
10/2019

Fotoplener
Kazimierz Dolny
| str. 18





10
październik 2019

W numerze:

• Wydarzenia w LIL 2-3
Jest akademicka onkologia!
Pół wieku… jak jeden dzień

• Ambitny szpital 
na peryferiach 4-5

• Z obrad ORL 5
• Leczą i ratują – 

będą uczyć 6-7
• Prawo na co dzień 6-7
• Lubelska okulistyka 

w Paryżu 7
• Nowoczesna 

elektrofi zjologia na topie 8-9
• Kolejka jest stale 9
• (Nie)zdrowa praca 

w imię dbania 
o zdrowie innych 10-11

• Dzień z pracy 
lekarza POZ 10-11

• Lekarz z pasją 12-13
• Recepty „pro auctore” 

i „pro familiae”  13
• Lekarski kalejdoskop 14-15
• Recepty fałszywej 

baronowej 16-17
• Zaśpiewamy 

z Alicją Majewską! 17
• Kultura w LIL 18-19
• Pigułka kulturalna 19-21
• Sałatka po lekarsku 22
• Pamiętnik 22-23
• „Roztoczem” po Bałtyku 

dla zdrowia 25
• Informacje 26–28

Skończyła się kanikuła i czas wrócić na ziemię, 
zmienić „japonki” na nie mniej seksowne obuwie robo-
cze, piasek plaż i bruk miast egzotycznych skąpanych 
w słońcu, na chłód i pochmurne niebo (piszę te słowa 
po połowie września). Ale się pomyliłem. 

Wylądowałem w najgorętszym miejscu na świecie, 
szczycie kampanii wyborczej. Ktoś zrobił sondaże i wy-
szło, że Polakom najbardziej zależy na zdrowiu i się 
zaczęło. Oliwy do ognia dolała OIL w Warszawie roz-
poczynając kampanię społeczną o zdrowiu. Słupek fi -
nansowy od razu skoczył ku górze i nie schodzi poniżej 
6 proc. PKB, aż boję się o stan budżetu, bo został jesz-
cze prawie miesiąc do ciszy wyborczej. Ministerstwo 
zadbało o dzieci i wypichciło stosowną ustawę o sto-

matologicznej opiece szkolnej, zapewniającej wszystkim naszym uczącym 
się milusińskim zdrowie jamy ustnej. Nie zapewniło jednak odpowiedniej 
liczby wykonawców (obecnie jest ok. 7 tysięcy tzw. podmiotów stomato-
logicznych na 24 tysiące szkół). Ktoś przeoczył reformę systemu oświato-
wego i zapomniał, że wśród milusińskich są również 19-latkowie. A im się 
nie należy, bo NFZ zakontraktował tylko świadczenia do lat 18. No to się 
uczniom należy, czy nie należy? (właściwe podkreślić). 

Kolejki do specjalisty skracają się do 21 dni (politycy chyba w młodo-
ści grali w oczko, bo ta magiczna liczba powtarza się u wszystkich). Skró-
ci się, czy nie? Lekarze w ramach odbiurokratyzowania pracy dostali obo-
wiązek składania bieżącego stanu kolejkowego tak, aby każda wizyta i jej 
charakter były znane płatnikowi. Ciekawe, kto i kiedy skorzysta z tej wie-
dzy, skoro NFZ-ty na potęgę szukają ludzi do pracy. A pacjent czeka, dok-
tor wpisuje, a jak się wkurzy i sobie pójdzie, to kolejny i tak poczeka, bo 
doktor wypisuje uciekiniera z kolejki. Aby ulżyć SOR-om chory będzie 
miał możliwość skorzystania z wybranej przez płatnika opieki specjali-
stycznej, która będzie lepiej wyceniana. Obietnice sypią się jak z rękawa, 
wszyscy niebawem zaczną chwalić ochronę zdrowia, a przede wszystkim 
jej reformatorów.

I tylko wszyscy zapomnieli, że mieszkamy w kraju, w którym brakuje 
lekarzy. Nikt nie zadaje sobie pytania: „Kto to wszystko zrobi?”. Powoli 
na emeryturę zaczną odchodzić roczniki wyżu demografi cznego kończące 
studia w czasach, kiedy wydziały lekarskie liczyły ponad 400 osób. Część 
odejdzie, część ograniczy swoją działalność. Jak do tego się ma 4126 miejsc 
rezydenckich, zapewnionych w tym roku przez państwo? Aby załatać dziury 
i zapobiec kryzysowi należałoby przez co najmniej 10 lat wszystkich koń-
czących studia wysłać na specjalizację. Dałoby to jedynie szansę uniknięcia 
szoku, a nie poprawę opieki zdrowotnej. Znamy wszyscy i chętnie używamy 
powiedzenia, że herbata nie robi się słodsza od mieszania. Wszyscy?

Żeby do końca nie było tak ponuro, zapraszam na kolejne spotkanie in-
tegracyjne, tym razem „Święto Ziemniaka” w pierwszy weekend paździer-
nika. Informacje na stronie LIL. 

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

Jest akademicka 
onkologia!

We wtorek, 17 września, odbyło się ofi cjalne otwarcie nowe-
go Zakładu Radioterapii SPSK 1. Inwestycja jest częścią pierw-
szego etapu wieloletniej, zaplanowanej z rozmachem, przebu-
dowy Szpitala Klinicznego nr 1 i mieści się u zbiegu ul. Radzi-
wiłłowskiej i 3Maja.

– Cieszmy się, bo uruchomienie Zakładu Radioterapii to 
ostatni element, który stworzył dla Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie naszą własną, samodzielną i niezależną onkologię 
– onkologię akademicką, o której zawsze marzyliśmy – mówił 
w czasie otwarcia rektor UM prof. Andrzej Drop, podkreśla-
jąc, że w onkologii nie może być monopolu. – Społeczeństwo 
się starzeje i będzie coraz więcej osób, wymagających pomo-
cy onkologicznej – dodał.

Radiologia razem z Kliniką Chirurgii Onkologicznej PSK1 
i z Zakładem Chemioterapii, to nowoczesne, kompleksowe 
i doskonale wyposażone centrum medyczne (budynek wznie-
siono od podstaw). Posiada obok tomografu komputerowego 
z opcją wirtualnej symulacji także dwa akceleratory liniowe, 
pozwalające na bardzo precyzyjne napromienianie. – Dzien-
nie z zabiegów napromieniania korzysta tu kilkudziesięciu pa-
cjentów, głównie w trybie ambulatoryjnym – mówiła kierują-
ca zakładem Dagmara Nycz-Bedońska. To nie wszystko, no-
wością jest też hotel dla chorych i ich rodzin – 10 pokoi, w któ-
rych mogą zatrzymać się pacjenci w trakcie leczenia. Pokoje 
mieszczą się w przylegającym do onkologii wspaniale odno-
wionym, dawnym szpitalu św. Józefa, który mieścił się w pała-
cu Lubomirskich i do niedawna był siedzibą Kliniki Dermato-
logii. Teraz to nie tylko hotel, ale też nowoczesne sale dydak-
tyczne dla studentów UM. 

Anna Augustowska
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Pół wieku… 
jak jeden dzień

Blisko 70 absolwentów Wydziału Lekarskiego Akademii Me-
dycznej w Lublinie, którzy ukończyli studia 50 lat temu (rocz-
nik 1969), odebrało w sobotę 20 września 2019 Złote Honoro-
we Dyplomy Lekarza, a także pamiątkowe Honorowe Dyplo-
my Lubelskiej Izby Lekarskiej, które wręczali prof. Barbara 
Jodłowska-Jędrych, prorektor ds. kształcenia lubelskiego UM 
i Leszek Buk, prezes ORL. Spotkanie rozpoczęło się wspól-
nym odśpiewaniem Gaudeamus Igitur, któremu przewodniczył 
Akademicki Chór UM w Lublinie.

Wzruszeniom, wspomnieniom i radości ze spotkania po la-
tach, nie było końca. 

– Kiedy zaczynałam studia na naszym roku było ponad 200 
osób, dzisiaj jak widać została z nas jedna trzecia – wspomi-
nała jedna z uczestniczek uroczystości. – Nieprawdopodobnie 
szybko minęło te 50 lat – dodała. 

W czasie ofi cjalnej części spotkania uczestnicy obejrzeli fi lm 
o historii lubelskiej uczelni. Następnie udali się na mszę i na 
uroczystą kolację. W niedzielę zwiedzali Lublin.

 aa
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SP ZOZ w Łukowie 

Ambitny szpital na 
Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat 

szpital im. św. Tadeusza w Łukowie 
dzięki unijnym dotacjom zakupił sprzęt 
o wartości blisko 10 mln zł. I otrzymał 
jedną z najwyższych w kraju dotacji 
na modernizację SOR-u.

– I to nie koniec! 
– podkreśla Mariusz 
Furlepa, dyrektor łu-
kowskiej placówki. – 
Wkrótce zakupimy no-
wy tomograf – dodaje. 
W planach jest też uru-
chomienie oddziału ge-
riatrycznego i ZOL-u, 
a także budowa nowe-
go OIT.

Rozmach św. Tadeusza 

Prawdziwą dumą łukowskiego ZOZ-u 
ostatnich lat jest przyznane szpitalowi 
w październiku 2017 roku dofi nansowa-
nie na modernizację i wyposażenie SOR
-u. Pieniądze pochodzą z Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko na 
lata 2014-2020, a otrzymana kwota w wy-
sokości 5 mln zł (podczas gdy na całe wo-
jewództwo lubelskie przypadło niecałe 
12 i pół mln zł) jest jedną z najwyższych 
w kraju, jeśli chodzi o szpitalne oddzia-
ły ratunkowe.

Rzeczywiście SOR robi wrażenie: ja-
sne, nowoczesne pomieszczenia (sala za-
biegowa i resuscytacyjna), doskonałe wy-
posażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, 
spokój wśród pacjentów, czekających na 
przyjęcie. – Może nie czuć u nas takiej 
nerwowości, jak na oddziałach ratunko-
wych wielkomiejskich szpitali, ale nie 
mamy tu „pustych godzin” – mówi szef 
łukowskiego SOR-u Przemysław Łodej. 
– Dziennie trafi a do nas ok. 80 pacjentów, 

a razem z nocną i świąteczną pomocą – 
nawet 200 osób.

Trudno się dziwić. SP ZOZ Łuków 
to wielospecjalistyczna placówka, którą 
tworzy 17 oddziałów (od największego, 
liczącego 80 łóżek oddziału chorób we-
wnętrznych, po oddział psychiatryczny 
z całodobowym oddziałem leczenia uza-
leżnień i oddziałem interwencji kryzyso-
wej). Trzeba też dodać, że SP ZOZ w Łu-
kowie zapewnia 24-godzinny dyżur ra-
diologiczny. – Żaden szpital powiatowy 
– poza nami i Puławami – nie zapewnia 
radiologa przez 24 godziny na dobę – za-
znacza dyrektor Furlepa. 

Jednym z najmłodszych oddziałów 
jest nowoczesna, dobrze wyposażona re-
habilitacja. Szpital ma 30-łóżkowy od-
dział reumatologiczno-rehabilitacyjny; 
20-łóżkowy oddział rehabilitacji, a tak-
że pododdział rehabilitacji neurologicz-
nej, który jest dopełnieniem działającego 

na oddziale neurologicznym pododdzia-
łu leczenia udarów mózgu – mówi dy-
rektor Furlepa.

Doskonałą opinią cieszy się oddział 
położniczo-ginekologiczny i patologii 
ciąży. Rodzi się tu rocznie ok. 900 dzie-
ci – najwięcej w województwie! War-
to przypomnieć, że to szpital w Łuko-
wie wprowadził jako pierwszy w Polsce 
system kompleksowej opieki medycznej 
nad matką w okresie ciąży, porodu, poło-
gu oraz jej nowo narodzonym dzieckiem 
(KOC). – Kobiety chętnie tu rodzą, bo 
mamy dobrze zorganizowaną szkołę ro-
dzenia, działa też poradnia laktacyjna, co 
daje poczucie bezpieczeństwa – zaznacza-
ją położnicy, a ich szef Robert Dziech-
ciarz podkreśla, że oddział jest dobrze 
wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt 
m.in. do opieki nad wcześniakami o co 
bardzo dba ordynator oddziału neonato-
logicznego Władysław Kobieski.

Lekarze pilnie potrzebni!

W liczącym blisko pół tysiąca łóżek 
szpitalu najbardziej brakuje… lekarzy.

– To nasza największa bolączka – przy-
znaje dyrektor Mariusz Furlepa. – Wśród 
blisko 170 zatrudnionych tu lekarzy (eta-
ty i kontrakty) aż 60 proc. dojeżdża do 
nas z innych miast i to nie tylko z Lubli-
na, ale też z Warszawy, Siedlec i Białej 
Podlaskiej. 

– Potrzebujemy też lekarzy rodzinnych 
do pracy w podstawowej opiece zdrowot-
nej. Mamy dla nich atrakcyjną ofertę. 
Pod koniec ubiegłego roku i na począt-
ku obecnego, wyremontowaliśmy i zmo-
dernizowaliśmy trzy ośrodki zdrowia: 
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peryferiach Obradom Okręgowej Rady Lekarskiej 
w dniu 18 września 2019 r. przewodni-
czył Leszek Buk, prezes Lubelskiej Izby 
lekarskiej.

Delegatura Biała Podlaska – W okre-
sie wakacyjnym zorganizowano 6 niezwy-
kle interesujących wycieczek krajowych 
i zagranicznych.

Delegatura Lublin – Przeprowadzo-
no remont w pokojach gościnnych Izby, 
opracowano nowy regulamin z ich korzy-
stania, wykonano remont sali Klubu Le-
karza oraz kuchni i jej zaplecza.

Komisja Socjalno-Bytowa – Wy-
płacono 22 świadczenia z tytułu urodze-
nia dziecka w rodzinie lekarskiej oraz 
5 świadczeń z powodu śmierci lekarza. 

Komisja ds. Seniorów – Odbył się 
piknik integracyjny u kol. Eli Kuszew-
skiej w Wojciechowie.

Komisja Stomatologiczna – W ostat-
nim czasie podjęła szereg działań, mają-
cych na celu wsparcie lekarzy dentystów 
w sprawach z zakresu sterylizacji oraz 
dekontaminacji oraz wymogów dotyczą-
cych technik sterylizacji. KS prowadzi-
ła korespondencję z sanepidem w spra-
wach indywidualnych lekarzy denty-
stów, jak również podjęła działania ma-
jące na celu ułatwienie wystawiania re-
cept w systemie elektronicznym CSA-
IOZ. KS ORL w Lublinie ściśle współ-
pracuje również z KS NRL oraz komi-
sjami stomatologicznymi okręgowych 
izb lekarskich.

Okręgowa Rada Lekarska podjęła 
uchwałę w sprawie sfi nansowania czę-
ści opłaconej kwoty za szczepienia człon-
kom LIL w 2019 r. Prawo do zwrotu czę-
ści opłaconej kwoty za szczepienia posia-
dają członkowie LIL, współmałżonkowie 
i ich małoletnie dzieci. Zwrot części opła-
conej kwoty dotyczy wyłącznie szcze-
pień zalecanych z Programu Szczepień 
Ochronnych obowiązujących na dany rok 
kalendarzowy. Zwrot części pieniędzy 
będzie możliwy wyłącznie na podstawie 
wniosku członka LIL, złożonego w nie-
przekraczalnym terminie do 31 stycznia 
2020 r., wg wzoru stanowiącego załącz-
nik do niniejszej uchwały. Treść uchwa-
ły i wniosek do pobrania (pdf) są dostęp-
ne na stronie OIL:

https://nowa.oil.lublin.pl/news/664

Z obrad ORL – wrzesień 2019 r.

