
brze sprawdzają się w tej ocenie znacz-
nie prostsze cechy kliniczne, takie jak 
rozmieszczenie tkanki tłuszczowej czy 

upośledzenie funkcji nerek. Po-
nieważ wywodzę się z nefrologii, 
aspekt nerkowy jest mi bliski. Oka-
zuje się, że inhibitory SGLT2, któ-
re zmieniają „zarządzanie” glukozą 
i sodem w nerkach, korygując je-
den z mechanizmów patofi zjologicz-
nych prowadzących do cukrzycy ty-
pu 2, stają się właśnie lekami nefro-
logicznymi. Tak jak już się stały le-
kami kardiologicznymi.

• A co nam przyniesie najbliższa 
przyszłość, jeśli chodzi o nowe tera-
pie. Co będzie według Pana Profe-
sora kolejnym przełomem? 

– Dotychczas skupialiśmy uwagę 
na jednym z hormonów inkretyno-
wych – peptydzie glukagonopodob-
nym 1 (GLP-1). Drugi z nich GIP 

(glukozozależny peptyd insulinotropowy) 
pozostawał w cieniu. Stworzenie białek 
hybrydowych, działających stymulująco 
na receptory obu inkretyn i ich zastoso-
wanie lecznicze, przynosi w badaniach II 
fazy zaskakujące wyniki, przede wszyst-
kim odnośnie utraty masy ciała i poten-
cjalnie ochrony komórek beta trzustki 
przed utratą ich funkcji. To może okazać 
się przełomowe.

• Nie sposób pominąć pytania o wra-
żenia z Polski i z Lublina.

– Są tylko pozytywne. Przede wszyst-
kim zostałem otoczony niesamowitą go-
ścinnością, którą bardzo doceniam.

PS Należy wspomnieć, że tak docenio-
ną opiekę z ramienia Komitetu Organi-
zacyjnego XX Zjazdu PTD nad gościem 
specjalnym zjazdu profesorem DeFron-
zo sprawowała dr n. med. Daria Gorczy-
ca-Siudak. GD

Gościem specjalnym odbywającego 
się w Lublinie w dniach 16-18 maja ju-
bileuszowego XX Zjazdu Polskiego To-
warzystwa Diabetologicznego był jeden 
z twórców współczesnej światowej dia-
betologii prof. Ralph DeFronzo. Jest on 
absolwentem biologii na Uniwersyte-
cie w Yale i Harvard Medical School. 
Od 1988 roku kieruje Katedrą Cukrzycy 
w Long School of Medicine UT San An-
tonio. Uznawany powszechnie za „gu-
ru” amerykańskiej diabetolo-
gii jest twórcą przełomowych 
dla rozwoju nauki o cukrzy-
cy idei, często wzbudzających 
kontrowersje a tym samym 
prowokujących do myślenia 
i inspirujących nowe kierunki 
badań. Podczas zjazdu w pią-
tek, 17 maja, prof. DeFron-
zo wygłosił 3 wykłady, w tym 
wykład inauguracyjny „Treat-
ment of T2DM: A Rational Ap-
proach Based Upon It’s Patho-
physiology”. 

• Jak daleko nam do stwo-
rzenia leku, który uwolni świat 
od cukrzycy typu 2?

– Myślę, że przed nami jesz-
cze długa droga do tego. Ale po 
pierwsze, nie będzie to jeden lek, ale kil-
ka, które będą korygować zaburzenia pa-
togenetyczne, prowadzące do rozwoju cu-
krzycy. Żeby skutecznie leczyć cukrzycę, 
trzeba ją dobrze zrozumieć

• W XX wieku myśleliśmy o 3 głów-
nych patomechanizmach, prowadzą-
cych do cukrzycy typu 2. Nazwał je Pan 
Profesor „triumwiratem”. A na począt-
ku XXI wieku poznano nowe mechani-
zmy tworzące, jak Pan to nazwał, „zabój-
czy oktet”. Czy to znaczy, że powinniśmy 
korygować osiem dróg prowadzących do 
cukrzycy typu 2? 

– Nie mamy jeszcze takich możliwo-
ści, ale obecnie powinniśmy oddziały-
wać na większość z nich stosując cztery 
leki. Porównuję je do czwórki z Liver-
poolu, zespołu The Beatles. To oczywi-
ście metformina działająca w wątrobie, 
pioglitazon zmniejszający insulinoopor-
ność tkanek obwodowych, analog GLP-1 

działający na układ inkretynowy oraz in-
hibitor SGLT2 obniżający próg nerkowy 
dla glukozy.

• Metformina i pioglitazon to stosun-
kowo tanie leki, ale dwa pozostałe są 
kosztowne. Czy współczesny świat stać 
na takie leczenie?

– Niestety, nie. Koszty leczenia sta-
nowią barierę. Jeśli jednak poszczególne 
kraje chcą uporać się z epidemią cukrzycy 

typu 2, której skutki są o wiele bardziej 
kosztowne, powinny traktować to jako in-
westycję w przyszłość.

• Czyli najlepszym rozwiązaniem jest 
prewencja? 

– Oczywiście, ale prewencja inaczej 
niż dzisiaj rozumiana. To, co teraz okre-
ślamy jako prewencja jest właściwie le-
czeniem cukrzycy. Musimy zmienić na-
sze rozumienie cukrzycy typu 2. Dzisiaj 
rozpoznajemy cukrzycę typu 2 i zaczy-
namy ją leczyć wówczas, gdy pozosta-
ło już tylko 20-15 proc. funkcji komórek 
beta trzustki. Znaczy to, że 80-85 proc. 
tej funkcji zostało już utraconych przed 
jej rozpoznaniem. Działania prewencyj-
ne zaczynamy dopiero, gdy komórki be-
ta funkcjonują już tylko w 50 proc., po-
nieważ wtedy właśnie rozpoznajemy stan 
przedcukrzycowy. Cukrzycę należało-
by więc rozpoznawać i rozpoczynać le-
czenie znacznie wcześniej. Potrzebne są 

• W Polsce z powodu cukrzycy leczy 
się około 3 mln osób. Jak Pan Profesor 
ocenia leczenie poszczególnych typów 
cukrzycy w naszym kraju?

– To pytanie, na które nie ma jedno-
znacznej odpowiedzi. Jeśli chodzi o cu-
krzycę typu 1, to wiele krajów, nawet 
bogatszych od nas, z uznaniem ocenia 
dostępność, jaką do nowoczesnych te-
rapii mają nasi pacjenci. Mamy refun-
dację prawie wszystkich insulin, oczy-
wiście zauważamy tzw. współpłacenie, 
które dla pacjentów może być uciążli-
we, ale w większości przypadków nie 
stanowi bariery w doborze terapii. Ma-
my w Polsce dobre programy pompowe 
dla dzieci i młodzieży do 26 r.ż., jest też 
częściowa refundacja sprzętu, czyli tzw. 
zużywalnych części do tych pomp oraz 
systemów do ciągłego monitorowania 
glikemii. Tego rodzaju sprzęt, w moim 
odczuciu, w obliczu postępu technolo-
gicznego, powinien być w perspektywie 
kilku lat dostępny dla każdego pacjenta 
z cukrzycą typu 1, bo poprawia on sku-
teczność i bezpieczeństwo terapii oraz 
jakość życia.

Natomiast w przypadku cukrzycy ty-
pu 2 – musimy to głośno powiedzieć – 
żadna nowoczesna terapia nie jest re-
fundowana. Leki powszechnie dostępne 
w całej Europie, których cząsteczki obec-
ne są na rynku w niektórych przypadkach 
od prawie dekady, w naszym kraju są na-
dal nierefundowane. To wielka strata dla 
pacjentów, bo wiemy, że szereg z tych le-
ków przedłuża życie chorego. Pamiętaj-
my, że pacjenci z cukrzycą umierają za 
wcześnie, żyją średnio kilka, kilkanaście 
lat krócej niż pacjenci bez cukrzycy. Ba-
dania nie pozostawiają wątpliwości co do 
faktów naukowych na temat skuteczności 
nowoczesnych terapii, dlatego powinni-
śmy je proponować pacjentom.

• Polskie Towarzystwo Diabetologicz-
ne na przestrzeni ostatnich lat wielo-
krotnie zajmowało stanowisko w spra-
wie refundacji leków nowszych gene-
racji, stosowanych w leczeniu cukrzy-
cy typu 2. Czy jest realna szansa na ich 
refundację?

– To pytanie do decydentów z Mini-
sterstwie Zdrowia. PTD wielokrotnie zaj-
mowało stanowisko w tej sprawie. Póki co 
bez znaczących efektów. Pozostaje mieć 
nadzieję, że w końcu nasz głos i nasze 
argumenty, oparte na twardych danych 
naukowych, przekonają tych, którzy po-
dejmują decyzje. Chodzi w końcu o le-
ki, które nie tylko obniżają poziom cu-
kru, ale też wydłużają życie pacjentów, 
zmniejszają ryzyko zawału, czy też nie-
wydolności nerek.

– Ta pętla już właściwie istnieje. Na 
rynku są dostępne pompy, które zawiera-
ją już szereg zautomatyzowanych funkcji 
sterujących podaż insuliny. Kolejne mo-
dele są w trakcie rejestracji. Warto też 
wspomnieć, że co bieglejsi informatycz-
nie pacjenci wzięli sprawę w swoje ręce 
i sami tworzą takie pompy. Czy nam się 
to podoba, czy nie, tacy pacjenci pojawia-
ją się w naszych poradniach.

• Obecnie obowiązuje etiologiczna 
klasyfi kacja cukrzycy wg WHO opubli-
kowana w 1999 roku. W codziennej prak-
tyce mamy czasami trudności w rozstrzy-
gnięciu, z jakim typem cukrzycy mamy do 
czynienia u danego pacjenta. Czy w naj-
bliższym czasie możemy spodziewać się 
wprowadzenia nowej klasyfi kacji?

– Nie sądzę. Traktuję te publikacje ra-
czej jako głos w dyskusji. W mojej oce-

nie obecny podział, który funk-
cjonuje od 1997 roku, dość do-
brze spełnia swoją rolę, a śro-
dowisko – co nie jest bez zna-
czenia – jest do niego przyzwy-
czajone.

• Rozmawiamy w czasie ob-
rad XX Zjazdu PTD, wśród 
uczestników jest wielu bardzo 
młodych lekarzy. Jest Pan Pro-
fesor wybitnym naukowcem, 
ale również lekarzem prakty-
kiem, jakich wskazówek mógł-
by Pan Profesor udzielić na-
szym młodszym kolegom?

– Recepta na sukces zawo-
dowy od wieków jest ta sama 
– praca, wytrwałość, konse-
kwencja, wiara w siebie. War-
to pamiętać o tym, że leczymy 
człowieka, a nie jego wyniki; 
dobrze jest spojrzeć szerzej na 

otoczenie, w którym pacjent funkcjonuje 
– czy ma wsparcie rodziny, znajomych. 
Innymi słowy myśleć nie tylko o tym, ja-
ką chorobę leczymy, ale przede wszyst-
kim, jaki człowiek na nią choruje.

Leczymy człowieka, nie chorobę
z prof. Maciejem Małeckim, 

ustępującym prezesem PTD, kierownikiem Kliniki Chorób 
Metabolicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, 

rozmawia Monika Bojarska-Łoś, 
diabetolog WSSz im. Wyszyńskiego w Lublinie, 
członek komitetu organizacyjnego zjazdu PTD 

• W diabetologii obserwujemy znaczny 
rozwój nowoczesnych technologii. Jak 
Pan Profesor ocenia ten postęp i jak bli-
sko jesteśmy wprowadzenia tzw. pętli za-
mkniętej w leczeniu cukrzycy?

Prof. Maciej T. Malecki – kierownik Kliniki Chorób Metabolicznych Szpitala Uniwersytec-
kiego w Krakowie, dziekan Wydziału Lekarskiego CM UJ, 2015-2019 prezes PTD, specjali-
sta chorób wewnętrznych, diabetologii, diagnostyki laboratoryjnej, endokrynologii, 1996-
1999 staż w Joslin Diabetes Center w Bostonie afi liowanej przy Harvard Medical School, 
zajmuje się genetycznym podłożem cukrzycy monogenowej, cukrzycy typu 2 i jej powi-
kłaniami, autor i współautor licznych prac naukowych, do 2017 roku ponad 3000 cyto-
wań w piśmiennictwie światowym, członek EASD, ekspert EASD ds. cukrzycy etiologicz-
nej, laureat wielu nagród naukowych i państwowych, publikacje w czołowych naukowych 
pismach świata, m.in. Nature Genetics, New England Yournal of Medicine, Diabetes, Dia-
betes Care, Stroke, recenzent m. in. Endocrine Review, Diabetes, Diabetes Care. 
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Biegali z koziołkiem
Po raz czwarty w Lublinie – tym razem 12 maja – odbył 

się Bieg Koziołka. Bieg jest wydarzeniem towarzyszącym 
Maratonowi Lubelskiemu. Uczestnicy mieli do pokonania 
dystans ok. 11 km. Wśród biegaczy wypatrzyliśmy sporą 
grupę lubelskich lekarzy. 

Minimalizm rządzi medycyną
Z inicjatywy Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji 

Szpiku SPSK w Lublinie odbyła się konferencja naukowa 
„Terapie innowacyjne – minimalizm i precyzja w medycy-
nie”, na której mówiono o stosowaniu terapii innowacyjnych 
nie tylko w hematologii, ale również m.in. w chirurgii, gine-
kologii, dermatologii, okulistyce i kardiologii.

O leczeniu raka płuc
Jak zawsze liczne grono słuchaczy zgromadziła konferen-

cja naukowo-szkoleniowa pt. „Trudne decyzje diagnostycz-
ne i terapeutyczne w raku płuca”, którą organizuje Katedra 
i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii UM w Lu-
blinie. Konferencję, która odbyła się 13 maja br., i którą po-
prowadzili prof. Janusz Milanowski i prof. Paweł Krawczyk, 
była połączona z VI warsztatami edukacyjnymi. 

W Lublinie o gastroenterologii
Odbyły się Lubelskie Dni Gastroenterologii. 10-11 maja 

dyskutowano o chorobach wątroby, trzustki i dolnego odcin-
ka przewodu pokarmowego. Kierownikiem naukowym spo-
tkania była prof. Halina Cichoż-Lach, kierownik Kliniki Ga-
stroenterologii z Pracownią Endoskopową UM w Lublinie.

Dzień Zdrowia przy 
ul. Jaczewskiego

Wyjątkowe konsultacje ze specjalistami i badania – m.in. 
dla osób z dolegliwościami reumatycznymi; dla kobiet z de-
presją poporodową, wreszcie diagnostyka osteoporozy w ra-
mach projektu „Zdrowe kości do starości”, to tylko część pro-
gramu Dzień Zdrowia z Funduszami Europejskimi, jaki odbył 
się 10 maja w holu głównym szpitala PSK4w Lublinie.

O alergii i stylu życia
Live and Breathe Expo Targi Alergii, Nietolerancji Po-

karmowej i Zdrowego Stylu Życia to nowe wydarzenie po-
święcone alergii, nietolerancji pokarmowej, atopowemu za-
paleniu skóry i innym dolegliwościom, z którymi boryka się 
znaczna część społeczeństwa. Targom, które odbyły się w Lu-
blinie towarzyszyła konferencja „Alergologia interdyscypli-
narna” organizowana pod kierownictwem naukowym prof. 
Andrzeja Emeryka. Mówiono o astmie, alergicznym nieży-
cie nosa, alergii pokarmowej, zapaleniach skóry oraz innych 
schorzeniach np. wstrząsie anafi laktycznym. 

Jak zgoda – to budowa
Szpital przy ul. Staszica w Lublinie otrzymał zgodę na wy-

budowanie nowego – bardzo nowoczesnego, wielopoziomo-
wego gmachu szpitala, który będzie znajdował się na terenie 
przylegającym do obecnego obiektu od strony al. Solidarno-
ści. Jeśli wszystko przebiegnie z planem, budowa może ru-
szyć jeszcze w te wakacje, a obiekt powstanie w dwa lata.

Ryki znowu ze szpitalem
Jeszcze w czerwcu szpital w Rykach (zamknięty jesienią 

ub. roku) powinien znowu przyjmować pacjentów. Jego re-
aktywacja to koszt ok. 4 mln zł – pieniądze na ten cel po po-
łowie wyłożą władze samorządowe i wojewoda. 

Kamień węgielny 
pod stomatologię

Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Me-
dycznego powstanie w Lublinie przy ul. Chodźki. W poło-
wie maja wmurowano kamień węgielny pod tę inwestycję, 
której realizacja pochłonie 52 mln zł i powinna zakończyć 
się w 2022 roku. Budynek o imponującej powierzchni po-
nad 9 tys. mkw. i 6 kondygnacjach będzie nowoczesną pla-
cówką dydaktyczną, kliniczną i usługową.

Medykalia – studenci się bawili
Superbohaterowie to temat przewodni tegorocznego ko-

rowodu, który rozpoczął Lubelskie Dni Kultury Studenc-
kiej. Studenci wszystkich lubelskich uczelni bawili się przez 
11 dni.
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Najważniejsze jest światło
Lekarz z pasją medicus.lublin.pl

z kardiologiem Maciejem Wójcikiem, 
fotografi kiem, pasjonatem fotografi i analogowej, 

rozmawia Anna Augustowska

• Kiedy patrzę na zdjęcia z prezento-
wanej ostatnio w LIL wystawy o Wyspach 
Szkockich, przede wszystkim udziela mi 
się ich nastrój. Piękny, tajemniczy, in-
trygujący. I mam ochotę zapytać: jak 
Pan to robi?

– Szkocja jest rzeczywiście krainą 
magiczną, dla mnie pod tym względem 
szczególna jest wyspa Skye. Ciągle zmie-
niające się pogoda i światło, nisko płynące 
chmury, przepiękny krajobraz tylko cze-
kają, aby je uchwycić. Wystarczy posta-
wić aparat na statywie i czekać na wła-
ściwy moment.

W fotografi i najważniejsze jest świa-
tło. Większość fotografów krajobrazu fo-
tografuje w czasie tzw. złotej godziny, aby 
wykorzystać rozproszone i ciepłe światło, 
które ujawnia piękno miejsca ukrytego 
w ostrym, słonecznym świetle dnia.

W fotografi i krajobrazowej korzystam 
z naturalnego światła, ten sam obiekt 

wygląda zupełnie inaczej oświetlony 
wschodzącym czy zachodzącym słońcem, 
inaczej przed zmierzchem i po zmroku, 
inaczej w czasie dnia. Nawet deszcz może 
być sprzymierzeńcem, gdy ukrywa niepo-
trzebne fragmenty krajobrazu jednocze-
śnie czyniąc go bardziej malarskim. Po-
dobnie wiatr, który rozmywa na zdjęciu 
szybko płynące chmury, dodając dramaty-
zmu statycznemu krajobrazowi. Takie po-
dejście pozwala odkryć prawdziwy cha-
rakter miejsca, które wygląda zwyczajnie 
nawet podczas złotej godziny. Dodatkowo 
fotografi a analogowa, poprzez świadomy 
wybór błony fotografi cznej (jej barw, roz-
piętości tonalnej, ziarnistości) jest moim 
zdaniem przyjemniejsza dla oka, bardziej 
malarska i naturalna w odbiorze. Nie jest 
moim celem zdjęcie superostre, bardzo 
kolorowe, czy „pocztówkowe”.

Fotografi a krajobrazowa jest głęboko 
związana z atmosferą miejsca, które chcę 

uchwycić. W przeciwnym razie staje się 
czystą fotografi ą dokumentalną, a nie mo-
im osobistym odczuciem miejsca i jego 
charakteru. Fotografi a krajobrazowa nie 
jest fotografi ą dokumentalną. Nie intere-
suje mnie proste uwiecznienie krajobrazu 
lecz moja chwila w tym krajobrazie.

• Ulubiony temat zdjęć to krajobraz, 
pejzaż, przestrzenie bez ludzi. Czy tyl-
ko? 

– Nasz zawód, codzienny pęd i często 
nadmiar obowiązków potrafi ą szybko wy-
palić. Na co dzień wciąż jestem z ludź-
mi, dlatego wakacje są czasem, kiedy 
uciekam w miejsca, gdzie mogę być sam 
z rodziną i z przyrodą. Człowiek potrze-
buje zatrzymania i wyciszenia, ponow-
nego naładowania akumulatorów. Lubię 
portretować ludzi, zdarza mi się fotogra-
fować architekturę, ale to fotografi a kra-
jobrazowa pozwala mi na chwilę uciec 
w samotność.

• Co jest ważniejsze w fotografowa-
niu: oko czy aparat?