 (jj)

w Trzebieszowie, Je-
dlance i Wandowie. 
Wszystkie te placów-
ki posiadają wolne 
mieszkania.

Dyrektor przypo-
mina też, że łukowski 
szpital ma uprawnie-
nia do prowadzenia 
staży specjalizacyj-
nych, dysponuje miejscami rezydencki-
mi. – Praktycznie we wszystkich wymie-
nionych wyżej specjalizacjach posiada-
my akredytacje, łącznie z medycyną ro-
dzinną i psychiatrią. – Pracujący u nas le-
karze mają szansę zdobyć wiedzę także 
praktyczną, co przecież jest istotą zdoby-
wania kwalifi kacji.

Na zainteresowanych 
podjęciem pracy czekają 
dogodne warunki zatrud-
nienia. – Decyzja należy 
do lekarza, chętnie zatrud-
niamy i na umowę o pra-
cę, i na kontrakty. Lekarze 
dojeżdżający z większych 
odległości, mają skumu-
lowaną pracę, np. w cią-

gu 4 kolejnych dni. Jesteśmy plastyczni 
i chętnie dostosujemy się do indywidual-
nej sytuacji każdego doktora – zapewnia-
ją w dyrekcji szpitala.

– Poza tym zapewniamy naprawdę 
dobre zarobki, nikt nie będzie rozcza-
rowany. 

Anna Augustowska

Szpital wciąż czeka na 
kolejnych lekarzy. – Mamy 
wolne miejsca. Zatrudnimy 

neurologów, internistów, 
neonatologów i radiologów, 

także ginekologów 
i chirurgów – zapowiada 

dyrektor Furlepa. 
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Od lat w środowisku lekarskim emocje budzą zagadnienia 
związane z reklamą lekarzy. Bezwzględny jej zakaz ustano-
wiony w art. 63 Kodeksu etyki lekarskiej został nieco poluzo-
wany przez możliwość publicznego informowania o zakresie 
i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych1. Coraz czę-
ściej przestrzenią, w której lekarze korzystają z tej możliwości, 
staje się Internet. To często niesie za sobą zagrożenia, o czym 
przekonało się dwóch lekarzy dentystów – członków LIL.

Ich sprawa trafi ła na wokandę Okręgowego Sądu Lekar-
skiego w Lublinie. Zostali obwinieni przez rzecznika odpo-
wiedzialności zawodowej o posługiwanie się tytułami specja-
listów w dziedzinie chirurgii szczękowej, protetyki i stomato-
logii dziecięcej na portalu internetowym znanylekarz.pl, po-
mimo że nie posiadali tych specjalizacji. Rzecznik zarzucił im 
naruszenie art. 62 zd. 2 KEL („Lekarzowi wolno używać tylko 
należnych mu tytułów zawodowych i naukowych”).

„Specjalizacje” czy „kategorie”?

Przed OSL obwinieni bronili się argumentem, że nigdy nie 
posługiwali się nienależnymi im tytułami specjalistów, bowiem 
w portalu znanylekarz.pl nie wypełnili pola „specjalizacje” 

tylko pole „kategorie”, i to w nim wpisali „chirurgia szczęko-
wa”, „protetyka”, „stomatologia dziecięca”. Na potwierdzenie 
swoich słów załączyli pismo przedstawiciela portalu, z którego 
wynikało, że pole „kategorie” funkcjonuje tylko w wewnętrz-
nej konstrukcji portalu, a jego wypełnienie ułatwia użytkowni-
kom wyszukiwanie lekarzy. 

OSL w Lublinie uznał winę obojga obwinionych przyjmu-
jąc, że naruszyli oni nie tylko art. 62 zd. 2 KEL lecz również 
art. 65 KEL („Lekarzowi nie wolno pozyskiwać pacjentów 
w sposób niezgodny z zasadami etyki i deontologii lekarskiej 
oraz lojalności wobec kolegów”). W uzasadnieniu sąd wyja-
śnił, że chociaż obwinieni wypełnili w swoich profi lach po-
la „kategorie”, to jednak w rezultacie pod nazwiskiem każ-
dego z nich widniała nazwa specjalizacji, której nie posiada-
li. Ponadto OSL stwierdził, że taki sposób pozyskiwania pa-
cjentów w portalu o charakterze marketingowym jest zarów-
no mylący wobec pacjentów, jak również nieuczciwy wobec 
innych lekarzy, którzy w odróżnieniu od obwinionych specja-
lizacje uzyskali. Zdaniem sądu, dentyści byli świadomi na-
ganności tej praktyki, gdyż już podczas pierwszego przesłu-
chania w sprawie zobowiązali się do usunięcia ww. wpisów, 
czego nie uczynili.

Prawo na co dzień 

Pułapka portalu 

Łęczna 

Leczą i ratują – będą 
Jubileusz 10-lecia działal-

ności uroczyście obchodziło 
Wschodnie Centrum Lecze-
nia Oparzeń i Chirurgii Re-
konstrukcyjnej w Szpitalu Po-
wiatowym w Łęcznej. Cen-
trum ruszyło 24 sierpnia 2009 
roku. 

Z tej okazji w Kazimierzu 
Dolnym w dniach od 5 do 7 
września 2019 r. zorganizowano 
konferencję naukową pt. „Meto-
dy i techniki w leczeniu oparzeń 
i chirurgii rekonstrukcyjnej – re-
trospekcja i przyszłość”.

– Przez tych 10 lat ośrodek 
w Łęcznej wypracował nową ja-
kość wysokospecjalistycznej po-
mocy w zakresie leczenia opa-
rzeń, odmrożeń i chirurgii rekon-
strukcyjnej – podkreślał prof. Je-
rzy Strużyna, szef WCLOiChR 
w Łęcznej, konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii plastycz-
nej. – Jesteśmy pierwszym w Polsce tak specjalistycznym od-
działem z intensywną terapią, chirurgią plastyczną i rehabili-
tacją w leczeniu oparzeń i dla dzieci, i dla dorosłych. Dyspo-
nujemy nowoczesną aparaturą i przede wszystkim – zespołem 
doskonałych specjalistów, zaangażowanych w codzienną pra-
cę centrum – podkreślał.

Najlepiej o jakości usług, świadczonych we Wschodnim Cen-
trum Leczenia Oparzeń, świadczą statystyki. Centrum przyjmuje 

coraz więcej pacjentów. W 2009 roku – było ich 87, w 2010 – 
275, a w 2018 leczono tu już 1353 osoby. – Centrum jest dziś 
wiodącym ośrodkiem w kraju – nie kryjąc dumy zaznaczał 
Krzysztof Bojarski, dyrektor łęczyńskiego szpitala, w którego 
strukturze działa „oparzeniówka”. Największy wzrost przyjęć 
i wykonanych zabiegów odnotowuje oddział chirurgii rekon-
strukcyjnej. W 2015 roku, od kiedy Łęczna pełni całodobowy 
dyżur replantacyjny dla całego województwa lubelskiego w za-
kresie chirurgii ręki, na tym oddziale leczono 491 osób, a trzy 
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uczyć
Lubelska okulistyka w Paryżu 

W dniach 5-8 września 2019 r. odbył się w Paryżu 19 Kongres 

Euretina, a wykładowcami byli nie tylko uczeni z Europy, ale rów-

nież z Azji i Ameryki. Polską okulistykę reprezentował prof. Robert 

Rejdak, kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej UM w Lublinie, z wy-

kładem dotyczącym witrektomii hybrydowej, której profesor jest 

pionierem w Europie. 

Słowo hybryda w tym przypadku oznacza połączenie kilku 

odrębnych elementów w jeden współdziałający układ. Zatem 

techniki operacyjne o hybrydowym charakterze to takie, które są 

mieszanką etapów czy elementów pochodzących z co najmniej 

dwóch różnych procedur. Ideą witrektomii hybrydowej jest wy-

korzystanie podczas jednego zabiegu dwóch zestawów narzędzi 

różniących się średnicą przekroju, co umożliwia połączenie zalet, 

jakimi dysponuje każde z tych narzędzi z osobna. Witrektomia hy-

brydowa znajduje zastosowanie w wielu stanach chorobowych 

siatkówki i ciała szklistego. Istnieje zgoda co do tego, iż jest ona 

szczególnie pożądaną techniką operacyjną w najbardziej skom-

plikowanych przypadkach.  

Europejskie Towarzystwo Specjalistów Chorób Siatkówki (Eu-

ropean Society of Retina Specialists, EURETINA) zostało założo-

ne w 1999 r. w celu promowania wymiany wiedzy między euro-

pejskimi witreoretinologami. Jego coroczny kongres jest punk-

tem kulminacyjnym rocznej działalności towarzystwa. Ogromny 

sukces obrazuje liczba członków, która od pierwszego kongresu 

EUretina w 2001 r. gwałtownie wzrosła z 211 do ponad 5 tysię-

cy w ostatnich latach. 

EURETINA aktywnie promuje nowe osiągnięcia diagnostycz-

ne, postępy w chirurgii witreoretinalnej, opracowywanie i stoso-

wanie nowych leków oraz zmiany w leczeniu zwyrodnienia plam-

ki żółtej. Towarzystwo jest szczególnie zaangażowane w eduka-

cję młodych chirurgów witreoretinalnych i zachęcanie do kon-

tynuowania swojej specjalizacji wśród nowo wykwalifi kowa-

nych okulistów.

Jerzy Jakubowicz

Powyższe rozstrzygnięcie utrzymał w mocy Naczelny Sąd 
Lekarski, przyjmując w całości argumentację sądu pierwszej in-
stancji. NSL zwrócił uwagę, że tytuł specjalisty w każdej dzie-
dzinie medycyny i stomatologii wyróżnia lekarza, a jego zdo-
bycie wymaga dużego wysiłku. Dlatego też „samo niezasad-
ne używanie konkretnego tytułu jest nie tylko wprowadzeniem 
w błąd pacjentów, lecz stanowi nadto przejaw nieuczciwego 
i nielojalnego postępowania wobec kolegów lekarzy”.

Wskutek kasacji złożonej przez obrońcę stomatologów, spra-
wa znalazła fi nał w Sądzie Najwyższym. Ten jednak uznał, że 
sądy lekarskie obu instancji niezasadnie przyjęły, iż obwinie-
ni posługiwali się tytułami specjalistów, bowiem z akt sprawy 
jednoznacznie wynikało, że w swoich profi lach nie wypełnili 
pola „specjalizacje” a jedynie pole „kategorie”.

Pyrrusowe zwycięstwo?

Niezależnie od powyższej, korzystnej dla obwinionych in-
terpretacji, Sąd Najwyższy stwierdził, że występujący w por-
talu znanylekarz.pl podział kwalifi kacji lekarskich na „kate-
gorie” i „specjalizacje” może nie być dostrzegany przez je-
go użytkowników, chcących skorzystać z usług lekarskich. 

Wpisanie przez lekarzy w polu „kategoria” treści właści-
wych dla specjalizacji, których obwinieni nie posiadali, 
mogło być mylące dla użytkowników serwisu.

W konkluzji SN stwierdził, że wobec poinformowania ob-
winionych przez rzecznika o naganności takiego postępowania 
oraz niedokonaniu stosownej zmiany w ich profi lach, nie mo-
że być wątpliwości, że naruszyli oni art. 65 KEL, zgodnie 
z którym lekarzowi nie wolno pozyskiwać pacjentów w spo-
sób niezgodny z zasadami etyki i deontologii lekarskiej.

Może zatem warto przejrzeć swoje profi le internetowe 
i sprawdzić, czy ich treść nie jest myląca? Z pewnością pomo-
że to uniknąć zbędnego stresu związanego z odpowiedzialno-
ścią zawodową za naruszenie zasad etyki lekarskiej2.

Aleksandra Otawska-Petkiewicz
radca prawny LIL

1 uchwała Nr 29/11/VI NRL z 16.12.2011 r. w sprawie szczegółowych 
zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o udziela-
niu przez lekarzy i lekarzy dentystów świadczeń zdrowotnych

2 Opracowano na postawie akt sprawy OSL Wu 11/2016, w tym wy-
roku SN z 27.06.2018 r. (SDI 30/18)

lata później, w 2018 roku, już 956. W tym roku udało się prze-
prowadzić skuteczną replantację ręki u dwudziestoczterolatka 
z województwa podkarpackiego. Wschodnie Centrum to także 
skuteczne leczenie pacjentów z zespołem Lyella, czyli rozległą 
martwicą naskórka. To również miejsce leczenia dzieci wyma-
gających operacji, dzieci z oparzeniami różnego stopnia, w wie-
ku od kilku miesięcy do 18 lat. 

WCLOiChR jest oddziałem szpitala powiatowego, ale sta-
ło się ośrodkiem o zasięgu krajowym. W 2017 roku za swo-
ją działalność wykraczającą poza granice województwa, a na-
wet kraju, centrum otrzymało tytuł Ambasadora Wojewódz-
twa Lubelskiego. 

Edukacja 
na poziomie kliniki 
Zgodnie z podpisaną w maju br. 

umową pomiędzy Uniwersytetem 
Medycznym w Lublinie a SPZOZ 
w Łęcznej, w łęczyńskim szpita-
lu powstała Uniwersytecka Klini-
ka Chirurgii Plastycznej, Rekon-
strukcyjnej i Leczenia Oparzeń 
i już w rozpoczynającym się roku 
akademickim 2019/2020 w szpi-
talu w Łęcznej odbywać się będą 
zajęcia dydaktyczne dla studentów 
Wydziału Lekarskiego pod nadzo-
rem nauczycieli akademickich.

Anna Augustowska
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z Maciejem Wójcikiem, 
elektrofi zjologiem klinicznym, adiunktem w Katedrze i Klinice 
Kardiologii UM, nowo wybranym szefem lubelskiego oddziału 

Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Lublinie, 
rozmawia Anna Augustowska

• Chyba pierwszy raz w historii lubel-
skiemu oddziałowi PTK będzie przewod-
niczył elektrofi zjolog? Czy dlatego, że to 
wciąż mało znana specjalizacja? 

– Rzeczywiście po raz pierwszy prze-
wodniczącym lubelskiego oddziału PTK 
został elektrofi zjolog. Elektrofi zjologia 
kliniczna jest burzliwie rozwijającą się 
dziedziną kardiologii, która w opinii wie-
lu lekarzy jest dla nich wiedzą zbyt spe-
cjalistyczną, przeznaczoną tylko dla elek-
trofi zjologów. I nie mówię tu o standardo-
wej diagnostyce i leczeniu zaburzeń ryt-
mu serca, ale o głębszym zrozumieniu ich 
patomechanizmów i korzystaniu z nowo-
czesnych metod inwazyjnego leczenia za-
burzeń rytmu serca. Dopiero w ostatnich 
latach staż z elektrofi zjologii stał się czę-
ścią szkolenia specjalizacyjnego dla kar-
diologów. Od dłuższego czasu odnoszę 
takie wrażenie, że obecne młode pokole-
nie szkolących się lekarzy posiada więk-
szą wiedzę na temat nowych możliwości 
leczenia interwencyjnego zaburzeń ryt-
mu serca niż ich starsi koledzy, którzy nie 
mieli styczności z tymi metodami. 

Jako nowy przewodniczący chciałbym 
to zmienić, docierając z jasną i prostą in-
formacją (w ramach spotkań OL PTK, na-
szych warsztatów i szkoleń) do jak naj-
szerszego grona zainteresowanych leka-
rzy (pracujących w poradniach lekarzy 
rodzinnych, poradniach specjalistycz-
nych), którzy na co dzień mają do czy-
nienia z pacjentami z zaburzeniami ryt-
mu serca. Chcemy przekazać wiedzę nt. 
zaburzeń rytmu serca i możliwości postę-
powania z chorym w sposób prosty i zro-
zumiały dla każdego lekarza.

Nowoczesna elektrofizjologia na 

Chciałbym tu też przypomnieć, że Od-
dział Lubelski PTK jest jednym z najstar-
szych oddziałów regionalnych towarzy-
stwa. Działa od 1972 roku (powstał 2 la-
ta po Oddziale Warszawskim), chociaż od 
dawna posiadał liczną i doświadczoną ka-
drę oraz dobrze zorganizowaną klinikę. 

• Jakie zadania stawia Pan sobie roz-
poczynając swoją kadencję w przewod-
niczeniu oddziałowi? 

– Główny nacisk chciałbym położyć na 
dydaktyczny charakter naszych spotkań. 
Zaczynamy od SPAF Academy i interak-
tywnych warsztatów EKG jako wprowa-
dzenia do tematyki zaburzeń rytmu ser-
ca. Następnie będziemy systematycznie 
omawiać kolejne zaburzenia rytmu ser-
ca i możliwości leczenia w dużej mierze 
na bazie konkretnych przypadków kli-
nicznych. Chcemy omawiać nadkomoro-
we i komorowe zaburzenia rytmu serca, 
arytmie wrodzone i nabyte, często wtórne 
do wcześniejszych interwencji kardiolo-
gicznych czy kardiochirurgicznych, zabu-
rzenia rytmu w chorobach postępujących 
i genetycznych oraz możliwości ablacji 
zaburzeń rytmu serca, która jest grupą 
różnych procedur medycznych określa-
nych jedną nazwą: ablacja. Chciałbym, 
aby uczestnicy naszych spotkań poznali 
możliwości, ograniczenia i typy wykony-
wanych przez nas zabiegów, co bezpośred-
nio przełoży się na efektywniejszą współ-
pracę lekarzy, kierujących swoich pacjen-
tów do nas, elektrofi zjologów.

Nie chcemy przekazywać suchej wie-
dzy ale połączoną z codzienną praktyką 
lekarską tak, aby każdy z zainteresowa-
nych lekarzy, bez względu na poziom za-
interesowania zaburzeniami rytmu serca, 
skorzystał z niej w stopniu umożliwiają-
cym mu oferowanie swoim pacjentom 
różnych metod diagnostyki i leczenia. 

Ale schemat spotkań pozostaje otwar-
ty i może być zmieniony zgodnie z suge-
stiami zainteresowanych lekarzy. 

• Na koniec trudno nie zapytać o naj-
nowsze możliwości leczenia zaburzeń ryt-
mu serca?

– Zanim odpowiem, przedstawię trzy 
grupy pacjentów kardiologicznych.

Pierwsza z nich to pacjenci, u których 
leczenie farmakologiczne praktycznie nie 
istnieje lub jest mało skuteczne a ablacja jest 
leczeniem z wyboru. Są to m. in. pacjenci 

z zespołem WPW, AVRT, AVNRT, trze-
potaniem przedsionków, ogniskową aryt-
mią komorową. Tutaj zarówno lekarze, 
jak i świadomi pacjenci są przekonani co 
do wysokiej skuteczności ablacji. Poje-
dynczy zabieg skutkuje całkowitym wy-
leczeniem pacjenta z arytmii w znamie-
nitej większości przypadków. 

Druga grupa to pacjenci ze struktural-
nie zmienionym sercem (np. po zawa-
le serca, z chorobą niedokrwienną serca, 
z kardiomiopatią, po interwencjach kar-
diochirurgicznych, skrajną niewydolno-
ścią krążenia), u których zaburzenia rytmu 

Warsztaty EKG 
dla lekarzy

Oddział Lubelski Polskiego 
Towarzystwa Kardiologicznego 

i SPAF Academy zapraszają 
zainteresowanych lekarzy 

na warsztaty EKG. 
Termin warsztatów: 17.10.2019.

Więcej informacji  i zapisy 
(liczba miejsc ograniczona) 

na stronie OL PTK: 
ptk.lublin.pl/index.

php/2019/09/03/warsztaty-ekg-
pazdziernik-2019/

uporczywie nawracają, są ustawiczne lub 
stanowią bezpośrednie zagrożenie życia 
(jak pacjenci w „burzy elektrycznej”) mi-
mo optymalnej farmakoterapii czy innych 
interwencji (np. rewaskularyzacji tętnic 
wieńcowych). Ta grupa pacjentów odno-
si bardzo dużą korzyść z leczenia inter-
wencyjnego arytmii, niemniej jednak, ze 
względu na postępujący charakter choro-
by serca (np. choroba niedokrwienna ser-
ca, kardiomiopatie) może ona pojawić się 
w innym miejscu serca i wymagać ponow-
nego zabiegu w przyszłości.

Trzecia grupa to chorzy z chorobą po-
stępującą o różnym (często nieznanym) 
podłożu, u których istnieją farmakolo-
giczne czy niefarmakologiczne metody 
postępowania, które mimo swojej ogra-
niczonej skuteczności są w wielu przy-
padkach bardziej preferowane przez le-
karzy i pacjentów niż wczesne leczenie 
interwencyjne. Są to pacjenci z migota-
niem przedsionków, początkowo napa-
dowym, później przetrwałym a w końcu 
utrwalonym, co jest związane z postępu-
jącą kardiomiopatią przedsionkową, która 
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stopniowo coraz bardziej uszkadza, w więk-
szości przypadków, lewy przedsionek serca. 
Skuteczność leków jest ograniczona i do-
datkowo maskuje postęp choroby a kolejne 
kardiowersje elektryczne są z czasem co-
raz mniej skuteczne. Wkroczenie z lecze-
niem interwencyjnym (ablacją) na wcze-
snym etapie wiąże się z bardzo dużą sku-
tecznością leczenia, podobnie jak w cho-
robach nowotworowych. Niemniej jed-
nak odwlekanie decyzji o ablacji (z powo-
du skutecznej kontroli farmakologicznej, 
przekonania lekarzy prowadzących o du-
żej nawrotowości arytmii po ablacji, czy 
obawach pacjentów przed agresywnym za-
biegiem) skutkuje to tak dużym uszkodze-
niem przedsionków przez postępujący pro-
ces chorobowy, że skuteczność interwen-
cji jest znikoma (jak w rozsianym procesie 
nowotworowym). Dodatkowo ablacje mi-
gotania przedsionków wykonywane w róż-
nych ośrodkach czy nawet w tych samych 
ośrodkach ale przez różnych operatorów 
są to całkowicie inne zabiegi, co przekła-
da się na ich skuteczność. 

Odpowiadając bezpośrednio na pani py-
tanie, elektrofi zjologia kliniczna stała się 
w ostatnich latach ważną dziedziną kar-
diologii klinicznej. Przyczynił się do te-
go nie tylko istotny postęp w rozumieniu 
podłoża zaburzeń rytmu serca i ich lecze-
nia, ale również szybki postęp technologii 
(w dziedzinie elektrofi zjologii komórko-
wej, biologii molekularnej, genetyki, mo-
delowania i obrazowania komputerowe-
go). Doprowadziło to do istotnego wzrostu 
wiedzy w zakresie elektrofi zjologii serca. 
Codzienna praktyka pokazuje, że jesteśmy 
w stanie uratować pacjenta w bezpośred-
nim zagrożeniu życia z powodu nawraca-
jących częstoskurczów komorowych („bu-
rza elektryczna”), który kilka lat temu był 
poza naszym zasięgiem. Potrafi my obec-
nie całkowicie wyleczyć pacjenta z arytmią 
wrodzoną (np. z zespołem WPW, AVNRT), 
czy też zapanować nad chaosem elektrycz-
nym u pacjenta nawet z wieloletnim migo-
taniem przedsionków – moim pewnym „re-
kordzistą” jest pacjent z utrwalonym ponad 
33-letnim migotaniem przedsionków, któ-
ry obecnie po pojedynczym zabiegu abla-
cji nie ma arytmii od 3 lat! To tylko poje-
dyncze przykłady możliwości nowoczesnej 
elektrofi zjologii klinicznej. I wszystko to 
mamy do dyspozycji naszych pacjentów na 
miejscu, w naszym województwie.

Najbliższe spotkanie OL PTK z interaktyw-

nymi warsztatami EKG już 17.10.2019 roku. 

Wszystkie informacje nt. kolejnych rozsyła-

ne są drogą mailową do członków OL PTK 

oraz dostępne są dla wszystkich zaintereso-

wanych na stronie www.ptk.lublin.pl

– Działamy od 5 lat i tyle też czasu 
mamy stałą, około 60-osobową, kolejkę 
oczekujących na wolne miejsce – mówi 
Maria Dura, która kieruje Zakładem 
Opiekuńczo-Leczniczym w Szpitalu 
Neuropsychiatrycznym w Lublinie.

Abramowicki ZOL ruszył dokład-
nie 1 lipca 2014 roku. Dysponuje 34 
łóżkami (są też dwa dla osób wentylo-
wanych). Zakład mieści się w jasnym, 
przestronnym pawilonie.

– Placówka umożliwia kontynu-
ację leczenia, opiekę i rehabilitację pa-
cjentom przewlekle chorym oraz tym, 
którzy zakończyli hospitalizację, ale 
z uwagi na stan swojego zdrowia i sy-
tuację życiową wymagają dalszego sta-
cjonarnego pobytu pod nadzorem le-
karza. Dotyczy to głównie pacjentów 
z niepełnosprawnością fi zyczną oraz 
tych wszystkich, którzy nie są w stanie 
zapewnić sobie właściwej opieki i pie-
lęgnacji w środowisku domu i rodziny 
– wyjaśnia ordynator oddziału Maria 
Dura. – A takich osób jest coraz wię-
cej i demografi a pokazuje, że będzie ich 
przybywać. Konieczne więc będzie po-
szerzanie bazy tego typu miejsc, a także 
zapewnienie kadry medycznej przygo-
towanej do pracy z tymi osobami.

ZOL zapewnia całodobową opie-
kę osobom niewymagającym hospi-

talizacji, których stan zdrowia i sto-
pień niepełnosprawności nie pozwala-
ją na przebywanie w swoim środowi-
sku domowym. Są to osoby z dużymi 
defektami w samoopiece i samopielę-
gnacji, które nie kwalifi kują się do le-
czenia szpitalnego, ale wymagają sta-
cjonarnych świadczeń pielęgniarskich 
i rehabilitacji prowadzonych pod nad-
zorem lekarza.

– Większość naszych pacjentów to 
osoby po udarach, często leżące. Dru-
gą grupę stanowią osoby w podeszłym 
wieku, wymagające stałej opieki. – Sta-
ramy się tak zabezpieczać stan, aby ich 
funkcjonowanie się nie pogarszało – 
dodaje Dura.

Obok podstawowej opieki, pacjen-
ci korzystają z rehabilitacji przyłóżko-
wej, a także na sali, gdzie ćwiczą pod 
okiem rehabilitantów.

Do zakładu może zostać przyjęty 
pacjent z rozpoznaniem choroby prze-
wlekłej, wymagający całodobowych 
świadczeń pielęgnacyjnych. W badaniu 
funkcjonalnym (wskaźnik Barthel), nie 
może przekroczyć 40 punktów. O miej-
sce w placówce nie mogą ubiegać się 
osoby z chorobą psychiczną, uzależ-
nieniem lub będące w terminalnej fa-
zie choroby nowotworowej. 

Anna Augustowska

5 lat ZOL-u w Abramowicach

Kolejka jest stale
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Dzień z pracy lekarza POZ 

Piątek to dzień, kiedy do lekarza 
przychodzą pacjenci „na wszelki wy-
padek” (zaraz przecież weekend). „Nie 
wiem pani doktor, czy wszystko dobrze 
i czy nie zachoruję” słyszę wtedy czę-
sto. Tłumaczę zwykle, że nie jestem Du-
chem Świętym i nie wiem, co będzie ju-
tro. Kiedyś powiedziałam do pacjentki, 
że sama nie wiem, czy mi jutro cegła na 
głowę nie spadnie. Wróciła z pytaniem, 
gdzie widziałam te spadające cegły, bo 
nie chce tamtędy chodzić. Staram się 
więc nie stosować przenośni. 

Na początek dnia dzwoni córka pa-
cjenta, do którego chce zamówić wi-
zytę domową. Mówi, że ojciec chory, 
duszność, boli serce. Tłumaczę, że w tej 
chwili nie dam rady przyjść, a jak dusz-
ność i serce boli to lepiej nie czekać na 
mnie do godz. 14, tylko trzeba wezwać 
pogotowie ratunkowe. Pacjentka bar-
dzo niezadowolona odkłada słuchawkę. 
Pewnie zadzwoni za godzinę i okaże się, 
że ojciec ma temperaturę i kaszel – mia-
ła nadzieję na przyspieszenie.

Przyszła rezydentka załamana roz-
mową z ojcem pacjenta. Pacjent (lat 19), 

Według danych z 2019 roku, aż 
44 proc. lekarzy spełnia kryteria 
wypalenia zawodowego, to aż o 2 
proc. więcej w porównaniu z ba-
daniem z 2018 roku. Dane doty-
czące wyłącznie lekarzy pracują-
cych w Polsce mogą być jeszcze bar-
dziej niepokojące. Niektórzy me-
dycy twierdzą, że lekarz już zaczy-
na się wypalać rozpoczynając stu-
dia medyczne!

Nieprzespane noce, poświęcone 
nauce, to pierwsze grzechy popełnia-
ne wobec własnego ciała. Ale czy po-
dejmowanie działań, wynikiem któ-
rych jest szybsze skracanie się telo-
merów, nazywane również przyspie-
szoną zaprogramowaną śmiercią ko-
mórkową na własne życzenie uspra-
wiedliwia wydawałoby się – szczyt-
ny cel?

Jako lekarze wiemy, jak ważną rolę 
w długości ludzkiego życia odgrywają te-
lomery, których skracanie powoduje, że 
szybciej się starzejemy. A sprzyjają im: 
zdrowe odżywianie się, umiarkowana ak-
tywność fi zyczna, regenerujący sen i sto-
sowanie technik relaksacyjnych. 

Niestety, większość lekarzy wybiera-
jąc medyczne studia nie do końca zdawa-
ła sobie sprawę z wyrzeczeń i przeszkód, 
jakie mogą stanąć na ich drodze do szczę-
śliwego i długiego życia. 

Student medycyny musi przyswoić 
bardzo dużą ilość materiału w nieprzy-
zwoicie krótkim czasie, co sprawia, że 
zdrowie przyszłych lekarzy bardzo czę-
sto mniej, czy bardziej świadomie spy-
chane jest na drugi plan. 