– Ansel Adams (amerykański fotograf) 
twierdził, że: „Zdjęć nie tworzy się tylko 
aparatem fotografi cznym. Podczas two-
rzenia fotografi i wykorzystujesz obrazy, 
które widziałeś, książki, które przeczyta-
łeś, muzykę, którą słyszałeś i ludzi, któ-
rych kochałeś”.

Mój aparat ma ponad czterdzieści lat, 
nie ma nawet światłomierza. Jest całko-
wicie manualny. Część obiektywów jest 
starsza ode mnie. Pozwala na zrobienie 
12 zdjęć na jednej błonie fotografi cznej. 
Większość zdjęć kadruję na statywie. To 
dodatkowo spowalnia i pozwala skupić 
się na fotografowanym obiekcie. Niemniej 
jednak aparat fotografi czny to tylko narzę-
dzie, ale narzędzie, które kocham.

• Kto dał Panu pierwszy aparat foto-
grafi czny? Kto był pierwszym nauczy-
cielem? 

– Moim pierwszym poważnym apa-
ratem fotografi cznym był rosyjski Ze-
nit 12XP, który podarowali mi rodzice 
w szkole średniej. Nocą w łazience wy-
woływałem pierwsze biało-czarne fi lmy 
i zdjęcia, i zdarzało się, że łazienka nie 
nadawała się rano do użytku…

Jestem fotografi cznym samoukiem. 
Kompozycji uczyłem się przeglądając al-
bumy malarskie i fotografi czne, które by-
ły wówczas mało dostępne. Książki foto-
grafi czne czasem udało się kupić w an-
tykwariacie lub pożyczyć. To były lata 
80.! Pierwsze zdjęcia to zdjęcia rodziny, 

przyjaciół, później krajobrazy z wakacji. 
Dzisiaj patrzę na nie z sentymentem…

• O nagrodach – która jest najważ-
niejsza?

– Pierwszym konkursem fotografi cz-
nym, na który wysłałem swoje zdję-
cia krajobrazowe był PhotoArtMedi-
ca w 2013 roku, gdzie zdobyłem Grand 
Prix. To był początek. Corocznie odby-
wa się dużo konkursów fotografi cznych, 
ale jest tylko kilka prestiżowych ogól-
noświatowych i głównie tam staram się 
stawać w szranki z innymi. Jak na razie, 
i ku mojemu miłemu zaskoczeniu, z nie 
najgorszym wynikiem. Część moich prac 
była wystawiana w galeriach zagranicz-
nych, pojedyncze są w prywatnych zbio-
rach. Ja nadal czekam na to najlepsze 
zdjęcie…

Maciej Wójcik, adiunkt 
Katedry i Kliniki Kardiolo-
gii UM w Lublinie, strona 
autorska: www.maciej.woj-
cik.photography Pierwszy 
polski lekarz, który uzy-
skał w drodze konkursu 2-
letnie stypendium nauko-
wo-szkoleniowe Europej-
skiego Towarzystwa Kardio-
logicznego z elektrofi zjolo-
gii klinicznej. Jedyny lubel-
ski kardiolog będący człon-
kiem prestiżowego Klubu 30 
Polskiego Towarzystwa Kar-
diologicznego. Elektrofi zjo-
log kliniczny, który wpro-
wadza nowe techniki abla-
cyjne m.in:

• wykonał pierwsze zabie-
gi ablacji w Lublinie bez 
użycia promieniowania 
rtg (zabiegi w wirtualnej 
rzeczywistości 3D)

• wykonał pierwsze w Pol-
sce zabiegi ablacji burzy 
elektrycznej i migotania 
przedsionków bazujące 
na gęstym mapowaniu 
substratu arytmii

• wykonał pierwsze w Pol-
sce i jedne z pierwszych 
w Europie zabiegi abla-
cji prądem o częstotli-
wości radiowej o wyso-
kiej mocy.

• Czy medycyna to był wybór bo… np. 
w rodzinie byli lekarze? 

– Moja mama jest laryngologiem, jej 
wuj prof. Feliks Skubiszewski był chirur-
giem (i pierwszym rektorem AM w Lu-
blinie). Więc tak, medycyna jest po czę-
ści obecna w rodzinie. Będąc studen-
tem myślałem o chirurgii do momentu 
poznania technik diagnostycznych i in-
wazyjnych w kardiologii. Wybór był już 
tylko jeden, i po ponad 20 latach muszę 
stwierdzić, że właściwy. Kardiologia sta-
ła się bardzo inwazyjną dziedziną inter-
ny. Postęp technologiczny pozwala na 
wykonywanie zabiegów i skuteczne le-
czenie pacjentów, którym kiedyś nie mo-
gliśmy pomóc lub których traciliśmy. Ja 
zajmuję się elektrofi zjologią kliniczną, 
moim zdaniem najciekawszą dziedziną 
kardiologii.

Zabiegi ablacji wykonywane są w Pol-
sce od 25 lat, w Lublinie od 1997 roku, 
ale prawdziwy rozwój procedur ablacyj-
nych, związany z postępem wiedzy i tech-
nologii, to ostatnich 10-15 lat. Nowocze-
sne technologie i metody ablacyjne po-
znałem przebywając na stypendium Eu-
ropejskiego Towarzystwa Kardiologicz-
nego (ESC/EHRA, 2007-2009) w jednej 
z najstarszych Pracowni Elektrofi zjolo-
gicznych w Europie, Bad Nauheim, Niem-
cy. Od tego czasu dużo się zmieniło, ale 
mogę śmiało powiedzieć, że lubelski ośro-
dek ablacyjny jest jednym z najlepszych 
w Polsce, a biorąc pod uwagę wprowa-
dzenie nowych metod (m.in. mapowa-
nie o wysokiej gęstości substratu arytmii, 
ablację o wysokiej mocy) jest w czołówce 
europejskiej. Szkolimy też elektrofi zjolo-
gów z innych ośrodków w kraju.

Pasjonaci mile widziani!
Już piąty rok w Medicusie publikujemy cykl teksów pt. „Lekarz z pasją”, w którym prezentujemy sylwetki lekarzy i lekarzy dentystów, 

którzy nie tylko pasjonują się medycyną ale mają też niezwykłe, inspirujące, czasem wręcz zaskakujące pasje, które uprawiają „po go-
dzinach”. Stale czekamy na nowe zgłoszenia! Zarażajmy innych, inspirujmy, pokazujmy, że warto mieć pasje!

Zapraszamy do kontaktu z redakcją: august@oil.lublin.pl lub tel. 81 53 406 73/50.
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Hartowanie to rodzaj obróbki ciepl-
nej, której celem jest uzyskanie struk-
tury o większej twardości. Ale harto-
wanie ducha to już nie to samo. Jako 
świadka i uczestnika przełomu ustro-
jowego latem 1989 roku, aż mnie kor-
ci, aby dziś odpowiedzieć sobie i młod-
szym, nie tyle jak hartowała się nowa 
struktura lekarska, ile kto chciał pod 
osłoną społecznej euforii 4. czerwca 
z przyszłego samorządu lekarskiego 
uczynić karykaturę samorządności. 
Tak, aby wszystko kręciło się po sta-
remu, ale pod nowym quasi-demokra-
tycznym szyldem.

Opinia, jaką się dziś często słyszy, ja-
koby w roku 1989 nastąpiło odrodzenie 
izb lekarskich – jest z gruntu nieprawdzi-
wa. Odrodzenia, w sensie restytucji, nie 
było. W 1989 roku izby lekarskie po pro-
stu powstały na nowo. Owszem, były kon-
tynuacją izb zlikwidowanych w 1950 ro-
ku, ale tylko w sensie idei i tradycji. Usta-
wa z 17 maja 1989 r. nie przywracała do 
życia izb, lecz powoływała je na nowo. 
To bardzo istotna różnica. Nie mogło być 
mowy o powrocie do dawnych regulacji 
prawnych, ani do struktur, nie mówiąc 
już o restytucji majątku. W zamian za sie-
dzibę Lubelskiej Izby Lekarskiej przy ul. 
Cichej 4, nabytej za ciężkie pieniądze na 
własność w 1938 roku, w 1989 roku wła-
dze udostępniły nam trzy pokoje na szó-
stym piętrze wieżowca przy ul. Lubomel-
skiej 14. Wszelkie próby odzyskania izbo-
wej własności traktowano potem z lekce-
ważeniem i gorszącymi wykrętami. Aktu-
alna siedziba Lubelskiej Izby Lekarskiej 
przy ul. Chmielnej 4, to wyremontowa-
na za lekarskie składki suszarnia chmie-
lu, powierzona na jej użytkowanie przez 
następne 23 lata.

Czerwiec 1989

Lubelskich lekarzy w Komitecie Or-
ganizacyjnym Izb Lekarskich reprezen-
towali m.in. profesorowie: Jerzy Karski, 
Zdzisław Kleinrok, Maciej Latalski, Le-
szek Wdowiak, ówczesny lekarz woje-
wódzki Tadeusz Marciniak. Nie muszę 
przypominać, że ci luminarze medycy-
ny cieszyli się niesłabnącym zaufaniem 
ówczesnej władzy. Żaden z nich nie zo-
stał wybrany ani do władz okręgowych, 
ani naczelnych.

W komitecie na szczęście nie zabrakło 
ofi arnej aż do bólu pediatry Ewy Tuszkie-
wicz-Misztal, która niemal cudem zapa-
nowała nad całą logistyką wyborów na 
poziomie podstawowym, czyli w szpita-
lach i przychodniach w siedmiu ówcze-
snych województwach: lubelskim, chełm-
skim, zamojskim, bialskopodlaskim, 

ustalono przed zebraniem – wspominał po 
latach dr Jerzy Moskwa, późniejszy pre-
zes warszawskiej izby. Przewodniczącym 
komitetu został prof. Ryszard Jacek Żo-
chowski, długoletni ordynator Oddzia-
łu Kardiologii Centralnego Szpitala Kli-
nicznego MSW, uczestnik obrad Okrą-
głego Stołu z rekomendacji rządowej, 

administracja przekazała część swoich 
uprawnień.

Z perspektywy czasu trzeba przyznać, 
że sprawa odrodzenia izb lekarskich była 
dalece za mało rozpropagowana. Komi-
tet korzystał z łamów reżimowego tygo-
dnika „Służba Zdrowia”, którego reputa-
cja po 4. czerwca po prostu rozeszła się 
w szwach. Nie było własnego medium, 
ponieważ egzystował przecież jeszcze 
PRL, gdzie, aby wydawać tytuł prasowy, 
trzeba było mieć przydział papieru, który 
był towarem reglamentowanym, i moce 
produkcyjne w drukarni, która miała ten-
dencje do opóźniania druku. A więc no-
wy tytuł można było wydawać tylko na 
bazie istniejącego. W dobie Facebooka, 
opisy te mogą być traktowane jako para-
fraza legendy z czasów Gutenberga. Ale 
przysięgam, że tak było jeszcze w Pol-
sce 30 lat temu.

Podział terytorialny od początku nie 
podobał się i był często źródłem konte-
stacji izby. „Po co nam jakaś izba lekar-
ska, która decyduje o nas z dala od miej-
sca pracy”. Ówczesne województwo sie-
dleckie, które niemal przylega do peryfe-
riów stolicy, przypisano do izby w Lubli-
nie. Rozsierdzona delegatka z Siedlec wy-
znała mi wówczas, że do Warszawy z Sie-
dlec kursuje 16 pociągów, a do Lublina 
jeden, i to w dodatku niecodziennie. Ar-
gument komunikacyjny przeważył. Le-
karzy z Siedlec, Garwolina czy Węgro-
wa wchłonęła izba warszawska. 

Od pierwszego dnia walkę o własną 
izbę podjęli lekarze województwa radom-
skiego. Wielokrotnie, aż do zmiany gra-
nic izb lekarskich w 1997 roku, przeko-
nywali, że nie tyle sam Radom, co Pion-
ki, Iłża, Grójec, Warka czy Przysucha to 
przecież nie Lubelszczyzna. Choć właśnie 
dziś po wschodniej stronie Wisły aż się roi 
od lekarskich sław rodem z jej zachodnie-
go brzegu. A tak naprawdę chodziło o to, 
aby w komisjach konkursowych na oble-
gane jeszcze wtedy ordynatury szpitalne 
móc nominować swoich kolegów, a nie 
czekać na „spadochroniarzy” z Lublina. 
Własnej izby się wprawdzie nie doczeka-
li, ale jak już wpadli z deszczu pod rynnę, 
czyli w objęcia warszawskiej izby, to po 
latach jej prezesem został radomski gine-
kolog Mieczysław Szatanek, który w wy-
borach okręgowych pokonał samego Kon-
stantego Radziwiłła. Czyli nie ma tego złe-
go, co by na dobre nie wyszło.

Ale wróćmy na chwilę do burzliwej je-
sieni 1989 roku. Nadzieje środowiska le-
karskiego były wówczas ulokowane w fa-
li uderzeniowej zwycięskiej „Solidarno-
ści” i nowego rządu Tadeusza Mazowiec-
kiego. Wielu starych i ciężko doświad-
czonych przez komunę związkowców 

Hartowanie izby lekarskiej

radomskim, tarnobrzeskim i siedleckim. 
Podczas wyjazdów na posiedzenia do 
Warszawy zawsze drżała o bezpieczeń-
stwo swojego auta, volkswagena, bo jego 
bagażnik ledwo co się domykał od nad-
miaru dokumentów, związanych z orga-
nizacją izb. Dzisiejsza Pani Profesor, nie 
miała wówczas do dyspozycji ani urzęd-
ników, ani prawników, ani tym bardziej 
redaktorów niezależnych mediów. A jed-
nak dała radę. 

Izba lekarska w Lublinie miała być jed-
ną z jedenastu. Bo tyle było wówczas aka-
demii medycznych, a województw aż 49. 
Trzeba powiedzieć, że Komitet Organiza-
cyjny, pomimo upalnego lata i tradycyj-
nego okresu urlopowego, rozpoczął dzia-
łalność z przytupem. Pierwsze posiedze-
nie komitetu odbyło się w murach Mini-
sterstwa Zdrowia, co zwiastowało daleko-
wzroczny zamysł centralizacji odrodzo-
nych izb lekarskich. Było burzliwie, ale 
i chaotycznie. Wydaje się, ze wiele spraw 

ze służby zdrowia powściągliwie, a często 
niechętnie spoglądało na organizację izb 
lekarskich. Spodziewano się, że izby le-
karskie odciągną od głównego nurtu „So-
lidarności” ponadstutysięczną grupę inte-
ligencką. Ale jednocześnie obawiano się, 
że jeśli NSZZ „Solidarność” nie wesprze 
zatomizowanych do bólu lekarzy, komu-
na wygra to starcie walkowerem, które-
go skutków nieprędko czy w ogóle nie 
da się odkręcić.

Wrzesień 1989

Wczesną jesienią 1989 roku do orga-
nizacji wyborów włączyła się Regional-
na Komisja Koordynacyjna Służby Zdro-
wia Regionu Środkowo-Wschodniego 
NSZZ „Solidarność”, która upoważniła 
Ewę Kopacz, Andrzeja Jóźwiakowskie-
go, Edmunda Fijołka, Wojciecha Marci-
niaka i Marka Stankiewicza do wyłonie-
nia kandydatów do wszystkich organów 
(rada, sąd, rzecznik i komisja rewizyj-
na). Te nominacje były nieprzypadkowe. 

Ewa była naszym motywatorem do od-
wagi i rozwagi, Andrzej i Edmund zali-
czyli wiele miesięcy w ośrodkach inter-
nowania. Wojciecha w stanie wojennym 
skazano na cztery lata więzienia za pró-
bę biernego oporu w komisji poborowej 
w Lubartowie. Zamknięto go w jednej ce-
li z recydywistami w Hrubieszowie. Naj-
młodszy z nich, Marek, ze swoimi kon-
taktami w opozycji demokratycznej oka-
zał się bardzo pomocny jako koordynator 
listy kandydatów, która została przyjęta, 

niemal bez poprawek, przez zjazd le-
karzy w listopadzie. To był piękny czas, 
kiedy lekarze wierzyli na słowo, że ulot-
ka odebrana z mojej ręki, jest prawdzi-
wa i dobrze im posłuży – wspomina Ma-
rek po latach. 

Wybory na poziomie podstawowym 
(szpitale i przychodnie) przebiegły bez 
większych zakłóceń. Wielu lekarzy, któ-
rym w czasach komuny odmawiano zasłu-
żonego awansu zawodowego, zwłaszcza 
w klinikach i szpitalach powiatowych, nie 
trzeba było specjalnie namawiać do ak-
tywności. Dyrektorzy, ordynatorzy i po-
siadacze czerwonych legitymacji raczej 
nie mogli liczyć na poparcie załóg szpi-
talnych. Ale zdarzały się wyjątki.

Listopad 1989

6 listopada 1989 nadeszła wiekopom-
na chwila. W siermiężnej auli Komitetu 
Miejskiego PZPR w Lublinie (dziś gmach 
lubelskiego Sądu Apelacyjnego przy 
Lipowej 13) pierwszy Okręgowy Zjazd 

Od lewej Ewa Tuszkiewicz-Misztal, Leszek Kondratowicz-Kucewicz i Witold Fijałkowski

Na pierwszym planie prof. Tadeusz Lesław Chruściel, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej 
oraz Ewa Kopacz, psychiatra z neuropsychiatrycznego szpitala w Lublinie

Lekarzy na prezesa OIL w Lublinie wy-
brał anestezjologa Witolda Fijałkowskie-
go, a na rzecznika odpowiedzialności za-
wodowej – neurochirurga Stanisława Ka-
mińskiego. A pierwszą 37-osobową okrę-
gową radę lekarską zdominowała tzw. li-
sta Marka i Wojtka. Rozpoczęła się dzia-
łalność samorządu lekarskiego na Lu-
belszczyźnie. Ale o jej pierwszych de-
cyzjach i dalszych losach napiszemy już 
po urlopach. 

Marek Stankiewicz

późniejszy minister zdrowia. Niestety, 
los nie był łaskawy dla profesora. Nigdy 
bowiem nie objął żadnej funkcji w orga-
nach izb lekarskich. Była to zadra, która 
głęboko utkwiła w jego sercu i kładła się 
cieniem na bieżących relacjach z samo-
rządem lekarskim. 

Celem komitetu było sprawne i szyb-
kie przeprowadzenie wyborów do władz 
poszczególnych izb okręgowych, a na-
stępnie zorganizowanie Krajowego Zjaz-
du Lekarzy. Największe emocje i spo-
ry budziły podział terytorialny i kryte-
rium wyboru delegatów. Często ambi-
cje górowały nad rozsądkiem. Czy unik-
nięto sporów politycznych? Raczej nie, 
choć często były one owocem ignoran-
cji, a więc nieznajomości istoty samo-
rządu lekarskiego. Wiele wątpliwości 
rozwiał list ówczesnego rzecznika praw 
obywatelskich prof. Ewy Łętowskiej, 
która stwierdziła, że izby lekarskie to 
korporacja prawa publicznego, której 



FESTIWAL

MUZYCZNIE

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 konkur-

sem objęli prezes Naczelnej Izby Le-
karskiej prof. Andrzej Matyja, pre-
zes Lubelskiej Izby Lekarskiej Le-
szek Buk i rektor Uniwersytetu Me-
dycznego w Lublinie prof. Andrzej 
Drop.

Nadsyłanie prac do 31 paździer-
nika 2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu do 24 
listopada 2019 r.

Wernisaż z wręczeniem nagród 
14 grudnia 2019 r.

Regulamin konkursu, materiały do pobrania na stronie 
internetowej: 

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

kultura.oil.lublin.pl

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”.

12 października

Wystawa fotografi i dr. Lecha Lipca. 

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

18 października

Klub Globtrotera – dr Janusz Gągała „Syberia”. 
Klub Lekarza, Lublin, ul. Chmielna 4, godz. 18.00.

31 października

Termin nadsyłania prac na 
XI Ogólnopolski Konkurs Fotografi czny Lekarzy i Studentów 
Medycyny.

Termin nadsyłania prac na 
IV Ogólnopolski Konkurs Poetycko-Literacki „Lekarze Dzieciom”.

9 listopada

Wystawa poplenerowa – 
VII Ogólnopolski Plener Fotografi czny Lekarzy – „Kazimierz 
Dolny 2019”. 
Galeria Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy”, Lublin, ul. Chmielna 4, 
godz. 12.00.

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

Warsztaty literackie dla lekarzy
Są chwile: pierwsza praca, niezwykła 

wycieczka, spotkanie czy doświadczenie 
zmieniające życie… Chcemy je ocalić 
od zapomnienia.

Zapraszamy na warsztaty literac-
kie z panią Urszulą Raszewską, wy-
bitną polonistką, pasjonatką, społecz-
nikiem, która przygotuje nas do pra-
cy przy zapisywaniu naszych wspo-
mnień.