Część osób już w czasie tych trud-
nych studiów zaczyna mieć swoje pierw-
sze zdrowotne problemy, ale młody orga-
nizm tak szybko i łatwo się regeneruje, że 
zrodziło to w wielu z nas poczucie bycia 
kimś „nie do zdarcia”. Jak byłem na sta-
żu, to od znajomych lekarzy dowiedzia-
łem się, że dwie osoby z roku nie wytrzy-
mały napięcia i presji i z poważnymi pro-
blemami trafi ły na specjalistyczne lecze-
nie psychiatryczne. 

Potem zaczyna się staż, który dla wie-
lu staje się pracą na etacie sekretarki me-
dycznej oraz nauka szybkiej obsługi edy-
tora tekstów, pisanie „status praesens” 
i wykańczania historii chorób. Często 
bez odpowiedniego kontaktu z pacjen-
tem, bo na to nie wystarcza już czasu, 
a starsi koledzy są tak zajęci pracą, że 
nie mają czasu i chęci na dodatkowe na-
uczanie innych.

Grzechem byłoby nie wspomnieć 
o Lekarskim Egzaminie Końcowym, 
który wielu młodych przypłaca choro-
bą wrzodową żołądka, bólami głowy, 

często powtarzana wiele razy. Po-
ziom trudności pytań i zdawalność 
zależy od konsultanta krajowego i je-
go nastawienia do nowych specjali-
stów na rynku pracy

Tytuł specjalisty otwiera drogę do 
zarabiania i odcięcia się od pomocy 
fi nansowej udzielanej do tej pory czę-
sto przez najbliższą rodzinę. A więc 
po pracy w szpitalu, prywatna prakty-
ka i potem powrót do domu, na krót-
ki sen i kolejne telomery znikają. Do 
tego dochodzi nasilająca frustrację 
lekarzy rosnąca z każdym rokiem 
ilość obowiązków administracyjnych. 
W tym między innymi konieczność 
sprawdzania często zmieniającej się 
refundacji każdego wypisanego leku, 
której mimo wcześniejszych obietnic, 
nie zlikwidowano. 

W związku z natłokiem coraz większej 
liczby obowiązków, w tym samym cza-
sie próbujemy robić dwa razy więcej, ży-
jemy w biegu, w ciągłym napięciu i stre-
sie, a to kroczek po kroczku prowadzi 
do różnych chorób, a wtedy w głowach 
części z nas pojawia się refl eksja i myśl, 
czy naprawdę warto dla pracy poświęcać 

(Nie)zdrowa praca w imię 

bezsennością lub jakimś innym rodza-
jem zaburzeń neurowegetatywnych. Z ko-
lei w trakcie szkolenia specjalizacyjnego 
młodym lekarzom przychodzi zderzyć się 
z otaczającą ich rzeczywistością. Dla nie-
mal wszystkich z nich ma ona nieco mniej 
barw, niż początkowo sądzili. Chcą dia-
gnozować i leczyć chorych zgodnie ze 
standardami i tym, czego nauczano ich 
na studiach, ale ekonomia bywa bezlito-
sna, a przez hasła „oszczędzamy” i „nie 
zadłużamy oddziału” niemal nikt się nie 
przebije.

Potem dochodzą problemy z nocny-
mi dyżurami, które często w „niefi zjo-
logicznej” wręcz ilości cedowane są na 
młodych. A gdy ktoś próbuje się bunto-
wać, słyszy „Młody jesteś – masz okazję 
się pouczyć.”, czy „Taka jest kolej rze-
czy, myśmy też tyle dyżurowali”. Niektó-
rzy powołują się na słowa jednego z by-
łych ministrów zdrowia, który niegdyś 
chciał pokojowo zdyscyplinować zbun-
towanych lekarzy nazywając dyżur – le-
karską przygodą. I niektórzy rzeczywi-
ście przez kolejne lata idą na spotkanie 
kolejnym przygodom. A kolejna „rwa-
na” noc w miesiącu, to kolejne skróce-
nie telomerów. W przypadku części z le-
karzy kolejna noc poza domem, to rów-
nież kolejna kłótnia w domu rodzinnym 
i dalsze osłabianie więzi z partnerką czy 
partnerem.

Lekarz przepracowując niekiedy dwa 
razy większą liczby godzin w miesiącu, 
niż przeciętny pracownik w Polsce, na 
własne życzenie, krok po kroku odbiera 
sobie przywilej długiego i szczęśliwego 
życia. Wiele lekarskich małżeństw z po-
wodu nadmiaru pracy i braku czasu dla 
siebie ulega rozpadowi. 

W międzyczasie pojawia się Państwo-
wy Egzamin Specjalizacyjny, dla jednych 
jedynie formalność, dla innych trauma, 
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Piątek
leczony z powodu anginy (2 antybiotyki 
kolejno), skarżył się na kłopoty z połyka-
niem – przy braku zmian w badaniu fi -
zykalnym. Skierowała go do laryngolo-
ga, decyzja bardzo dobra. Super. Ojciec 
nakrzyczał, że jak się nie zna to nie po-
winna nawet psa leczyć. Tłumaczę, że-
by nie dyskutowała z pacjentami przez 
telefon, bo to się nigdy dobrze nie koń-
czy. Swoją drogą uważam, że na studiach 
powinno się oprócz empatii uczyć także 

weekendu uspokaja? 
Kończę, brak kart na 
biurku, jeszcze tylko wy-
pełnię dwa wnioski do 
sanatorium i będzie ko-
niec na dzisiaj. 

Małgosia, pielęgniar-
ka, która była u pacjenta 
informuje, że był telefon 
od rzecznika praw. Córka skarżyła się do 
rzecznika, że nie otrzymała odpowied-
niej pomocy. Ojciec chory a pielęgniar-
ka nawet jej nie słuchała. Mam kolejny 
ból głowy – RODO, UODO i inni. Co 
prawda to rzecznik podał dane pacjenta 
przez telefon, ale to o sikaniu już wyszło 
od nas. Zdziwiony pan grzecznie prze-
prosił i się rozłączył. Ciąg dalszy pewnie 
nastąpi. Ale postaram się teraz o tym nie 
myśleć. Pomyślę w poniedziałek.

Okazuje się, że pacjentka z rana we-
zwała jednak pogotowie, ale ojca do 
szpitala (ku jej oburzeniu) nie zabrali. 
Wizyty więc nie uniknę, ale takie życie. 
Dzisiaj i tak nie było źle, a przede mną 
cały weekend na odpoczywanie. 

Wioletta Szafrańska-Kocuń

własne zdrowie? Co robić, by zacząć żyć 
normalnie?

W dzisiejszych czasach dyrektorzy 
szpitali, ordynatorzy, kierują się bardziej 
zasadami ekonomii, niż dobrem pacjenta 
ale często nie z własnej woli, ale z pole-
cenia, bo takie zachowania narzucają im 
praktycznie zawsze ci, którzy na drabinie 
hierarchii władzy stoją szczebel wyżej.  

Wśród lekarzy rodzi to coraz większą 
frustrację, a ta przyczynia się do nowych 
problemów ze zdrowiem lub pogłębia już 
istniejące. Nieubłaganie nadchodzi czas, 
kiedy nasz organizm zaczyna się poważ-
nie buntować a nasze telomery są znacz-
nie krótsze, niż w dniu, kiedy rozpoczy-
naliśmy pracę. Są również krótsze, niż 
telomery większości naszych rówieśni-
ków, którzy nie muszą aż tyle pracować, 
w ciągłym napięciu i stresie, z poczuciem 
ogromnej odpowiedzialności. Już kilka 
lat temu dwie Okręgowe Izby Lekarskie 
przedstawiły wyniki badań, wykazują-
ce istotne skrócenie czasu życia lekarzy, 
zwłaszcza obserwowane wśród kobiet 
w porównaniu do reszty populacji. 

Jeśli jeszcze do tego wraz z począt-
kiem 2020 roku wejdzie obligatoryjna 

dbania o zdrowie innych
e-recepta, która wypchnie z systemu ty-
siące pracujących jeszcze lekarzy emery-
tów, na pracujących lekarzy spadnie jesz-
cze więcej obowiązków i konieczność 
pracy w większym wymiarze. 

Wydaje się jednak, że wyrosło poko-
lenie młodych i odważnych lekarzy, któ-
rzy nie boją się i jawnie wyrażają swo-
je poglądy. Protest rezydentów akcja 
„Zdrowa praca” jest szansą m.in. na pra-
cę w lepszych warunkach. Reakcje poli-
tyków rządzącego ugrupowania na pro-
testy rezydentów jak zwykle były róż-
ne. Jak wiemy jedna z posłanek na zapo-
wiedzi emigracji młodych lekarzy odpo-
wiedziała „Niech jadą!”. Teraz w odpo-
wiedzi na nową akcję, marszałek Senatu 
(notabene lekarz, choć jak widać bardziej 
polityk) mówił: „Rezydenci nie powinni 
protestować, tylko skupić się na nauce”. 
Takie wypowiedzi tylko bardziej inte-
grują młodych lekarzy. Oby ich akcja się 
powiodła, bo jeśli lekarzom dojdą kolej-
ne obowiązki, to jak przepowiednia mo-
gą spełnić się słowa lekarza, biorącego 
udział w jednej z internetowych dysku-
sji, który podsumował m.in. słowa poli-
tyków: „Uczcie się i jedźcie! Bo w Polsce 

szacunku, ani godnych warunków pracy 
jeszcze długo nie doczekacie”. 

Oby nie miał racji, a politycy przej-
rzeli w końcu na oczy i zamiast rozda-
wać publiczne pieniądze na prawo i le-
wo przeznaczyli większe środki na rato-
wanie ludzkiego zdrowia i życia w god-
nych ku temu warunkach. Jeśli tego w po-
rę nie zrozumieją, to z mapy Polski będą 
znikały kolejne szpitale, a część lekarzy 
wybierze emigrację lub po prostu zmieni 
zawód, jak już zrobiła to jeszcze na razie 
niewielka część naszych kolegów. Pyta-
ni o swoją decyzję, mówią, że jej nie ża-
łują, inni zaś żałują, ale tylko tego, że nie 
podjęli jej dużo wcześniej. Już teraz na 
wiele miejsc specjalizacyjnych brakuje 
chętnych i w szpitalach pozostają nieob-
sadzone wakaty. Pytanie tylko, czy Pol-
skę stać na utratę kolejnych tysięcy leka-
rzy? Bo odejście z pracy emerytów, mo-
że jak przewrócona kostka domina pocią-
gnąć za sobą nową falę lekarskiej emigra-
cji oraz odejście od zawodu tych, którzy 
jednak z wartości, jakie mają do wyboru 
w życiu, wybiorą zdrowie i spokojną oraz 
mniej odpowiedzialną pracę.

Marek Derkacz

asertywności. Nauka w trakcie pracy jest 
bardzo bolesna. W rejestracji przekaza-
łam, żeby w razie dalszych telefonów łą-
czyli troskliwego tatusia do mnie, zoba-
czymy jak to się skończy.

Następny telefon od córki pacjenta 
w wieku 94 lat (już były 2 wizyty domo-
we w tym tygodniu) z żądaniem wizyty 
natychmiast „bo tatuś krzywo sika”. Po-
prosiłam, aby pielęgniarka poszła na wi-
zytę (w tym wieku wszystko możliwe). 
Wróciła z informacją, że ciśnienie dobre, 

pacjent chodzi (chociaż z trudem) a si-
kania nie oglądała. Czyli tak jak 2 

dni temu. Przyjmuję dalej, du-
żo dzisiaj pacjentów, którzy 

chcą pogadać. O synowej, 
o teściowej, sąsiadce, a tak 
naprawdę o swojej samot-
ności. Mam 10 minut dla 
pacjenta, ale nie zawsze 
mam sumienie o tym 
przypomnieć. Skutek – 
opóźnienie 30 minut ro-

bi się szybko. Ale pacjenci 
spokojni, nie ma nerwowej 

atmosfery, może perspektywa 
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• Studiowanie polonistyki było Pana 
młodzieńczym marzeniem ale wygrała 
medycyna. Czy dzisiaj – patrząc na Pa-
na imponujący dorobek pisarski – było-
by inaczej?

– Zdecydowanie nie! Gdybym dzisiaj 
miał dokonać tego wyboru, po raz kolej-
ny poszedłbym na studia medyczne. Cho-
ciaż kiedy wspominam pytanie mojego oj-
ca, które mi zadał po mojej maturze, o to 
co zamierzam studiować… naprawdę nie 
umiem odpowiedzieć, dlaczego wtedy po-
wiedziałem: „Będę lekarzem”. W rodzi-
nie nie było takich tradycji, nikt też mnie 
nie namawiał i nie sugerował, abym wy-
brał właśnie tę drogę. 

• Intuicja?
– Być może. Jednak najważniejsze 

jest to, że nigdy nie żałowałem tej decy-
zji. I nigdy – od 1951 roku, czyli od 68 
lat, od kiedy ukończyłem 
Wydział Lekarski na lu-
belskiej AM – nie prze-
stałem leczyć. Wciąż mam 
pacjentów, mimo że je-
stem od lat na emerytu-
rze. Dzisiaj, kiedy roz-
mawiamy, też przyjmo-
wałem chorych. Ludzie 
wciąż przychodzą do mo-
jego gabinetu. To dla mnie 
ważne, bo po pierwsze ni-
gdy żaden chory mnie nie 
zdenerwował, a po drugie, 
nie wyobrażam sobie sie-
bie na kanapie z pilotem 
do telewizora w ręku. Pó-
ki są siły trzeba życie wy-
pełniać pracą.

• Ale Pan ma tych za-
jęć ponad miarę! 

– Całe szczęście! Mo-
że nie nad miarę, ale dużo. 
Chociaż – podkreślam – 
medycyna jest najważniej-
sza. W dużej mierze ta-
ką postawę zawdzięczam 
moim mistrzom – profe-
sorom: Mieczysławowi 
Kędrze i Mieczysławowi 
Gamskiemu. Prezentowali 

Lekarz z pasją 

Jedenaste: nie odbieraj nadziei

Książki Mariana Markiewicza z Wydawnictwa Ars Libri.

„Lekarze”, Lublin 2017 oraz
„Nauczyciele przyszłych lekarzy”, Lublin 2019

wydane z funduszy Lubelskiej Izby Lekarskiej, 

dostępne są w formie e-booka (pdf ) na stronie Komisji Kultury 
www.kultura.oil.lublin.pl/category/ksiazki/

z prof. Marianem 
Markiewiczem,

nestorem lubelskiej kardiologii, 
autorem książek

rozmawia Anna Augustowska

oni odmienny styl prowadzenia kliniki, 
badań naukowych i podejścia do chorych, 
ale każdy z nich był Osobowością przez 
duże O. Nauczyli mnie, że nie można sobie 
odpuszczać, nie można lekceważyć ani 

pracy naukowej, ani dy-
daktycznej, ani bycia przy 
chorych. Starałem się i na-
dal się staram trzymać tych 
wzorców.

• Sylwetki tych profeso-
rów, ale też kilkudziesię-
ciu innych lekarzy, którzy 
pracowali i tworzyli lubel-
ską medycynę, przywołu-
je Pan na stronach swych 
dwóch książek: pierwsza 
pt. „Lekarze” ukazała się 
w 2017; tom drugi pt. „Na-
uczyciele przyszłych leka-
rzy”, właśnie trafi ł do rąk 
czytelników. To dużo wię-
cej niż biogramy, czy en-
cyklopedyczny skrót do-
konań bohaterów Pań-
skich wspomnień. Skąd 
pomysł?

– Wierzę, że to co zapisane, to zosta-
nie. Dlatego uznałem, że trzeba zrobić 
wszystko, aby pamięć po tych ludziach 
przetrwała i nie ograniczała się tylko do 
krótkich wzmianek w archiwalnych zapi-
skach. Zasługują na dużo więcej. To by-
li lekarze, dla których życie chorego by-
ło największym dobrem. Uważam, że nas 
lekarzy obowiązuje „jedenaste przykaza-
nie”: nie odbieraj nadziei chorym. Dum 
Spiro, spero. A lekarz powinien być za-
wsze przy chorym i być jego przyjacie-
lem. I tacy byli lekarze ze stron moich 
książek. Miałem też zaszczyt być stu-
dentem lub asystentem wielu z nich. Wi-
działem jak pracowali, jaki mieli sposób 
na bycie lekarzem, poznałem ich charak-
terystyczne cechy, często byłem świad-
kiem różnych, także anegdotycznych 
zdarzeń, w których uczestniczyli. Uzna-
łem, że nie mogę o tym nie napisać. Bo 
jak nie ja, to kto? 

• To największy, absolutnie niepod-
ważalny atut obu książek! Każdy roz-
dział obok życiorysu i dokonań dane-
go lekarza zawiera też część zaczynają-
cą się zwykle zwrotem: „Moje spotkanie 
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z…”. Albo „Z profesorem… zetknąłem 
się w czasie pierwszego roku studiów” 
i dalej następuje szczegółowy opis pew-
nych zdarzeń. To zasługa wspaniałej pa-
mięci, czy może już na studiach prowa-
dził Pan np. dziennik?

– Bardzo żałuję, że tego nie robiłem! 
O ileż łatwiej byłoby mi teraz pisać te 
wspomnienia. Niestety, obecnie mogę 
polegać tylko na swojej pamięci, a ta jest 
zawodna. Dlatego podkreślam, że opisa-
ne osoby i sytuacje, to moje wspomnie-
nia utrwalone w pamięci. Oczywiście ży-
ciorysy i dokonania lekarzy, o których pi-
szę, zdobywałem w czasie żmudnej pracy 
w archiwach, czasem wspomagałem się 
rozmowami z rodzinami i innymi osoba-
mi, które pamiętały moich bohaterów – 
ale nie zawsze szło jak po maśle. Spotka-
łem się też z odmową. 

• Wróćmy jeszcze do innej, chociaż 
również związanej z pisaniem, Pana pa-
sji. Myślę tu o Ostrowie Lubelskim.

– I zapewne o Towarzystwie Zie-
mi Ostrowa Lubelskiego, którego je-
stem założycielem? Ostrów, z którym 
jestem związany rodzinnie, to dla mnie 
wyjątkowe miejsce. Tu spędziłem cza-
sy II wojny światowej, tu byłem uczest-
nikiem – już mając 16 lat – ruchu opo-
ru w Batalionach Chłopskich. Od 1989 
roku, odkąd działa towarzystwo, stara-
my się utrwalać pamięć ludzi tu miesz-
kających, a także działać na rzecz tej 
społeczności, m.in. organizując spotka-
nia i konferencje na temat profi laktyki 
zdrowotnej, historii i regionalnej trady-
cji. Prowadzimy też działalność wydaw-
niczą, obok książek piszemy wiele arty-
kułów w miejscowym czasopiśmie „Głos 
Ostrowa”. Patronujemy zespołowi śpie-
waczemu Ostrowianki-Polesianki. Przez 
wiele lat prowadziliśmy salon „Art Wy-
spa”. Towarzystwo kończy w tym roku 
30 lat – i szykujemy konferencję podsu-
mowującą nasz dorobek.

• Na koniec muszę zapytać: maszyna 
do pisania czy komputer?

– Komputer! Sam nauczyłem się obsłu-
gi, chociaż za każdym razem przeżywam 
niepokój, że teksty mi „znikną”. Zapisuję 
więc wszystko na wszelki wypadek jesz-
cze na pendrive’ach. Chciałbym też na za-
kończenie zaapelować do Kolegów: War-
to pisać – bo to ratuje przemijający świat 
od zapomnienia. Ja mam już kolejne pla-
ny i chcę skupić się na wydaniu albumu 
z dokładną dokumentacją fotografi czną 
kościoła w Ostrowie Lubelskim. 

Recepty „pro auctore” i „pro familiae” 
w formie wyłącznie papierowej będzie 
można wystawiać do 1 stycznia 2026 r. 
Wyżej wymienionych recept nie będzie 
można wystawiać w formie elektronicz-
nej. Numery tych recept na leki refundo-
wane można otrzymać w Wydziale Go-
spodarki Lekami OW NFZ w Lublinie, 
przy ul. Szkolnej 18, III piętro. 

Załatwianie numerów tych recept 
przebiega bardzo sprawnie dzięki życz-
liwej pomocy zatrudnionych tam pra-
cowników. Recepty papierowe można 
wydrukować samemu, pod warunkiem 
przestrzegania obowiązujących w tym 
zakresie przepisów prawnych. Druk re-
cept można również zlecić wyspecjali-
zowanym drukarniom, które za niewiel-
ką opłatą przyślą wykonane druki prze-
syłką kurierską na nasz adres domowy. 
Adresy, telefony oraz e-mail drukarni są 
podane w Internecie.

Niestety, dotychczas używane przez 
lekarzy recepty (Rp – zwykłe) stracą 
ważność w dniu 18 kwietnia 2020 r., 
ponieważ dotychczasowy zapis –„Dane 
i podpis lekarza” ustawodawca zmienił 
na – „Dane i podpis osoby uprawnionej”. 
Ta zmiana oznacza, że tego samego wzo-
ru recepty będą używać zarówno lekarze, 
jak i upoważnione pielęgniarki i położne. 
Zmiana jest o tyle dyskusyjna, bo pielę-
gniarki i położne mogą wypisywać recep-
ty w ograniczonym zakresie, a nikt z nas 
ani z naszych rodzin nie chciałby być le-
czony jako pacjent w ograniczonym za-
kresie. Druga zmiana dotyczy wyglądu 
recept Rpw, czyli przeznaczonych dla le-
ków psychotropowych, ponieważ nie ma 
możliwości w tej recepcie wpisania póź-
niejszego terminu realizacji, bo usunię-
to rubrykę – „Data realizacji od dnia”. 

Recepty „pro auctore” i „pro familiae”
Na recepcie należy wpisywać kod pocz-
towy pacjenta. Wszystkie leki, włącznie 
z lekami antykoncepcyjnymi, mogą być 
wypisane na recepcie w ilości wystarcza-
jącej na maksymalnie 120 dni. Na sta-
rych drukach papierowych recepty „pro 
auctore” i „pro familiae” będzie można 
wystawiać do 17 kwietnia 2020 r. Nato-
miast po tym terminie ww. recepty można 
będzie wystawiać wyłącznie na nowych 
drukach z informacją – „Dane i podpis 
osoby uprawnionej”.

Teoretycznie lekarz zatrudniony 
w przychodni może wystawiać recep-
ty dla siebie i dla rodziny. Jednak jest 
to forma nie tylko niewygodna, ale mo-
że również narażać lekarza na kłopoty. 
W takim przypadku sam lekarz i jego ro-
dzina muszą mieć założone karty choro-
bowe w poradni, jak dla wszystkich pa-
cjentów, w których będą odnotowane 
każde porady, a wykazy ich są wysyła-
ne do NFZ. Na tych receptach nie można 
pisać określeń „pro auctore” czy „pro fa-
miliae” i mogą one być wystawiane wy-
łącznie w dniach i godzinach pracy le-
karza. Nie pozwala to na wystawianie 
takich recept w dniach i godzinach wol-
nych od pracy (wolne soboty, niedziele 
i święta), a także w czasie urlopu czy cho-
roby lekarza. Oczywiście te wszystkie re-
cepty w przychodni, od dnia 1 stycznia 
2020 r. mogą być wystawiane wyłącznie 
w formie elektronicznej (e-recepta). Na-
tomiast recepty „pro auctore” i „pro fa-
miliae” będą nadal wystawiane w formie 
recept papierowych.

Jerzy Jakubowicz
PS Interesanci udający się do NFZ 

nie mają co liczyć na znalezienie wol-
nego miejsca parkingowego przy ul. 
Szkolnej. 

Lekarzu zweryfi kuj swoje dane w Rejestrze Lekarzy LIL!

Prosimy podać aktualny adres zamieszkania, adres do korespondencji (także e-
mailowy) oraz nazwę i adres miejsca pracy (więcej szczegółów na ostatniej stro-
nie w tekście „Komisja Wykonywania Zawodu ORL w Lublinie”, który publiko-
wany jest w każdym wydaniu Medicusa).

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

6 października na 

Piknik Święto Ziemniaka
który odbędzie się w In Between, w Jastkowie. 
Obowiązują zapisy! Swój udział można zgłaszać 

telefonicznie: 81 53 604 52 
lub mailowo: komisja.sportu-imprezy@oil.lublin.pl

Szczegóły na stronach sport.oil.lublin.pl i www.oil.lublin.pl

Komisja Sportu i Rekreacji LIL zaprasza 



Lekarski kalejdoskop 

Tekst: Anna Augustowska

SOS dla seniorów
We wrześniu w Lublinie uruchomiono system elektronicznej 

opieki nad osobami starszymi. Specjalne opaski, które mierzą 
funkcje życiowe (pracę serca, temperaturę, tętno a nawet zmia-
nę pozycji ciała np. w czasie upadku) dostało na rok – bo tyle 
trwa pilotaż tego programu – 400 osób. Elektroniczne branso-
letki umożliwiają dwustronną komunikację: senior sam może 
połączyć się z dyspozytorem i wezwać pomoc albo dyspozy-
tor łączy się z konkretną osobą, jeśli urządzenie wykaże jakieś 
nieprawidłowości w zdrowiu posiadacza opaski. 

Kasa dla szpitali 
Do ponad 20 szpitali pierwszego i drugiego poziomu za-

bezpieczenia z województwa lubelskiego (działających w sie-
ci szpitali) trafi  z NFZ 20 mln zł. Najwięcej otrzymają szpita-
le w Chełmie, Tomaszowie Lubelskim i w Łukowie. Dodatko-
we pieniądze umożliwią – chociaż w części – pokrycie kosz-
tów podwyżek dla pracowników.

Starzeć się trzeba zdrowo
Konferencję naukowo-szkoleniową „Zdrowe starzenie” zor-

ganizowano w dniach 5-7 września w Lublinie. W czasie spo-
tkania poruszano najważniejsze zagadnienia związane ze starze-
niem się: m.in. mówiono o chorobach zwyrodnieniowych, oste-
oporozie, zapaleniu naczyń, a także o roli ruchu i diety u osób 
w starszym wieku. Organizatorem konferencji była Klinika Re-
habilitacji i Ortopedii UM w Lublinie, a także Klinika Reumato-
logii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej lubelskiego UM.

Wymieniamy ambulanse
Aż 13 nowych ambulansów otrzyma Pogotowie Ratunkowe 

w województwie lubelskim. Każdy to koszt 400 tys. zł. To efekt 
ministerialnego programu, który sfi nansuje tę inwestycję. Na 
początku września wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski, 
podpisał pierwsze takie umowy – dzięki nim do Kraśnika i Wy-
sokiego trafi ą pierwsze z zapowiedzianych karetek.

Nauka dla zdrowia
Tegoroczną, XVI już edycję Lubelskiego Festiwalu Nauki 

rozpoczął piknik naukowym na placu Teatralnym, który przy-
ciągnął tłumy zainteresowanych poznawaniem nauki od środka. 
Impreza odbyła się w dniach 14-20 września 2019 roku. Koor-
dynatorem i organizatorem głównym festiwalu była w tym ro-
ku Politechnika Lubelska, a obok niej bogaty cykl spotkań z na-
uką zorganizowały największe lubelskie uczelnie: UMCS, KUL, 
Uniwersytet Przyrodniczy i Uniwersytet Medyczny.
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Nowe perspektywy i zagrożenia 
w psychiatrii

To temat przewodni XXI Lubelskich Spotkań Naukowych, 
które odbyły się w dniach 12-14 września w Lubelskim Cen-
trum Konferencyjnym przy ul. Artura Grottgera 2. W ramach 
spotkań najlepsi specjaliści w zakresie zdrowia psychicznego 
dzieci, młodzieży i dorosłych – zarówno z Polski, jak i z ośrod-
ków zagranicznych, dyskutowali m.in. o sztucznej inteligencji; 
zespole patologicznego zbieractwa; o znaczeniu mikrobioty je-
litowej dla zdrowia psychicznego; o depresji i wpływie glifosa-
tu, a także smogu na rozwój chorób cywilizacyjnych i zaburzeń 
psychicznych. Wykład inauguracyjny pt.„Zmiana stylu życia, 
jako terapia wspomagająca w leczeniu chorób psychicznych” 
wygłosił prof. Jerzy Samochowiec z Pomorskiego UM.

Kardiologia zawsze ważna
Odsłonięciem tablicy upamiętniającej długoletniego ordy-

natora Oddziału Kardiologicznego szpitala w Białej Podlaskiej 
Lucjana Kurianowicza zakończono konferencję, która 20 wrze-
śnia odbyła się w bialskopodlaskim szpitalu pod hasłem „Scho-
rzenia kardiologiczne ciągle ważne”.

Radioterapia w centrum miasta
17 września odbyło się ofi cjalne otwarcie Zakładu Radiote-

rapii oraz dwóch budynków, będących efektem realizacji pierw-
szego etapu inwestycji szpitala w ramach Programu „Przebu-
dowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Kli-
nicznego nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”. Obok 
wybudowanego od podstaw Zakładu Radioterapii oddano też 
do użytku pałac Lubomirskich, w którym powstały nowocze-
sne sale dydaktyczne, a także komfortowy hostel dla pacjen-
tów szpitala PSK 1. 

Stomatolog w szkole ma być
12 września weszła w życie ustawa o opiece zdrowotnej 

nad uczniami. Według niej każda szkoła podstawowa i śred-
nia w całym kraju będzie musiała mieć do dyspozycji denty-
stę oraz pielęgniarkę lub higienistkę. Ustawa wprowadza obo-
wiązek zapewnienia uczniom możliwości korzystania z opieki 
stomatologicznej. Jeśli w szkole nie ma gabinetu dentystyczne-
go, organ prowadzący ma zawrzeć porozumienie z gabinetem 
zewnętrznym, udzielającym świadczeń stomatologicznych dla 
dzieci, fi nansowanych ze środków publicznych.

Rodzinni o profilaktyce
Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców już po 

raz piąty przeprowadził akcję „Profi laktyka po lubelsku”. 
W trosce o pacjentów w dniach 23-27 września w praktykach 

zrzeszonych w LZLR-P na terenie całego województwa pacjenci 
mogli zgłosić się na bezpłatne profi laktyczne badanie morfolo-
gii krwi. Każde badanie będzie ocenione przez lekarza rodzin-
nego, a jego wyniki i zalecenia przekazane pacjentowi.

Przy współpracy z fundacją DKMS  przeprowadzono też re-
jestrację dawców komórek macierzystych szpiku oraz edukację 
w zakresie dawstwa komórek macierzystych szpiku.



Powiedzieć, że publikacje barono-
wej Staffe były popularne, to mało. 
W Polsce ukazał się przekład z… 39 edy-
cji „Piękności i zdrowia”. Był rok 1903. 
A wydana wówczas po polsku francuska 
książka do dziś jest dostępna w bibliote-
kach niektórych medycznych uczelni.