Warsztaty odbędą się 7 września 2019 
(sobota) o godz. 10.00 w Klubie Lekarza 
w siedzibie LIL w Lublinie.

„Portret – 
między prawdą a kreacją” 

Lubelska Lekarska Akademia Fotografi i zorga-
nizowała kolejne spotkanie pasjonatów fotografi i, 
pragnących doskonalić swój warsztat i pogłębiać 
wiedzę na temat tej sztuki. 18 maja 2019 r. w sie-
dzibie Lubelskiej Izby Lekarskiej ze słuchaczami 
spotkał się Robert Pranagal. Tematem spotkania 
był „Portret – między prawdą a kreacją”.

Portret w świetle
Wernisaż wystawy fotografi i pt. „W dobrym świetle” Jerze-

go Bednarskiego odbył się 18 maja 2019 r. o godz. 12.30 w Ga-
lerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy”.

Rośliny z wyżyn
Nieśmiałe i wątłe albo bujne i zachwycają-

ce kolorami, tworzące kobierce górskich łąk 
są rośliny, które fotografowali w czasie wie-
lu wypraw we wszystkie chyba góry świata 
członkowie Medycznego Klubu Turystycz-
nego. Klub, który wymyślili lubelscy lekarze, 
działa od 2004 roku. 19 maja br. w pięknych 
wnętrzach Dworku Kościuszków w Ogrodzie 
Botanicznym UMCS odbył się wernisaż fo-
tografi czny pt. „Kwiaty Gór”. Warto zoba-
czyć te zdjęcia i zachwycić się siłą przyro-
dy, która nawet w najbardziej niesprzyjają-
cych na pozór warunkach potrafi  zachwycić 
i pokazać swą moc. 

Wystawę można oglądać do końca czerw-
ca 2019 roku.

KULTURA 

Wystawa VI edycja Lubelskiej Lekarskiej Akademii Fotografi i

Słowo i dźwiękSłowo i dźwięk
13 czerwca zacznie się 5. edycja festiwalu Dźwięki Słów. W pro-

gramie spektakle, monodramy, musicale, recitale, koncerty. Do 16 
czerwca artystów będzie można oglądać w Centrum Spotkania 
Kultur, Centrum Kultury, Lubelskim Centrum Konferencyjnym i na 
ulicach. Na przykład Sambor Dudziński „Dźwiękowiązałką” będzie 
się przemieszczał od placu Teatralnego po Stare Miasto.

Na placu Teatralnym będzie plenerowa scena (Barcelona Gip-
sy Balkan Orchestra i Oligarkh, VOŁOSI i Maja Kleszcz & IncarNa-
tions, Yegor Zabelov Trio i Wicked Dub Division i Grzech Piotrow-
ski & Alchemik Orchestra). To będzie gratis. Bilety na spektakle 
i monodramy od 20 do 110 zł).

Wszystko renesansoweWszystko renesansowe
Tegoroczna tematyka Międzynarodowego Festiwalu Rene-

sansu odwołuje się do 450-lecia Unii Lubelskiej. Trzecia już edy-
cja wydarzenia zacznie się 21 czerwca. Organizatorzy zapowia-
dają muzyczną, taneczną, teatralną podróż zanurzoną w historię 
Lublina. Nie zabraknie warsztatów, wykładów, tematycznych spa-
cerów. Będą tancerze, muzycy, aktorzy komedii dell’ arte, żongle-
rzy fl agami. Wystawa kostiumologiczna, pokaz mody renesanso-
wej a także bal. W chwili, gdy zamykaliśmy to wydanie nie było 
jeszcze szczegółowego programu. 

Tekst: Anna Augustowska



FESTIWAL

(oprac. JKG)

MOTOSHOWKołami do góryKołami do góry
Epickie, pełne adrenaliny i odwagi, naładowane kilogramami 

pirotechniki i najlepszej muzyki show przybywa do Polski! Tak or-
ganizatorzy zapowiadają Sound of Gravity, który będzie 21 czerw-
ca na stadionie Arena Lublin. W programie najniebezpieczniejsze 
ewolucje świata na motocyklach crossowych, ekstremalne skoki 
na rowerach MTB, BMX, rolkach, hulajnodze. Dla posiadaczy bile-
tów przygotowane zostaną specjalne atrakcje w „Ekstremalnym 
miasteczku festiwalowym”. Największą z nich będą przejażdżki sa-
mochodami driftowymi na specjalnie zaaranżowanym z tej okazji 
torze. Początek imprez na miasteczku koło stadionu w południe. 
Na stadionie pokazy będą od godz. 19. Bilety 30-200 zł.

Cztery dni z muzyką
Inne Brzmienia Art’n’Music Festival w tym roku potrwa od 27 

do 30 czerwca. Jak zawsze na błoniach pod Zamkiem na Starym 
Mieście. Wschód Kultury – Inne Brzmienia Art’n’Music Festival to 
festiwal umożliwiający kontakt z najciekawszymi zjawiskami mu-
zycznymi na styku gatunków, tradycji i wpływów kulturowych. 
Jak zachwalają organizatorzy, to jedno z najbardziej inspirują-
cych i odkrywczych wydarzeń muzycznych w Polsce. Festiwalo-
wi towarzyszy cykl debat, a także warsztaty, wystawy, pokazy fi l-
mowe oraz specjalny program „Małe Inne Brzmienia” przygoto-
wany dla dzieci. Na razie wiadomo, że na scenach festiwalowych 
wystąpią: Ministry, The Herbaliser, Brain Damage, Alexander Hac-
ke & Danielle de Picciotto (hackedepicciotto), Dezerter, Shalosh, 
AKDK, Wrekmeister Harmonies, We will fail. Wstęp na wszystkie 
wydarzenia wolny.

LITERACKO CO ROKUJarmark w środku miasta 
16 sierpnia zacznie się Jarmark Jagielloński. W programie wy-

darzenia – jak od kilku lat – będzie miejsce na koncerty muzyki 
tradycyjnej, jak i te nią inspirowane. Podczas nocnych potańcó-
wek królują oberki, mazurki i polki, wystawy ukazują zarówno ar-
tystów ludowych, jak i tych świadomie eksplorujących temat tra-
dycji. Tradycyjnie będzie charakterystyczna wielka kura i dziesiąt-
ki straganów, gdzie swoje wyroby wystawi kilkuset artystów, rze-
mieślników i wytwórców tradycyjnego rękodzieła z krajów Euro-
py Środkowo-Wschodniej. Organizatorzy, przy współpracy z et-
nologami, zapraszają na Jarmark Jagielloński twórców praktyku-
jących rzemiosło od pokoleń i artystów, którzy inspirują się sztu-
ką ludową. W tym roku wydarzenie potrwa do 18 sierpnia na Sta-
rym Mieście i błoniach pod Zamkiem.

Opowieść o czynieniu dobraOpowieść o czynieniu dobra
Odbita dłoń z odciśniętymi inicjałami N.R. to symbol niesa-

mowitej akcji, która rozpoczęła się w Polsce w latach pięćdzie-
siątych. To wtedy ruszyła fala zagadkowych dobrych uczyn-
ków, a tysiące dzieciaków ścigało się w czynieniu dobra.

Samonaprawiające się płoty? Cudownie odśnieżone schody? 
Magicznie skoszone pola? To tylko niektóre spośród milionów 
przysług zrobionych w trakcie trwania akcji Niewidzialnej Ręki. 
Inicjatywa, która w powojennych latach zyskała taką popular-
ność, została wymyślona przez Macieja Zimińskiego – w latach 
pięćdziesiątych redaktora „Świata Młodych”, potem naczelnego re-
dakcji oświatowych w TVP (z kultowym programem „Ekran z brat-
kiem”). To Zimiński rozpoczął zabawę w bezinteresowne pomaga-
nie i wciągnął do akcji dzieciaki z całej Polski. Niewidzialni działali 
w ukryciu i nie przyjmowali zapłaty. Pozostawiali jedynie ślad, bi-
let albo kartkę z odciśniętą w atramencie dłonią.

A teraz jego historia została spisana przez Macieja Wasilew-
skiego w książce pod tytułem „Niewidzialna Ręka”. Nie jest to 
tylko opowieść o niesamowitej akcji i jej twórcy, ale też histo-
ria przyjaźni między Zimińskim a Wasilewskim. O relacji mento-
ra i ucznia. O świecie: tym minionym i tym obecnym. Zmieniają-
cym się społeczeństwie i relacjach międzyludzkich. To ostatecz-
nie gorzka konkluzja, że taka akcja nie wydarzyłaby się w teraź-
niejszej Polsce. 

Czterdzieści lat temu w Zagórzanach niedaleko Gorlic 12-
letni chłopiec metodą Niewidzialnych przekonał ponad 40 osób 

do przygarnięcia na czas ferii dzie-
ci z pobliskiego Domu Dziecka. Na-
mówił dyrektora placówki, kupił za 
ciężko odłożone pieniądze koperty, 
napisał listy i zostawił na wycieracz-
kach mieszkańcom wsi. Nie było ni-
kogo, kto odmówił pomocy. Solidar-
nie i licznie zagórzanie przybyli do 
Domu Dziecka w umówionym ter-
minie i przyjęli poszczególne dzieci 
do siebie. Bez dyskusji i bez lęku. Ak-
cją żyła cała Polska. Niektóre dzieciaki 
po tej akcji znalazły dom. Wasilewski 
po odkryciu tej historii odnalazł An-
toniego Koszyka czyli Niewidzialne-
go numer 13 128 i próbował razem 

z nim powtórzyć akcję. Niestety, tym razem się nie udało. Najgło-
śniejsza i najbardziej efektowna akcja Niewidzialnych poniosłaby 
fi asko, gdyby miała wydarzyć się teraz. Bo dziś nikt nie pomaga 
incognito, nikogo nie interesuje bycie niewidzialnym. Trzeba się 
pokazać na Facebooku, „wrzucać” foty i generalnie „się pokazy-
wać”. Co najgorsze, brakuje nam poczucia społecznej solidarno-
ści i odpowiedzialności za swoje czyny i innych ludzi. 