Pełny tytuł liczącej blisko 300 stron 
publikacji brzmi: „Piękność i zdrowie. 
Praktyczne rady, wskazówki i przepisy 
dla kobiet”. To poradnik, w którym au-
torka opisuje wiele aspektów życia co-
dziennego. Począwszy od urządzenia po-
koju kąpielowego przez wytłumaczenie 
konieczności posiadania łazienki i urzą-
dzeń higienicznych po sposoby pielęgna-
cji ciała i dietę. Oprócz tego baronowa 
Staffe – bo tylko tak przedstawiana jest 
na stronie tytułowej i okładce – przepi-
suje środki na domowe kuracje zwalcza-
jące migreny, bezsenności, stany zapal-
ne i neuralgie.

Pani od bestsellerów

„Musisz używać swojego ego tak ma-
ło, jak to możliwe, prawie zawsze jest to 
zawstydzający lub nudny temat dla in-
nych”. To jedna z maksym baronowej 
Staffe, która pisała obszernie o dobrych 
manierach społeczeństwa burżuazyjnego 
pod koniec XIX wieku. Lista poradników, 
które opublikowała we wznawianych na-
kładach, to kilkanaście pozycji. Łącznie 
z kalendarzami: Agenda Baron Staffe na 
rok 1896, 1898, 1899 i „Dziennik baro-
nessy Staffe z 1898 roku”.

Baronowa Staffe to pseudonim 
Blanche Augustine Angèle Soyer, pi-
sarki i dziennikarki francuskiej. Żyła 
w latach 1843-1911, a Staffe jest pa-
nieńskim nazwiskiem jej babki. Tytuł, 
który sama sobie nadała, był zabiegiem 
marketingowym, bo uwiarygodnił pozy-
cję autorki wypowiadającą się w kwestii 
etykiety, wnętrzarstwa („Przyjemności 
zamków i dużych domów – upiększa-
nie domu”), mody, urody, kuchni, wy-
chowania i zdrowia.

Soyer pochodziła z rodziny woj-
skowych, urodziła się w belgijskich 
Ardenach. Przez wiele lat utrzymywa-
ła regularne relacje ze światem dzien-
nikarstwa paryskiego, współpracowa-
ła z różnymi popularnymi periodykami 
i ilustrowanymi magazynami. Jej najbar-
dziej znane „Zasady etykiety we współ-
czesnym społeczeństwie” ukazały się 
w Paryżu w 1889 roku. W 1908 roku, na 
trzy lata przed śmiercią Soyer, wydano 
ostatnie „Praktyczne wskazówki doty-
czące elegancji odzieży damskiej”.

Baronowa, 
komary i migrena

Jak zauważa autorka, nieodłączną 
przykrością w czasie pobytu na wsi jest 
„prześladowanie przez muskity i koma-
ry, których ukłucie jest nieznośne”*). Na 
ukłucie – pomaga potarcie porem lub ce-
bulą. Także woda z miodem łagodzi wy-
wołane podrażnienie. Bierze się łyżeczkę 
od herbaty miodu na kwartę wody wrzą-
cej; używa gdy płyn jest letni. 

Środki zalecane w przypadku ataku 
migreny nie są autorskie i baronowa po-
wołuje się na źródło. 

„Pewien lekarz wiejski” kazał poły-
kać łyżeczkę soli zwykłej, gdy się ob-
jawiały pierwsze symptomaty migreny. 
Choroba przechodziła w ciągu pół go-
dziny. Wiktoria, królowa angielska, która 
miewała w podeszłym wieku częste bó-
le głowy, kazała sobie pocierać skronie 
pędzelkiem z wielbłądziego włosia. Jak 
czytamy w poradniku – po upływie kwa-
dransa ból przechodzi. Trzeci sposób na 
migrenę to kuracja, jaką stosowała „pew-
na murzynka”, która leczyła swoją panią 
przykładaniem plasterków cytryny na 
skronie i mocnym związaniem głowy.

Kąpiel lekiem jest

W rozdziale poświęconym higienie 
czytamy, że skóra człowieka jest skom-
plikowaną siatką, której oczka powinny 

Lekarzu, co Ty na to 

Recepty fałszywej baronowej

być otwarte i swobodne, aby ciało wypa-
rować mogło nieczystości wewnętrzne, od 
których powinno się uwalniać dla „unik-
nienia” bólów, choroby, a niekiedy śmier-
ci. Baronowa dowodzi, że przez stałe ką-
piele, wycieranie szczotką, lub grubym 
ręcznikiem etc., pobudza się dobroczyn-
ne działanie porów. I zastrzega, że moż-
na się obyć bez masażu, jeśli „nie mamy 
ochoty posługiwać się obcą ręką”.

Uważa, że regularne używanie ką-
pieli powinno wejść w zwyczaj wszyst-
kich klas społeczeństwa. Jeżeli codzien-
ne zanurzanie się w wannie nie jest moż-
liwe, lub „jeśli doktór zabrania używa-
nia kąpieli”, wycieranie gąbką dosta-
tecznie odpowiada wymaganiom czysto-
ści i zdrowia.

„W razie jakiegoś zapalenia wewnętrz-
nego, kurczów żółciowych, uderzenia do 
głowy, nie ma skuteczniejszego środka 
nad kąpiel” – tłumaczy czytelniczkom.

Puder i pomarańcze

„Chcąc opóźnić pojawienie się zmarsz-
czek i zmniejszyć obwisłość podbród-
ka, radzę myć i wycierać twarz z do-
łu do góry. Chcąc uniknąć tak zwanych 
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gęsich łapek, należy myć oczy w kie-
runku od skroni do nosa. Czoło wycie-
rać z góry do dołu, następnie od boków 
do środka. Nos wymaga tarcia z góry do 
dołu, broda od dołu do ust, usta zaś od 
kątów do środka. Błędne jest mniemanie, 
że za pomocą pudru wypełnia się bruz-
dy na licu. W ten sposób uwydatnia się 
je jeszcze bardziej”. 

Jak zauważa autorka poradnika, siedze-
nie późno w noc nad czytaniem roman-
sów, wytwarza około oczu owe okropne 
poprzeczne zmarszczki, szpecące twarz 
najpiękniejszą.

Na koniec coś z porad z pogranicza 
zdrowia i kuchni. „Najzdrowszym owo-
cem jest jabłko. Pomarańcze również bar-
dzo polecam” pisze Staffe i przywołuje 
postać baronowej X, jednej z piękności 
na dworze Ludwika Filipa, która w wie-
ku 80. lat miała cerę dziewczyny i błysz-
czące oczy. Bo owa baronowa przez 40 
lat żywiła się pomarańczami. 12 jadła na 
śniadanie, 12 w ciągu dnia a wieczorem 
kawałek chleba, kolejnych 12 pomarań-
czy i kieliszek wina Bordeaux. „Nie za-
chęcam was do tego rodzaju życia, pewna 
jestem jednak, że piękne kobiety umieją 
zachować wstrzemięźliwość wielbłąda” 
– komentuje autorka.

Janka Kowalska

* Cytaty pochodzą z „Piękności i zdro-
wia. Praktyczne rady, wskazów-
ki i przepisy dla kobiet” wydanie 
z 1903 roku w Warszawie nakładem 
Gebethnera i Wolfa

Chór CONTINUUM – nowy sezon kultura.oil.lublin.pl

Zaśpiewamy z Alicją Majewską!
Na przełomie maja i czerwca br. 

chór Continuum wystąpił podczas X 
Kongresu Polonii Medycznej, połą-
czonego z III Światowym Zjazdem 
Lekarzy Polskich.

Imprezie towarzyszył też koncert 
chórów lekarskich. Oprócz naszego chó-
ru udział w nim wzięły zespoły z izb le-
karskich z Bydgoszczy, Gdańska, Kato-
wic, Olsztyna, Opola, Poznania, Szcze-
cina i Warszawy.

piękne wykonanie tej ludowej piosen-
ki z Podlasia przez Mazowsze, a młod-
si mieli okazję ją poznać dzięki fi lmo-
wi „Zimna wojna”.

Występ chóru Continuum został bar-
dzo ciepło przyjęty i spotkał się z przy-
chylnymi ocenami ze strony publiczno-
ści i pozostałych uczestników koncertu. 
Dyrygenci innych chórów podkreśla-
li wysoki poziom naszego śpiewania, 
który systematycznie wzrasta od festi-
walu w Gnieźnie w 2017 roku.

Do tego jakże ważnego występu przy-
gotowywaliśmy się bardzo starannie. 
Na początku maja pojechaliśmy więc 
na kilkudniowe warsztaty do Janowa 
Lubelskiego, gdzie przez kilka godzin 
dziennie pod kierunkiem prof. Danuty 
Butryńskiej pracowaliśmy nad emisją 
głosu, a z naszym dyrygentem doskona-
liliśmy repertuar. W celu „ośpiewania” 
programu, wystąpiliśmy na gościnnej 
scenie domu kultury w Urzędowie z go-
dzinnym koncertem, zorganizowanym 
z okazji zakończenia Dni Urzędowa. 

W Gdańsku mogliśmy wykonać tyl-
ko 10 minut muzyki. W związku z tym 
nasz dyrygent, Tadeusz Tuszowski, po-
stanowił zaprezentować taki program, 
który pokazałby duże możliwości na-
szego zespołu i jednocześnie mógł zain-
teresować jak najwięcej słuchaczy. Wy-
konaliśmy 4 utwory: renesansowy ma-
drygał J. de Pres „El grillo” (z 1505 r.), 
następnie bardzo efektownie opracowa-
ne przez Warda Swingle Bourree J.S. 
Bacha z II suity angielskiej, kolejnym 
utworem był „Moon River” Henry’ego 
Manciniego z fi lmu „Śniadanie u Tiffa-
ny’ego” i na zakończenie hit ostatniego 
czasu w opracowaniu naszego dyrygen-
ta, „Dwa serduszka”. Starsi pamiętają 

Od września 2019 r. rozpoczynamy 
przygotowania do koncertów i warsz-
tatów chórów lekarskich, które odbę-
dą się w dniach 4-6 września 2020 ro-
ku w Opolu. Warsztaty poprowadzi sam 
Włodzimierz Korcz. Każdy chór zapre-
zentuje utwór z zasobów  archiwalnych 
festiwalu piosenki w Opolu we wła-
snym opracowaniu. Zwieńczeniem na-
szych przygotowań będzie wspólny kon-
cert Alicji Majewskiej, Włodzimierza 
Korcza i polskich chórów lekarskich 
na scenie Teatru im. Jana Kochanow-
skiego w Opolu. 

Rozważamy także uczestnictwo 
w międzynarodowym koncercie muzy-
kujących pracowników opieki zdrowot-
nej w mieście Tihany nad Balatonem, 
który organizowany jest  przez profe-
sora z Budapesztu – Andrasa Palmasa, 
dyrektora Asklepios – Med. Propono-
wany termin – maj 2020 r. 

Hanna Lekan
prezes chóru Continuum

Wszystkich chętnych zapraszamy 
do śpiewania i uczestniczenia w dzia-
łalności naszego chóru. Próby odby-
wają się w sali konferencyjnej LIL 
w każdy poniedziałek o godz. 18.30.
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Kazimierza uśmiech fotograficzny
Już po raz siódmy lekarze, pasjonaci fotografi i, przyjechali 

do Kazimierza Dolnego nad Wisłą, gdzie w dniach 17-22 wrze-
śnia 2019 roku odbył się Ogólnopolski Plener Fotografi czny, 
organizowany przez Lubelską Izbę Lekarską przy wsparciu Na-
czelnej Izby Lekarskiej. W tym roku gościem i mentorem ple-
neru był członek ZPAF Lucjan Demidowski, przedstawiciel 
fotografi i konceptualnej. 

W części warsztatowej wziął również udział partner technolo-
giczny przedsięwzięcia – fi rma KDM Foto z Lublina, która udo-
stępniła plenerowiczom obiektywy fi rm Samyang i Sigma. 

Codziennie po dniu spędzonym z aparatami w plenerze, wie-
czorami obywały się, aż do późnej nocy, rozmowy o fotografi i 
i omawianie wykonanych prac. Uczestnicy pleneru – 20 leka-
rzy, m.in. z Lubelszczyzny, Pomorza, Dolnego Śląska, Podlasia 
i Mazowsza, doskonalili swój warsztat, wymieniali doświadcze-
nia i dzielili się uwagami na temat zdobytych doświadczeń. 

Efekty ich pracy będziecie mogli obejrzeć na wystawie w Ga-
lerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy” w siedzibie LIL przy 
ul. Chmielnej 4 w Lublinie, której wernisaż odbędzie się 9 li-
stopada 2019 r., tj. w sobotę, o godzinie 12.00. 

 dh
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IV Ogólnopolski Konkurs 
Poetycko-Literacki 

„Lekarze Dzieciom”
Komisja Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Lublinie ogłasza IV Ogólnopolski Konkurs 

Poetycko-Literacki „Lekarze Dzieciom”. Pa-
tronat honorowy nad konkursem objęli: pre-
zes Naczelnej Izby Lekarskiej prof. Andrzej 
Matyja oraz prezes Lubelskiej Izby Lekarskiej 

Leszek Buk. Patronat medialny – Gazeta Le-
karska oraz miesięcznik Lubelskiej Izby Lekar-

skiej Medicus. 
Nadsyłanie prac do 31.10.2019 r. Rozstrzygnięcie kon-

kursu 16.11.2019 r. Wręczenie nagród laureatom 14.12.2019 r. 

Regulamin konkursu na stronie kultura.oil.lublin.pl

kultura.oil.lublin.pl

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.

22 listopada

„Muzyczne piątki u lekarzy” 
– wspólne śpiewanie z chórem Continuum – przeboje lat 60. 
Klub Lekarza, Lublin, ul. Chmielna 4, godz. 18.00.

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

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/

LITERACKOJak to z pigułką byłoJak to z pigułką było
Kiedy Margaret Sanger, pielęgniarka należąca do najsłynniej-

szych bojowniczek XX stulecia, spotkała się z biologiem Grego-
rym Pincusem, naukowcem o IQ geniusza, Ameryka wchodzi-
ła w złotą erę. Był początek lat 50. Na przedmieściach wyrastały 
dzielnice identycznych domów. Zadbane jak z żurnala żony wi-
tały swoich wracających z pracy mężów schłodzonym dry mar-
tini. Kinsey opublikował swój szokujący raport, z którego ja-
sno wynikało, że społeczeństwo nie jest tak purytańskie, jak się 
wszystkim wydawało.

Tak zaczyna się historia piguł-
ki antykoncepcyjnej, która wkrót-
ce skończy 60 lat (pierwsza pod na-
zwą Enovid była gotowa do ekspe-
rymentów w 1955 roku a pięć lat 
później, w 1960 roku, uzyskała do-
puszczenie Agencji Żywności i Le-
ków i po raz pierwszy pojawiła się 
w aptekach amerykańskich. W Pol-
sce pigułka została wprowadzona 
do sprzedaży w 1966).

Margaret Sanger, założycielka ru-
chu na rzecz kontroli urodzeń, ma-
rzyła o uwolnieniu kobiet od lęku 
przed ciążą. Gregory Pincus od lat 
zajmował się badaniami nad roz-
mnażaniem ssaków. W ciągu kolej-
nej dekady dołączyli do nich także 
Katharine McCormick, arystokrat-
ka nonkonformistka, liderka ruchu 
walczącego o prawa kobiet i właści-
cielka odziedziczonej po mężu fortuny, a także charyzmatycz-
ny lekarz ginekolog John Rock, który szyk hollywoodzkiego ak-
tora fi lmowego łączył z wieloletnim doświadczeniem w pracy 
z kobietami. 