Akcja „Niewidzialna Ręka” żyje do dzisiaj w pamięci tysięcy 
osób. Ludzie z sentymentem wspominają program w telewizji, 
Centralną Bazę Niewidzialnych i słowa „Ruszamy do akcji”. Wa-
silewski próbuje przede wszystkim przywrócić pamięć o Zimiń-
skim, który odszedł w zapomnienie (zmarł w 2013 roku), a prze-
cież stoi za 10 milionami tych wszystkich dobrych uczynków. 
O nim samym jednak mało kto pamięta. Twórca Niewidzialnych 
sam stał się niewidzialny…

Anna Augustowska
Maciej Wasilewski, „Niewidzialna Ręka”, 
Wydawnictwo Wielka Litera, Warszawa 2019 TEATRALNIEWraca „Pogrom” 

Autor, nawiązując do wydarzeń historycznych, oddaje atmos-
ferę miasta, a adaptacja w reżyserii Łukasza Witt-Michałowskie-
go i Norberta Rudasia w umiejętny sposób przenosi ją na scenę. 
To o spektaklu plenerowym „Pogrom w przyszły wtorek”, na pod-
stawie powieści Marcina Wrońskiego, wraca na zamkowy dzie-
dziniec. Planowane spektakle 5, 6 i 7 lipca. „Pogrom” pokazu-
je brutalność przejmowania przez komunistów Polski oraz nie-
pokój i napięcia panujące w Lublinie w 1945 roku. Główny bo-
hater, skatowany przez ubeków komisarz Maciejewski, aby od-
zyskać wolność, podejmuje się rozwiązania zagadki, która pro-
wadzi do bezwzględnych środowisk, przygotowujących w Lu-
blinie pogrom Żydów.

MUZYCZNIEMuzyka ma wakacje
14 czerwca o godz. 19 koncert na zakończenie sezonu w Fil-

harmonii Lubelskiej. W programie: Johannes Brahms – Koncert 
skrzypcowy D-dur op. 77, Henryk Wieniawski – Legenda op. 17 
i Richard Strauss – Sinfonia Domestica op. 53. Wykonawcy: Sara 
Dragan – skrzypce, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej 
pod dyrekcją Wojciecha Rodka. Bilety 30-50 zł.

MIASTONajweselszy festiwal w rokuNajweselszy festiwal w roku
Od 25 do 28 lipca będzie w tym roku trwał Carnaval Sztukmi-

strzów połączony z Urban Highline Festival. Artystów i śmiałków 
na linach będzie można oglądać na Starym Mieście, w Śródmie-
ściu i na błoniach pod Zamkiem. Jak zwykle będą artyści uliczni 
i mistrzowie sztuki cyrkowej z całego świata. Oprócz spektakli i wi-
dowisk będą warsztaty dla profesjonalistów oraz dla początkują-
cych. W ramach imprezy będzie też festiwal chodzenia po taśmie. 
Nazwa wydarzenia nawiązuje do postaci Sztukmistrza z Lublina 
– bohatera książki noblisty Izaaka Bashevisa Singera. 

TEATRALNIEDla dzieci autor dla dorosłychDla dzieci autor dla dorosłych
„Bajki Wilde”. Będzie o Jaskółce, Księciu, Olbrzymie i Niesamo-

witych Rakietach. 8 czerwca o godz. 17 w Teatrze Andersena pre-
miera. Adaptacja reżysera Daniela Adamczyka, przeznaczona dla 
widzów w wieku 6+, to szkatułkowa kompilacja wybranych ba-
jek Oscara Wilde’a i jednocześnie pierwsza w Polsce próba uję-
cia kilku utworów pisarza w jednym spektaklu. W spektaklu twór-
cy wykorzystują kilka form wypowiedzi (teatr lalkowy, aktora, 
przedmiotu czy teatr cieni). Spektakle w Sali Andersena w Cen-
trum Spotkania Kultur. 
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10 maja

W szpitalu się plotkuje, że doktor B., któ-
ry trzy lata temu odszedł (bo według dyrek-
cji sam chciał) na emeryturę, podobno otwie-
ra restaurację. Pomyślałem – niezły interes, 
ma chłop głowę i środki widocznie też, ale 
okazało się, że otwiera rano a zamyka wie-
czorem. W międzyczasie wita gości przy 
drzwiach, odbiera palta, życzy smaczne-
go, albo żegna i zaprasza ponownie. Potem 
sprząta. A byłem przekonany, że te doktor-
skie emerytury są jednak wyższe i dorabiać 

nie trzeba. 

Sałatka po lekarsku

Coś zimowego latem… czyli soljanka 
Wakacje za pasem. Pomyślałem więc o jakimś przepisie wręcz uni-

wersalnym, takim co to można i na co dzień, i od święta, i na grilla i… 
po grillu. I padło na… soljankę. Nie, nie chodzi tu o solankę do inha-
lacji czy do kąpieli stóp. To bardzo rozpowszechnione danie w kuchni 
białoruskiej, ukraińskiej ale i polskiej, litewskiej i żydowskiej. Taka zu-
pa, o której się w Polsce mówi a wiesz taka zupa „na winie”… czyli, co 
się nawinie pod rękę. Może i troszkę tak jest, choć nie do końca, ale do 
rzeczy. Znane są różne wersje soljanki: postna, czyli na wywarze grzy-
bowym lub rybnym, ale i treściwa, czyli na mięsie. My dzisiaj popracujemy nad tą kla-
syczną. Choć ponoć, ile domów tyle smaków soljanki.

A oto składniki:

Pamiętnik znaleziony w szpitalnej szafce (serial prawie codzienny)

Nasz szoł powszedni

17 kwietnia

W mediach nadal nieustająca, 
zażarta dyskusja dotycząca seksu-
alnej edukacji młodzieży. Według 
światłych reformatorów szkolnic-
twa, wszystkie tematy ocierające się 
o seks są nie do przyjęcia w procesie 
edukacji. Wszelkie kontakty intym-
ne, zbliżenia międzypłciowe i infor-
macje dotyczące takich spraw po-
winny być zakazane. Nie mam jed-
noznacznego zdania w tym wzglę-
dzie, sąsiad (bo go zapytałem) też 
nie, ale powiedział, że z zakazem 
nauki masturbacji się zgadza, bo to 
zjawisko jest dla niego przykładem 
bezdyskusyjnego egoizmu i samo-
lubstwa, gdy człowiek sam sobie 
idzie na rękę. Demokratyczne też 
to nie jest. 

19 kwietnia

Dzisiaj przyjęto pacjenta z otwar-
tym złamaniem ręki. Podobno to 
wszystko przez suszone fi gi. Nie 
chcieliśmy uwierzyć, ale okazało się, 
że to prawda. Otóż jego córka powie-
siła swoje fi gi na sznurku w pokoju, 
żeby wysuszyć, on wszedł po ciem-
ku, zaczepił brodą o sznurek, zali-
czył niespodziewaną wywrotkę i rę-
ka do operacji. Cóż, jak widać fi gi też 
mogą zaszkodzić, zwłaszcza w star-
szym wieku i po ciemku. 

20 kwietnia

Jutro Wielkanoc. W całym kraju 
ludzie święcą jajka. To chyba jedy-
ny dzień w roku, w którym ludzie 
rzeczywiście wiedzą, co się w tym 
kraju święci. 

24 kwietnia

Podobno rozważane jest wydanie 
ofi cjalnej zgody na produkcję spiry-
tualiów w warunkach domowych, bo 
to nasza odwieczna narodowa tra-
dycja. I słusznie, że się to rozważa, 
bo w końcu byłoby wiadomo po na-
zwisku, co czyje, kto do czego jako 
twórca ma prawo własności i każdy 
obywatel ofi cjalnie by wiedział, że 
na przykład bimbry są Iksińskiego, 
berbeluchy i nalewki Igrekowicza, 
krzakówy Zetowskiego a nie jak do-
tąd wina tylko Tuska. 

26 kwietnia

Wczoraj byłem świadkiem, jak jeden 
adiunkt nadzorował stażystę przy zmia-
nie opatrunku pooperacyjnego u sąsiada 
spod okna. Nie bardzo szło temu staży-
ście, ale czuł się bardzo pewny siebie i na 
kolejną zwróconą sobie krytyczną uwagę 
z nutą wyższości odpowiedział „Panie ad-
iunkcie, w medycynie są różne szkoły!”. 
Na to adiunkt: „To prawda panie kolego, 
a patrząc na pana, zasadnicza przyzakła-
dowa chyba również!”. No, różnorod-
ność poziomu edukacji zawodowej 
nie zawsze musi cieszyć. Zwłasz-
cza w medycynie i zwłaszcza pa-
cjentów. 

1 maja

Święto Pracy. Na wszelki 
wypadek nie obchodziliśmy, 
bo nikt na sali nie był pew-
ny, czy to jeszcze u nas pra-
womyślne święto i czy się je 
jeszcze obchodzi normalnie, 
czy już szerokim łukiem. 

4 maja

Jak się słyszy wypowiedzi 
niektórych naszych czołowych 
polityków, to się i głupio, i wstyd 
robi. Te lapsusy słowne, przekrę-
ty językowe, dyplomatyczne nie-
zręczności, nielogiczne zdania, ta 
nieznajomość historycznych fak-
tów, te San Escobary, bzdury geo-
grafi czne, biologiczne i inne. Przecież straj-
ków nauczycieli w dawno minionych la-
tach nie było, więc skąd te ogólnowykształ-
ceniowe braki? Być może jest to – mówiąc 
aktualnym politycznym językiem – tajem-
nica poliszynszyla. 

15 maja

Niechcący podsłuchałem na ko-
rytarzu rozmowę dwóch pań salo-
wych. Jedna mówiła – „Mam na sa-
li jakiegoś podobno niegdyś znane-
go pływaka”. A druga na to: „Wiem! 
I słyszałam, że z nawyku nadal ro-
bi po dziesięć basenów dziennie. Ja 
mam z kolei emerytowanego myśli-
wego i paręnaście kaczek na dobę 
to dla niego pikuś!”. Dobrze, że ja 
nigdy nie miałem takich zaintere-
sowań, bo przecież mógłbym być 
na przykład pływającym myśliwym 
albo polującym pływakiem i jak by 
wtedy te biedne panie salowe sobie 
z tym poradziły?

16 maja

Sąsiad się przyznał, 
że w obecnych cza-
sach na dręczące 
go pytania ma nie-
zawodny sposób – 
dużo się napić! Po-
wiedziałem, że al-
kohol wcale nie uła-
twia znalezienia od-
powiedzi. A on na 
to – „Ale pomaga 
zapomnieć o pyta-
niu!”. Może i ma tro-
chę racji. 

20 maja

Chyba się napiję! Oczywiście 
po wypisaniu, bo chorym w szpi-
talu nie można. 