Ta czwórka w ciągu dekady doprowadziła do jednego z naj-
radykalniejszych przełomów społecznych – wynalazła pigułkę 
antykoncepcyjną. Dokonali tego pomimo oporu wpływowych 
instytucji, bez rządowych pieniędzy i bez szczególnego wspar-
cia ze strony koncernów farmaceutycznych.

„Narodziny pigułki” Jonathana Eig’a to błyskotliwa opowieść 
o buntownikach, którzy dowiedli, że dzięki niekonwencjonal-
nemu myśleniu i głębokiej wierze w swoje racje można zmie-
nić najbardziej podstawowe założenia społeczne. Książkę czy-
ta się jednak nie jak naukowy traktat, ale sensacyjną opowieść 
pełną zwrotów akcji i paradoksów. To także świetny opis Ame-
ryki sprzed półwiecza i jej mieszkańców. Wśród nich taki oto 
smaczek: „(…) Szejk, Ramzes, Paw czy Złoty Bażant sprzedawa-
no w niewielkich puszkach. Były tanie, skuteczne i powszech-
nie dostępne (…)”. Kto zgadnie o czym tu mowa? Tak, tak to na-
zwy… prezerwatyw. 

Takich smaczków w tej książce aż nadto!
Anna Augustowska

Jonathan Eig, Narodziny pigułki, przeł. Jan Dzierzgowski, 
Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2019

TEATRALNIEFestiwal teatru Festiwal teatru 
11 dni festiwalu, 14 przedstawień i imprezy towarzyszące. 

Od 4 do 15 października trwa 24. edycja Festiwalu Konfronta-
cje Teatralne. W związku z 450 rocznicą podpisania Unii Lubel-
skiej w programie duża prezentacja twórczości artystów pocho-
dzących z Litwy. W Centrum Spotkania Kultur będzie wystawa 
„Meno Fortas Eimuntasa Nekrošiusa”, przygotowana przez wie-
loletnich współpracowników reżysera, Mariusa Nekrošiusa i Na-
deždę Gultiajevą. 

5 października o godz. 18.30 na placu Litewskim „Cisza Troi”, 
spektakl plenerowy Teatru Biuro Podróży. Program i informacje 
o biletach na www.konfronrtacje.pl
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MUZYCZNIEPerły renesansuPerły renesansu
Zespół Muzyki Dawnej Filharmonii Lubelskiej i Chór Kameral-

ny Filharmonii Lubelskiej pod dyrekcją Dawida Jarząba wystą-
pią 18 października o godz. 19 w Filharmonii  Lubelskiej. W pro-
gramie koncertu perły renesansu: Giovanni Pierluigi da Palestri-
na – Missa Sine Nomine i Mikołaj Zieleński – Off ertoria et Com-
muniones. Bilety 15-30 zł.

MUZYCZNIEOdessa i ParyżOdessa i Paryż
Edith Piaf, Joe Dassin, Dalida, Mireille Mathieu. Kankan, kaba-

rety i musicale. 22 października o godz. 19 w Filharmonii Lubel-
skiej spotkanie z muzyką francuską „Pod dachami Paryża” w wy-
konaniu Grand Orkiestry z Odessy. Bilety 110-120 zł.

MUZYCZNIEPani profesor z orkiestrąPani profesor z orkiestrą
11 października o godz. 19.00 w Filharmonii Lubelskiej kon-

cert symfoniczny. Usłyszymy Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii 
Lubelskiej pod dyrekcją Piotra Wijatkowskiego i pianistkę, Elż-
bietę Karaś-Krasztel. Artystka, znakomita interpretatorka utwo-
rów Mozarta, która prowadzi klasę fortepianu na Uniwersytecie 
Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie oraz w Akademii 
Sztuki w Szczecinie, jest absolwentką lubelskiego liceum mu-
zycznego w klasie prof. Mieczysława Dawidowicza. W progra-
mie: Karol Szymanowski/Grzegorz Fitelberg – etiuda b-moll nr 
3 op. 4; Wolfgang Amadeusz Mozart – XX Koncert fortepiano-
wy Es-dur KV 482 i Robert Schumann – IV Symfonia d-moll op. 
120. Bilety 15-30 zł. 

TEATRALNIEPremiera w OsterwiePremiera w Osterwie
Prapremiera sztuki Tennessee Williamsa była na Broadwayu 

w 1947 roku. Teraz „Tramwaj zwany pożądaniem” na scenę lubel-
skiego teatru przenosi Kuba Kowalski. W obsadzie dramatu, opo-
wiadającego historię neurotycznej Blanche Dubois, starzejącej 
się nauczycielki, która zatrzymuje się w domu młodszej siostry 
Stelli i szwagra Stanleya Kowalskiego: Justyna Janowska, Mar-
ta Ledwoń, Edyta Ostojak, Jolanta Rychłowska, Daniel Dobosz, 
Maciej Grubich, Krzysztof Olchawa, Daniel Salman, Marek Szko-
da. Premiera 26 października o godz. 19. Kolejne spektakle 27, 
29 i 30 października o godz. 19. Bilety 10-45 zł.

MUZYCZNIEGwiazdy pamiętają o gwiazdach Gwiazdy pamiętają o gwiazdach 
Dziesięciu polskich wokalistów odda hołd nieżyjącym arty-

stom. Koncert „Tribute to…” będzie 6 października o godz. 20 
w hali Globus. Na liście wspominanych gwiazd: Michael Jack-
son, Elvis Presley, Whitney Houston, Joe Cocker, James Brown, 
Dolores O’Riordan, Chester Bennington, Freddie Mercury oraz 
Kora. Wystąpi 100-osobowa Polska Orkiestra Muzyki Filmowej 
pod batutą Jarosława Barowa, chór oraz wokaliści: Justyna Stecz-
kowska, Kasia Kowalska, Anna Wyszkoni, Kasia Cerekwicka, Ha-
lina Mlynkova, Kasia Moś, Igor Herbut, Krzysztof Cugowski, An-
drzej Piaseczny i Janusz Radek. Bilety 99-999 zł.

(oprac. JKG)

SIT DOWNNosowska będzie gadaćNosowska będzie gadać
Spotkanie z kobietą, która po raz kolejny przełamuje wro-

dzoną nieśmiałość i wychodzi ze swojej strefy komfortu, żeby 
opowiedzieć o tym, co ją dotyka, co na nią wpływa, o relacjach 
międzyludzkich i o tym, co tu i teraz. Będzie zabawnie, będzie 
emocjonalnie, będzie wzruszająco i na pewno będzie mądrze. 
Tak organizatorzy opisują „Zmalowane wrota” Katarzyny Nosow-
skiej. Artystka wystąpi 29 października o godz. 20 w Centrum 
Spotkania Kultur. Ma to nie być ani monodram, ani koncert czy 
kabaret lub stand-up. Autorka mówi o „Zmalowanych wrotach” 
„sit down”. Bilety po 99-139 zł.
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TEATRALNIE

AUTORSKO

FESTIWALGość – InnośćGość – Inność
Trwa XI Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej OTWARTE 

MIASTO/OPEN CITY. Do 11 października na ulicach i placach 
w centrum Lublina można oglądać prace powstałe w odpo-
wiedzi na hasło, jakie zaproponowali organizatorzy: Gość – In-
ność. Informacje o szesnastu pracach, ich lokalizacji i autorach 
– na www.opencity.pl 

CYRKULACJENowy CyrkNowy Cyrk
Od 25 do 27 października na scenie Centrum Spotkania Kul-

tur przed publicznością i jury, składającym się z doświadczo-
nych specjalistów z zakresu teatru i Nowego Cyrku z Polski i Eu-
ropy, wystąpią artyści z Europy Środkowo-Wschodniej. Każdy 
z zaproszonych artystów w unikatowej etiudzie zaprezentuje 
swoją dyscyplinę, pokazując, jak piękna i kreatywna jest współ-
czesna sztuka cyrkowa. Cyrkulacja 2019 – Wschodnioeuropej-
ski Konkurs Etiud Nowocyrkowych to atrakcja dla osób, którym 
bliska jest idea Nowego Cyrku. Cyrku, w którym nie tresuje się 
zwierząt. Spektakle: 25 października, godz. 19.00 (premiero-
wy, z głosowaniem publiczności); 26 października, godz. 18.00 
(z udziałem jury i głosowaniem publiczności) i 27 październi-
ka, godz. 18.00 (z werdyktem jury i ceremonią wręczenia na-
gród). Bilety 10-15 zł.

Beata show Beata show 
Podobno spektakl wzruszył i rozbawił do łez Beatę Kozi-

drak. Teatr Współczesny ze Szczecina 30 października o godz. 
19 wystawi w Centrum Spotkania Kultur „Być jak Beata”. Aran-
żacje hitów Bajmu, kreacje aktorskie, nadające im nowe, często 
zaskakujące znaczenie. Jak zapewniają twórcy: nawet najbar-
dziej niepozorny emerytowany policjant, zakonnica czy właści-
ciel bistra z kebabem mogą „być jak Beata”. Bilety na muzycz-
ne show 70-170 zł.

Osobiście o sobie opowiadał Osobiście o sobie opowiadał 
Norman DaviesNorman Davies

Z okazji XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, 
który odbył się w Lublinie w dniach 18-20 września br., do 
naszego miasta przybył też prof. Norman Davies. W Teatrze 
Starym spotkał się ze swoimi czytelnikami. Tym zaprezen-
tował swą autobiografi ę pt. „Sam o sobie”. 

Było więc o rodzinie, dorastaniu w Bolton, karierze nauczy-
ciela, związkach z Francją i Polską, spotkaniach z odmienną re-
ligią i tożsamością, samochodach, futbolu, trudnych decyzjach 
i odważnych celach. Od dziecka uwielbiał podróże i świeże po-
wietrze. Po studiach na Oksfordzie chciał zostać… przewodni-
kiem górskim. Sport miał we krwi. Nie znosił wylegiwania się na 
plaży, za to uwielbiał samodzielnie prać koszule w wannie i pra-
sować je, stojąc na balkonie z widokiem na Pacyfi k.

Wybitny historyk, autor przełomowego „Powstania ’44”, je-
den z najlepszych znawców Europy Wschodniej, wnikliwy ob-
serwator rzeczywistości, po raz pierwszy napisał książkę o… 
własnej historii. Podaje ją w charakterystycznym, erudycyjnym 
Daviesowskim stylu – pełnym anegdot i z szerokim tłem histo-
rycznym, a także z ostrym realizmem – bez grama idealizacji, za 
to ze szczyptą angielskiego humoru.

Davies to autor bestsellerów, m.in.: „Boże igrzysko. Historia 
Polski”, „Powstanie ’44”, „Europa walczy 1939-1945. Nie takie pro-
ste zwycięstwo”, „Orzeł biały, czerwona gwiazda”. „Wojna polsko-
bolszewicka 1919-1920”, „Zaginione królestwa”, „Na krańce świa-
ta. Podróż historyka przez historię”. 

Spotkanie z prof. Normanem Daviesem poprowadził prof. Jan 
Pomorski z UMCS.

aa

Lubelski oddział Polskiego Towarzystwa Stomatologiczne-
go przedstawia terminy spotkań naukowo-szkoleniowych:

7.10.2019
4.11.2019
9.12.2019

Zmienia się miejsce spotkań. Teraz będzie to sala kon-
ferencyjna w budynku siedziby Lubelskiej Izby Lekarskiej 
przy ul. Chmielnej 4. 

Spotkania PTS w Lublinie



Sałatka po lekarsku

Tort Pavlovej
Kilka lat temu wracając z obrad na jednej z konferencji na-

ukowych, stanęliśmy z moją koleżanką przed cukiernią w Ło-
dzi,  gdzie na wystawie pysznił się… tort Pavlovej. Zostałem 
zapytany: „a dlaczego Pavlovej”? Odpowiedziałem, że chętnie 
to kiedyś wytłumaczę, a najlepiej, jak będzie to wraz z prze-
pisem. No i właśnie nadeszła ta obiecana chwila. Cóż, beza 
jest znana od… właściwie nie wiem od kiedy, ale TA beza ma 
swoją szczególną historię. Otóż Anna Pavlova była między-
narodowej sławy rosyjską tancerką baletową, która w latach 
1906-1913 była primabaleriną w teatrze w Petersburgu. A następnie pracowała 
poza granicami swojego kraju, występując z paryską grupą baletową. Potem za-
łożyła własny zespół tancerzy, z którym podróżowała po całym świecie. I wła-
śnie podczas jednej z podroży w 1926 i w 1929 udała się do Perth w zachodniej 
części Australii, gdzie wraz ze swoim zespołem odtańczyła swoją życiową rolę 
w balecie Umierający łabędź. Kucharza z hotelu „Esplanade”, gdzie przebywa-
ła, tak zachwycił występ Pavlovej, że aby wyrazić swój podziw stworzył dla niej 
tort nazwany na jej cześć. Druga wersja, chyba bardziej wiarygodna, opowiada, 
że tort tak wymyślony został balerinie podany, gdy zażyczyła sobie coś „lekkie-
go” do zjedzenia. Jednak do autorstwa deseru pretendują także Nowozelandczycy, 
twierdząc, że przyrządzono go w Wellington podczas tournée Pawłowej w 1926 
roku. „Pavlova” to po prostu elegancki tort, który różni się od tradycyjnej bezy 
zawartością mąki kukurydzianej. Ponoć istnieje aż 667 różnych przepisów kuli-
narnych na ten tort. Ale my mamy jeden, więc do rzeczy. 

Pamiętnik 
Nasz szoł powszedni 

2 sierpnia

Krucjata przeciwko LGBT nabiera rumień-
ców. Tylko patrzeć jak do naszego codzienne-
go języka na stałe wejdą określenia – „HOMO 
SAPIENS” i „HETERO SAPIENS”, okuliści 
nie będą mogli używać nazwy „TĘCZÓW-
KA”, zniknie wyrażane z uznaniem określe-
nie kompanii reprezentacyjnej – „CHŁOP 
W CHŁOPA”, a z transmisji sportowych zwrot 
– „OBROŃCY KRYJĄ NAPASTNIKÓW” 
itp. Tak może być, chociaż cicho sobie po-
myślałem, że na przykład te męskie związki 
jednopłciowe w obecnych niełatwych czasach 
mogą być w wielu momentach korzystniejsze, 
bo łatwiej związać koniec z końcem. 

6 sierpnia

W mediach od parunastu dni na okrągło 
tylko o jakimś zalatanym marszałku. Sąsiad 
spod okna od razu był mocno obruszony – 
„Czego się marszałka czepiają?! Jak się jest 
marszałkiem to człowiek nie może siedzieć, 
musi się nalatać?! A jeszcze tą lagą nastukać, 
a i mikrofon co i raz wyłączyć! Taka praca 
niestety!”… Nie dyskutowaliśmy, bo lecie-
liśmy na obiad. 

9 sierpnia

Sensacja dnia! Lotnego marszałka wy-
dymisjonowali z roboty! Czyli jest i prawo, 
i sprawiedliwość. Nalatał się, to ciekawe czy 
teraz posiedzi? 