Irosław Szymański

Część 1
• 30 dag wieprzowiny
• 30 dag wołowiny
• 1 średnia pietruszka 
• ½ dużego selera
• 1 por (a właściwie jego zielona 

część)
• 4-6 listków laurowych
• 4-6 ziaren ziela angielskiego.

Z tego wszystkiego pokrojonego oczy-
wiście, przez 2 godziny gotujemy na ma-
łym ogniu bulion, tak, by mięsko odcho-
dziło od kości. Mięso wyjmujemy, dzie-
limy na małe kawałki i przekładamy do 
przecedzonego bulionu.

Część 2
• 2 średnie cebule
• 4-5 dużych ząbków czosnku
• 4-5 średnich ogórków kiszonych 
• 1-2 szklanki soku spod ogórków
• 10 dag bekonu
• 10 dag wędzonej kiełbasy
• 2 łyżki koncentratu pomidorowego 
• ½ kostki masła
• 6 dużych pieczarek
• 3 łyżki stołowe zielonych oliwek
• 3 łyżki stołowe czarnych oliwek
• 1 łyżka stołowa kaparów
• 1 cytryna 
• 4 łyżki kwaśnej śmietany
• ½ pęczka koperku
• Sól i pieprz czarny do smaku. 

Wykonanie: 
Na patelni na maśle smażymy pokrojone w kostkę cebulę i czosnek na „szklisto”. Na-

stępnie dodajemy koncentrat pomidorowy, chwilę zasmażamy i dodajemy do wywaru 
stojącego na „małym ogniu”. Następnie zasmażamy kiełbasę i bekon pokrojone w kost-
kę. Dodajemy do wywaru. Ogórki ścieramy na duże wiórki na tarce i zasmażamy na ma-
śle, tak, by odparował z nich płyn. Dodajemy do wywaru. Następnie podobnie obsma-
żamy pokrojone w plasterki pieczarki, delikatnie oprószając je solą. Dodajemy do wy-

waru. Oliwki kroimy w plasterki i do-
dajemy wraz z kaparami do wywaru. 
Dokładnie mieszamy i dodajemy sok 
spod ogórków próbując smak. Zupa 
powinna mieć delikatny słono-kwaśny 
smak – który uszlachetniamy 3 plastra-
mi cytryny. W razie potrzeby balansu-
jemy smak dodając wody. Dodajemy 
też pierz i ewentualnie sól do smaku. 
Doprowadzamy do zagotowania doda-
jąc pozostałą część masła… i serwuje-
my z kleksem kwaśnej śmietany i ko-
perkiem, podając do tego razowy chleb 
lub razowe grzanki z czosnkiem.

Oczywiście składniki możecie do-
wolnie modyfi kować. Za chwilę pojawią się gruntowe pomidory, do których przy sma-
żeniu należałaby dodać nieco octu winnego. Są tacy, którzy wolą zamiast kiełbasy sa-
lami. Niektórzy dodają kabanosy lub/i parowki. To już zależy od Waszego upodobania. 
Rosjanie najczęściej dodają do niej jeszcze ziemniaki (ale uwaga, należy je dodać przed 
dodaniem ogórków i kwasu, bo się nie ugotują!). Oczywiście bazą do zupy może być 
również rybny lub grzybowy wywar. I choć zupa jest „treściwa” i sycąca to równie do-
brze jak na jesień i zimę nadaje się na letnie wieczory.

Smacznego! 
Dariusz Hankiewicz

Kalendarium imprez sportowo-rekreacyjnych 2019
• 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. 

Komisja Rekreacji i Sportu sport.oil.lublin.pl

13 maja

Już za niecałe dwa tygodnie 26 maja. Dla 
jednych dzień wyborczy, dla drugich wybor-
ny, dla innych wybiórczy. A potem i tak się 
okaże, kto miał rację. 
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Odeszli

Lucjan Piątek (1924-2018)

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.

Duszpasterstwo Służby Zdrowia zaprasza na wycieczki – pielgrzymki:

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

Jolanta Romanek-Baranowska (1962-2018)

5 listopada 2018 r. odszedł Lucjan Piątek – lekarz derma-
tolog oraz nestor lubelskiego sportu. W 1945 roku rozpoczął 
studia medyczne w Lublinie na Wydziale Lekarskim UMCS. 
Od początku studiów grał w Akademickim Związku Spor-
towym reprezentując uczelnię: w piłce ręcznej, w piłce noż-
nej, biegając średnie dystanse, pływając, jeżdżąc na nartach 
(czołowy lubelski zawodnik akademicki, członek 5 sztafe-
ty 4x8 km na Akademickich Mistrzostwach Polski w Karpa-
czu w 1947 r.). 

Medycynę ukończył w 1952 r. i od sierpnia 1952 r. ze wzglę-
du na napiętą międzynarodową sytuację polityczną (Korea) był 
rzadkim gościem w domu tułając się po wielu poligonach woj-
skowych w kraju. W latach 1954-1957 pracując jako lekarz 
w 118 Pułku Artylerii Ciężkiej przy ul. Nowy Świat w Lubli-
nie dojeżdżał do Szpitala Wojskowego na zajęcia w ramach 
specjalizacji I stopnia z dermatologii. Na zakończenie służ-
by wojskowej awansował do stopnia majora, a po zwolnieniu 
„do cywila” w 1957 r. znalazł pracę jako kierownik powia-
towej przychodni dermatologicznej na część etatu w Janowie 
Lubelskim oraz w Bełżycach.

W1963 roku został przyjęty na pełny etat cywilny w Woj-
skowym Szpitalu Okręgowym w Lublinie, na którym jako 
specjalista dermatolog przepracował do końca 1981 r., tj. do 
przejścia na emeryturę. Przyjmował również pacjentów w Le-
karskiej Spółdzielni „Lekarz” przy ul. Solnej (potem przy ul. 
Kowalskiej). 

Jego pasją – poza pomaganiem ludziom – był sport, któ-
remu poświęcał każdą wolną chwilę; udzielał się intensyw-
nie jako instruktor, sędzia i działacz narciarski, jako sędzia 

piłki nożnej (do 1966 r.), ale najdłużej, bo do 
85 roku życia, pozostał wierny lekkoatlety-
ce – jako sędzia, kronikarz i działacz pełnią-
cy tam wiele odpowiedzialnych funkcji. Był 
współorganizatorem wielu imprez sportowych 
rozgrywanych w Lublinie i w regionie: kie-
rownikiem zawodów, sędzią głównym a tak-
że na nich lekarzem.

Był kopalnią wiedzy o lubelskim sporcie i chętnie się nią 
dzielił. Przez szereg lat prowadził kroniki sportowe, groma-
dził niezliczone ilości zdjęć i wycinków prasowych. Zgroma-
dzone zbiory przekazał w 2014 r. do powstałego na UMCS – 
Centrum Dokumentacji Historii Sportu. To On nazwał wzgó-
rze w dzielnicy LSM, na którym mieści się dziś hala MOSiR 
– Globusem (tam w latach powojennych ćwiczyli narciarze). 
Nazwa ta weszła po latach do powszechnego obiegu, i tak te-
raz ten obiekt jest nazywany.

W 1994 r. otrzymał od rektora AM medal „Zasłużony dla 
Akademii Medycznej w Lublinie” za wkład wniesiony w roz-
wój uczelni. W 2003 r. za swoją wieloletnią działalność m. 
in. w sporcie akademickim otrzymał Krzyż Kawalerski Or-
deru Odrodzenia Polski oraz otrzymywał wiele odznaczeń 
od związków: piłkarskiego, narciarskiego i lekkoatletyczne-
go oraz AZS (m. in. Złoty Krzyż Zasługi). W lutym 2018 r. 
został uhonorowany przez Krzysztofa Żuka, prezydenta Lu-
blina, Medalem 700-lecia Miasta. 

Lublin stracił wieloletniego cenionego dermatologa oraz 
niestrudzonego kronikarza regionalnego sportu. 

Rodzina 

Po dwóch latach zmagania się z chorobą 
odeszła od nas lekarz medycyny, specjalista 
chorób oczu, Jolanta Romanek-Baranowska, 
szczupła elegancka blondynka o niebieskich 
oczach. Delikatna, ciepła, z życzliwością od-
nosząca się do ludzi i z odwagą i optymizmem 
podchodząca do życia. Długoletni pracownik 

oddziału okulistycznego SP ZOZ im. Papieża Jana Pawła II 
w Zamościu. Miała liczne plany i zamierzenia, które powo-
li realizowała. To właśnie dzięki jej staraniom i zaangażowa-
niu powstała poradnia leczenia jaskry w naszym szpitalu. Po-
radnia dobrze prosperująca, ciesząca się uznaniem pacjentów 
z ciepłym klimatem wnętrza. W pracy odpowiedzialna i do-
brze zorganizowana. Swoją wiedzę zawodową stale pogłę-
biała uczestnicząc w kursach, sympozjach i konferencjach 
okulistycznych. Ceniona przez pacjentów za współczucie 
i wyrozumiałość, lubiana przez kolegów za humor i dowcip. 

Po 16 latach pracy odeszła z nowego szpitala, aby dalej reali-
zować się w pracy samodzielnej organizując NZOZ Joloko. 
Powstał duży ośrodek z lekarzem rodzinnym, gabinetem za-
biegowym, poradniami specjalistycznymi, salonem optycz-
nym. NZOZ sprawnie działający, stale rozszerzający swój za-
kres poprzez tworzenie nowych poradni i nowych form opieki 
nad pacjentami. W pracy i pomysłach wspierał ją mąż Miro-
sław, z którym poznała się w czasach licealnych. Wspólne do-
bre życie pozwalało Joli na zrealizowanie się zarówno w życiu 
zawodowym, jak i rodzinnym. Trzech synów otaczała miłością 
i opieką, wspólnie z mężem doczekali się też dwójki wnucząt. 
Ciężka choroba zaskoczyła ją nagle z dnia na dzień. Po dwóch 
latach zmagania się z nią, w ciepły wrześniowy dzień odeszła 
od nas na zawsze i pozostawiła po sobie już tylko wspomnie-
nia. W ostatniej drodze żegnali ją najbliżsi przyjaciele, kole-
żanki i koledzy z pracy, pacjenci.

Lekarz medycyny Ewa KościuszkoLekarzu startuj!

3. Mistrzostwa Polski Lekarzy 
w Biegu Alpejskim

Komisja Sportu, Kultury i Turystyki ORL 

zaprasza wszystkich sympatyków sportu do wzięcia 

aktywnego udziału 

w Mistrzostwach Polski Lekarzy w Biegu Alpejskim, 

które odbędą się 11 sierpnia 2019 r. (niedziela) 

w Ludwikowicach Kłodzkich, 

w ramach 10. Biegu na Wielką Sowę. 

• Bieg rozegrany zostanie w stylu alpejskim (pod górę). 
• Dystans – 9,6 km. 
• Suma przewyższeń – 600 m. 

Zapisy: 

www.biegigorskie.pl lub 

https://online.datasport.pl/zapisy/portal/
zawody.php?zawody=4624 

(w formularzu zgłoszeniowym zaznaczyć: 
Mistrzostwa Polski Lekarzy).

Kontakt do koordynatora: 
Jerzy Słobodzian, kom. 602 486 406, 
e-mail: jerzyslobodzian@gmail.com

8. Mistrzostwa Polski Lekarzy 
w Lekkiej Atletyce 

– stadion MOSiR, ul. 11 Listopada, Białystok, 

30.06-1.07 2018 r.

4. Mistrzostwa Polski Lekarzy 
w Wielobojach 

– Stadion Miejski w Toruniu, ul. gen. J. Bema 23/29, 15 

czerwca 2018 r.

Dodatkowe informacje na stronie PZLAM www.pzlam.pl lub bezpośredni julekp@onet.pl tel. 504 101 375.
Zgłoszenia do zawodów proszę przesyłać na mój adres e-mail, najlepiej z kilkutygodniowym wyprzedzeniem. 

Organizator mistrzostw Julian Pełka KPOIL Toruń

Sport
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Praca

Lekarze
• Alergologa, dermatologa i endokrynologa za-

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

• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim zatrud-
ni lekarza do pracy w poz (specjalistę medycy-
ny 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.

• SP ZOZ w Kurowie, woj. Lubelskie, zatrudni le-
karza (specjalistę medycyny rodzinnej lub in-
ternistą) do pracy w poz w fi lii w Klementowi-
cach w pełnym wymiarze godzin. Korzystne 
warunki wynagrodzenia, dowolna forma za-
trudnienia. Termin rozpoczęcia pracy – lipiec 
2019 r., tel. 695 949 281. 

• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej 
Podlaskiej zaprasza do współpracy lekarzy: 
– GINEKOLOGÓW do pracy w Oddziale Gine-
kologiczno-Położniczym i/lub na dyżury, ANE-
STEZJOLOGÓW do pracy w Oddziale Aneste-
zjologii i Intensywnej Terapii i/lub na dyżury, 
lekarzy wykonujących BADANIA ENDOSKOPO-
WE do pracy w Centralnej Pracowni Endosko-
pii, INTERNISTÓW do pracy w Oddziale Chorób 
Wewnętrznych i/lub na dyżury, CHIRURGÓW 
do pracy w Poradni Chirurgicznej, ORTOPE-
DÓW do pracy w Poradni Ortopedycznej i/lub 
w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym, NEU-
ROLOGÓW do pracy w Poradni Neurologicz-
nej i/lub na dyżury w Oddziale Neurologicz-
nym z Pododdziałem Udarowym. Oferujemy 
przyjazną atmosferę pracy, atrakcyjny system 
wynagradzania, elastyczny, dopasowany do 
potrzeb i możliwości lekarza czas pracy. Chęt-
nie nawiążemy także współpracę z lekarzami 
będącymi w trakcie specjalizacji oraz lekarza-
mi chcącymi specjalizować się w ww. dziedzi-
nach. Celem uzyskania dalszych informacji za-
praszamy do kontaktu: tel.83 41 47 228, e-mail: 
rekrutacja@szpitalbp.pl, www.szpitalbp.pl 

• Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki 
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu zatrud-
ni lekarza specjalistę neurochirurga lub neu-
rochirurga i neurotraumatologa. Warunki pra-
cy i płacy do uzgodnienia. Osoby zaintereso-
wane prosimy o kontakt telefoniczny 84 677 
35 80 lub 677 35 92.

• PCZ sp. z o.o. w Opolu Lubelskim zatrudni le-
karza do pracy w Nocnej i Świątecznej Opie-
ce Zdrowotnej, Izbie Przyjęć, Zespole Ratow-
nictwa Medycznego oraz w Oddziale Dziecię-
cym. Forma zatrudnienia i warunki płacowe 
do uzgodnienia. Tel. kontaktowy: sekretariat 
81 827 22 78 lub 533 326 122.

• Poszukujemy lekarza rodzinnego do pracy 
w przychodni poz. Lublin, Czechów. Pełny etat. 
Atrakcyjne warunki. Telefon: 667 530 006.

• SP ZOZ w Adamowie, powiat Łuków, zatrud-
ni od zaraz lekarza poz. Dysponujemy miesz-
kaniem służbowym. Tel. 608 501 899.

• Centrum Medyczne Idealmed przy ulicy 
Chodźki 13 w Lublinie nawiąże współpracę 
z lekarzami różnych specjalności. Tel 604 48 
56 01. Centrum@idealmed.pl

• NZOZ Przychodnia Lekarzy Specjalistów - 
SPP we Włodawie, zatrudni lekarza neurolo-
ga, w ramach umowy z NFZ. Tel. 729 941 974, 
511 123 247. 

• Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicz-
nie Chorych w Suchowoli zatrudni lekarza psy-
chiatrę (specjalistę lub w trakcie) w dowolnym 
wymiarze czasu pracy. Forma zatrudnienia do 
uzgodnienia. Tel. kontaktowy: 537 039 537.

• SP ZOZ nr 1 w Bełżycach poszukuje lekarza 
specjalisty z 8-letnim stażem pracy na stano-
wisko zastępcy dyrektora ds. opieki zdrowot-
nej. Tel. 81 516 29 24.

• NZOZ Przychodnia Lekarzy Specjalistów – 
SPP we Włodawie, zatrudni lekarza psychia-
trę lub w trakcie specjalizacji, w ramach umo-
wy z NFZ (miesięcznie ok. 1800 pkt), tel. 729 
941 974, 511 123 247. 

• Zatrudnię w Szczebrzeszynie lekarza stoma-
tologa do pracy na umowę z NFZ i prywatnie. 
Bardzo korzystne warunki współpracy. Do dys-
pozycji mieszkanie. Tel. 608 556 950 po 20.

• NZOZ Zdrowie s.c. w Janowie Lubelskim za-
trudni lekarza pediatrę, lekarza rodzinnego. 
Warunki pracy i płacy do uzgodnienia kon-
takt tel. 604 146 633 lub 502 283 852.

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. 

• Pilnie zatrudnimy lekarza stomatologa w Ży-
rzynie (15 min od Puław i około 30 min S17 od 
Lublina). Praca na NFZ w niepełnym wymia-
rze godzin oraz pacjenci prywatni. Atrakcyjne 
wynagrodzenie (50 gr za punkt NFZ). Prosimy 
o kontakt telefoniczny nr 533 009 298 lub nr 
512 799 701.

• Zatrudnię w Szczebrzeszynie lekarza stoma-
tologa do pracy na umowę z NFZ i prywatnie. 
Bardzo korzystne warunki współpracy. Do dys-
pozycji mieszkanie. Tel. 608 556 950 po 20.

• Zatrudnię specjalistów lub lekarzy rezyden-
tów w poradni okulistycznej i neurologicznej 
w Krasnymstawie, mającej kontrakt z NFZ. For-
ma współpracy i warunki fi nansowe do uzgod-
nienia. Tel. 602 115 527.
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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 obowią-
zującej lekarza lub lekarza dentystę, człon-
ka okręgowej izby lekarskiej na 60 zł mie-
sięcznie.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Informacji dotyczących składek udziela 
pracownik rejestru składek członkowskich:

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

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

Składki członkowskie w 2019 r.

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. 

zatrudni:

Lekarzy do kwalifi kacji krwiodawców do oddania krwi w akcjach wy-
jazdowych, organizowanych przez RCKiK na terenie województwa lubel-
skiego oraz w Oddziale Terenowym RCKiK w Białej Podlaskiej, Oddziale Te-
renowym w Kraśniku, Oddziale Terenowym w Lubartowie, Oddziale Tereno-
wym w Zamościu.

Wymagania: dyplom ukończenia studiów medycznych na kierunku lekarskim, 
aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza. W przypadku osób zaintereso-
wanych umową o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne (kontrakt) 
wpis do ewidencji działalności gospodarczej, aktualne orzeczenie lekarskie, po-
lisa ubezpieczeniowa.

Oferujemy: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, zatrudnienie w ramach 
umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne (kontrakt). 

Pielęgniarki, pielęgniarzy do pracy przy poborze krwi oraz 
obsłudze administracyjnej.

Zainteresowane osoby prosimy o prze-
słanie dokumentów aplikacyjnych (CV) na 
adres rekrutacja@rckik.lublin.pl lub bez-
pośrednio do siedziby RCKiK, ul. Żołnie-
rzy Niepodległej 8 w Lublinie. W przypad-
ku zainteresowania umową kontraktową 
prosimy o kontakt z Działem Organizacyj-
no-Prawnym.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyra-
żam zgodę na przetwarzanie danych osobo-
wych zawartych w mojej ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji prowadzonego przez Regional-
ne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa w Lubinie zgodnie z ustawą z 8 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. 
Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”. Jednocześnie wy-
rażam zgodę na przetwarzanie przez ogło-
szeniodawcę moich danych osobowych na 
potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że administratorem da-
nych jest Regionalne Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, ul. Żołnie-
rzy Niepodległej 8. Dane zbierane są dla po-
trzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu 
do treści swoich danych oraz ich poprawia-
nia. Podanie danych w zakresie określonym 
przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych 
jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych 
danych osobowych jest dobrowolne.
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• 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

• 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.

Drobne

• SP ZOZ w Adamowie, powiat Łuków, wynaj-
mie pomieszczenie na gabinet praktyki pry-
watnej. Tel. 608 501 899.• Kupię działają-
cy NZOZ w zakresie medycyny rodzinnej oraz 
specjalistyki. Tel. 609 522 306.

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

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

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

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

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

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

• Sprzedam lokal na gabinety, 91 mkw. + 33 
mkw., Lublin, ul. Ametystowa 16, cena 4880 
zł/mkw. Tel. 507 182 999.

• NZOZ Ars Medica w Lublinie, ul. Bursztynowa 
24 przychodnia POZ, wynajmie gabinety le-
karskie na poradnie specjalistyczne z możli-
wością korzystania z nowoczesnej aparatury 
medycznej. Tel. 609 640 031.

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

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