12 sierpnia

Podobno stare powiedzenie głosi, że męż-
czyzna jest jak wino – im starszy, tym lep-
szy. Może to i prawda, ale patrząc po od-
dziale można jednak stwierdzić, że od każ-
dej reguły bywają wyjątki i tak jak wśród 
win, tak i wśród niektórych pacjentów za-
wsze się może trafi ć zwykły sikacz. Ale to 
już nie wina wina. 

13 sierpnia

Na drzwiach naszego oddziału była wy-
wieszka – „NIE BIERZEMY ODPOWIE-
DZIALNOŚCI ZA RZECZY OSOBISTE 
PACJENTÓW”. W nocy, pewnie przez nie-
uwagę, ktoś musiał ją strącić i bez spraw-
dzenia co uszkodził, zainstalował ją na no-
wo. Z napisu zostało tylko „NIE BIERZE-
MY OD …PACJENTÓW”. Rano przed od-
działem był tłum niedowiarków. Nie dziwię 
się, niedowierzanie to w końcu nasza naro-
dowa specjalność. 

Białka należy ubić ze szczyptą soli stopniowo dodając cukier „na sztywno”. 
Następnie dodać mąkę i ocet. Miksować ok 1,5 minuty. Dodać, jeśli ktoś lubi, 
wyskrobaną pastę z ¼ laski wanilii. Na blachę położyć papier do pieczenia, wy-
łożyć pianę na tzw. dwa „ placki” o średnicy ok 20 cm. Wstawić do piekarnika 
nagrzanego do 160-170 st. C (bez termoobiegu). Piec około 4-5 minut, a następ-
nie temperaturę zmniejszyć do 110-120 st. C i piec około 80-85 minut. Po wy-
łączeniu piekarnika pozostawić ją wewnątrz na ok. 2,5 godziny. W tym czasie 
zimną kremówkę ubić na sztywno dodając cukier. Przełożyć bezę, pokrywając 
śmietaną i wierzch przybrać suto owocami i… jeść!!! 

PS Niektóre wersje przepisu mówią o jednej bezie z „dołkiem na środku”, 
ale ja wolę przekładaną, a do tego małe gorzkie espersso. A i jeszcze taka mała 
prywata – pozdrowienia dla Emilki!

Dariusz Hankiewicz 

Składniki:
• 5 białek
• 28 dag cukru
• 1 łyżeczka mąki kukurydzianej 
• 1 łyżeczka octu (winny lub 

spirytusowy)
• odrobina laski wanilii. 

Masa:
• 500 ml śmietany kremówki (36%)
• 1 łyżka cukru pudru
• owoce: maliny lub truskawki, kiwi 

i passifl ora, listki mięty. 
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znaleziony w szpitalnej szafce (serial prawie codzienny)

medicus.lublin.pl

14 sierpnia

Powieszono poprawioną wywieszkę, 
ale zdjęto drugą z napisem – „PRZED 
KAŻDYM WEJŚCIEM NIE ZAPOMI-
NAJMY O OCHRANIACZACH”. Zdzi-
wiliśmy się. I znowu dyskusja. I znowu 
sąsiad-mędrek spod okna poważnie a jed-
nocześnie z wyraźną przyganą stwier-
dził – „Nie ma się co tak dziwić! Może ta 
treść była akurat niezgodna z klauzulą su-
mienia któregoś ze szpitalnych decyden-
tów!”. Sąsiad spod lewej ściany odparo-
wał – „Zgłupiał pan?! Jakby to była praw-
da, to mówilibyśmy raczej o KLAUNZU-
LI a nie o klauzuli! Myśl pan trochę!”. 
Racja – trzeba myśleć. Trudne to, ale ko-
nieczne. Inaczej na przykład „człowieka-
gumy” żaden cyrk nie zatrudni. 

nie zawsze to samo co golenie, więc nie 
miałem pretensji. Zresztą golony się czu-
ję na co dzień. I nie przez pomyłkę, tylko 
przez cały czas i to z urzędu. Taka plano-
wa operacja. Finansowa. 

15 września

Upały straszne. Leżący obok mnie pa-
cjent po rozmowie telefonicznej z rodzi-
ną z troską powiedział, że u nich w obej-
ściu woda w studni mocno opadła, po 
czym z szerokim uśmiechem dorzucił, 
że u sąsiadów całkiem wyschła. I zno-
wu potwierdziło się życzliwe, swojskie 
powiedzenie – „MNIE NIE MUSI BYĆ 
DOBRZE, WAŻNE, ŻEBY SĄSIADO-
WI NIE BYŁO LEPIEJ”. No, życzliwe 
powiedzenia mądrością narodu. 

20 września

Już niedługo wybory. Całą salą uzgod-
niliśmy, że gremialnie bierzemy w nich 
udział, aby spełnić obywatelski obowią-
zek, poprawić frekwencję przy urnach 
i wybrać kogo chcemy. W końcu wybory 
to ważna rzecz i każdy głos się liczy. Są-
siad spod drzwi fi lozofi cznie stwierdził, 
że rzeczywiście wybory to ważna rzecz, 
chociaż mniej ważne będzie to, kto na ko-
go odda głos, bo najważniejsze to to, kto 
będzie te głosy sprawdzał i liczył. No… 
tu może mieć trochę racji i wielu z nas 
może się przeliczyć. 

Irosław Szymański

30 sierpnia

Wczoraj podobno na tle politycznym 
doszło do wymiany poglądów a potem do 
szarpaniny między chorymi z sąsiedniej 
sali. Jeden chciał drugiego sPOliczko-
wać, ale ten drugi był czujny, miał więk-
sze poparcie więc w ruch poszła ZJED-
NOCZONA PRAWICA i LEWICA RA-
ZEM, ten pierwszy z obu stron dostał 
w PISk i ogólnie zrobiła się mała WIO-
SNA ludów na cały korytarz. No, już za-
czyna być wybornie. 

5 września

Nasza megalomania jednak nie zna gra-
nic. Według sąsiada, oczywiście tego spod 

okna, jeżeli w ramach tradycyj-
nej przyjaźni polsko-węgier-
skiej może u nas od wieków 
funkcjonować nazwa trun-
ku „WĘGRZYN”, to i na-
si bratankowie mogliby 
swój popularny napój prze-
chrzcić na „DUDAFOK”. 
Byłby to ładny gest, czę-
ściowo zaspokajający naszą 
próżność. 

8 września

Szpitalna fama głosi, że 
doktor T. kupił najnowszy, 
luksusowy model BMW i jak 
gdyby nigdy nic przyjechał 

nim do pracy. Reakcja ogółu 
podobno bezcenna. Nic dziw-

nego, w końcu to auto o bardzo wy-
sokim współczynniku zawiści. 

10 września

Wczoraj po południu na sygnale zo-
stał przywieziony z licznymi dowoda-
mi miłości bliźniego na całym ciele, je-
den z uczestników spotkania jakiejś le-
galnej, spontanicznej manifestacji z rów-
nie legalną spontaniczną kontrmanifesta-
cją. No cóż, podobno miłość nie wybiera 
a dowody zanim się znajdą, to do następ-
nej randki zdążą się zabliźnić. 

14 września

Rano miałem niespodziewane golenie 
brzucha. Myślałem, że to przygotowanie 
do operacji, ale okazało się, że pomyłka, 
bo rzeczywiście miałem mieć golenie, 
ale prześwietlane. Jak widać golenie to 

VIII Zjazd XXIV Sympozjum Polskiego 
Towarzystwa Endokrynologii 

i Diabetologii Dziecięcej

„Granice endokrynologii 
i diabetologii dziecięcej”

odbędzie się w Lublinie 
3-5 października 2019. 

MIEJSCE OBRAD: Lubelskie Centrum 

Konferencyjne 

ul. Artura Grottgera 2, Lublin.

Dodatkowe informacje 

Klinika Endokrynologii 

i Diabetologii Dziecięcej

tel. +48817185440, 

endo@dsk.lublin.pl

Zaproszenie20 sierpnia

Podobno jako kraj jesteśmy za coś 
marginalizowani na arenie międzynaro-
dowej. Sąsiad spod okna od razu stwier-
dził, że to może za te doroczne aukcje ara-
bów w Janowie Podlaskim. Zgłupiał czy 
co?! Musieliśmy ciemniakowi wytłuma-
czyć, że to taki skrót językowy i że cho-
dzi o konie a nie o ewentualne przyszło-
ściowe odgórne rozwiązywanie problemu 
imigrantów w razie gdyby co. Był zdzi-
wiony. Utwierdziło mnie to w przekona-
niu, że nadinterpretacja to nieodrodna sio-
stra propagandy. 

26 sierpnia

Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że 
niedługo z leczeniem nie będzie żadnego 
problemu. Uważam, że już nie ma, bo każ-
dy kolejny dzień nas leczy. Ze złudzeń. 
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Szach i mat!
Zapraszamy chętnych do gry w szachy! Spotykamy się w każdy czwartek w siedzibie 

LIL od godziny 14. Zapraszamy do pokoju 4 przy portierni. Turniejowe szachownice moż-
na pobrać w pokoju 309.

Zainteresowani królewską grą mogą pobrać książkę do nauki gry w szachy. 
Informacje o grze można uzyskać na stronie internetowej Lubelskiego Klubu Szachowego 
www.szachy.lublin.pl yota

Medbledon 
– pierwszy raz!

W dniach od 12 do 14 lipca 2019 roku 
pod egidą Polskiego Stowarzyszenia Te-
nisowego Lekarzy (PSTL) odbył się Med-
bledon – pierwszy w historii Polski tur-
niej tenisowy lekarzy w tenisie rozgrywa-
ny na prawdziwej, naturalnej nawierzch-
ni trawiastej, która jest bardzo specyfi cz-
na i wymagająca.

W rozgrywkach uczestniczyło 78 leka-
rzy, którzy rywalizowali na czterech kor-
tach w Michałówku koło Łowicza. Wła-
ścicielem kortów jest Wojciech Pietrzak – 
internista z Łowicza, który regularnie gry-
wa (z sukcesami) w turniejach PSTL. 

Lubelską Izbę Lekarską reprezento-
wali: Agata Wojciuk (1 miejsce w sin-
glu w kategorii open), Joanna Szafranek 
(1 miejsce w singlu w kategorii +45), 
Joanna Martyniuk-Muratov (3 miejsce 
w singlu w kategorii +45).

Turniej zakończył się w niedzielę wie-
czorem wspólnym oglądaniem finału 
Wimbledonu, w którym Djokovic poko-
nał Federera, broniąc piłki meczowe.

Więcej informacji na temat lekarskich 
turniejów tenisowych można znaleźć na 
stronie www.pstl.org.

Marcin Pokrzywnicki
sekretarz PSTL

Tenis

Komisja Seniorów LIL

Kalendarium imprez sportowo-rekreacyjnych 2019
• 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
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300 mil morskich po Bałtyku 
pokonali studenci lubelskiego Uni-
wersytetu Medycznego w czasie 
pierwszego rejsu profi laktycznego, 
który odbył się w sierpniu br.

– Rejs był połączeniem naszych 
dwóch pasji: żeglarstwa i medycy-
ny. Płynęliśmy na jachcie „Roz-
tocze”, który jest jedynym lubel-
skim pływającym morskim jach-
tem i do tego obchodzi w tym ro-
ku swoje 50. urodziny. Postano-
wiliśmy to uczcić, a sam rejs miał 
na celu promowanie zdrowego 
stylu życia, żeglarstwa morskie-
go oraz Lublina – wyjaśnia Ma-
ria Stępień, prezes KU AZS UM 
w Lublinie, a także studentka V 
roku medycyny. W tej nietypowej 
akcji uczestniczyło 11 studentów 
UM w Lublinie.

Podróż rozpoczęli w Gdańsku, 
następnie odwiedzili Hel i Świno-
ujście. W każdym z tych miejsc or-
ganizowali bezpłatne badania dla 
wszystkich chętnych. – Wykony-
waliśmy darmowe badania takie 
jak pomiar ciśnienia tętniczego 
oraz poziomu glukozy we krwi ale 
przede wszystkim chcieliśmy przy 
tej okazji zwrócić uwagę na waka-
cyjną profi laktykę. Według danych 
policji, w Polsce w 2018 r. utonę-
ło 545 osób. Najczęstsze okolicz-
ności wypadków stanowią kąpiele 
w miejscach niestrzeżonych i za-
bronionych oraz alkohol – mó-
wi Maria Stępień. – Jako studen-
ci kierunków medycznych chcieli-
śmy przyczynić się do zredukowa-
nia liczby utonięć poprzez eduka-
cję, dlatego uczyliśmy, jak ratować 
tonącego. Poruszaliśmy też tematy 
związane z profi laktyką odwodnie-
nia i nowotworów skóry zależnych 
od słońca. Zainteresowanie było 
bardzo duże, ok. 600 osób wzięło 
udział w naszych akcjach prozdro-
wotnych – podsumowuje.

Było to pierwsze takie wyda-
rzenie w Polsce i lubelscy studenci 
chcieliby je rozwijać w kolejnych 
latach. Ich marzeniem jest ogólno-
polski, a w przyszłości nawet euro-
pejski studencki rejs profi laktycz-
ny, łączący studentów kierunków 
medycznych z całej Europy.

Rejs mógł się odbyć dzięki 
ogromnemu wsparciu rektora 
prof. Andrzeja Dropa oraz pro-
rektor ds. kształcenia prof. Bar-
bary Jodłowskiej-Jędrych, a tak-
że dzięki współpracy uczelnianego 
AZS oraz Młodych Medyków.

Anna Augustowska

„Roztoczem” po Bałtyku dla zdrowia
Podczas żeglowania po Bałtyku

Akcja profi laktyczna w Gdańsku
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Uczestnicy rejsu razem z kapitanem (Bartłomiej Dekiel) oraz kierownikiem działu 
eksploatacji Żeglugi Świnoujskiej (Cezary Czajkowski) na pokładzie „Roztocza” w Świnoujściu
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Praca

Lekarze
• Alergologa, dermatologa i endokrynologa za-

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

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

• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim zatrud-
ni lekarza do pracy w POZ (specjalistę medycy-
ny rodzinnej, internistę, pediatrę, lub w trakcie 
specjalizacji). Korzystne warunki wynagrodze-
nia, dowolna forma zatrudnienia, nowoczesna 
przychodnia. Tel. 501 203 088, lub 501 063 325.

• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim zatrud-
ni lekarzy specjalistów. Nowoczesna przychod-
nia, wysokiej klasy sprzęt, USG, korzystne warun-
ki wynagrodzenia, forma współpracy do uzgod-
nienia. Tel. 501 203 088, lub 501 063 325. 

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

• Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” w Lubarto-
wie/Woli Skromowskiej (certyfi kat ISO) zatrudni 
lekarzy do pracy w POZ. Mile widziani specjali-
ści medycyny rodzinnej, pediatrii i chorób we-
wnętrznych. Oferujemy atrakcyjne wynagro-
dzenie. Zapewniamy komfort pracy w nowocze-
snych placówkach i przyjaznej atmosferze. Tel. 
603 063 060.

• Zatrudnię w Szczebrzeszynie lekarza stomatolo-
ga do pracy na umowę z NFZ i prywatnie. Bar-
dzo korzystne warunki współpracy. Do dyspo-
zycji mieszkanie. Tel.  608 556 950  po 20.

• POZ w Lublinie zatrudni lekarza rodzinnego. Kon-
takt tel. 516 074 144, e-mail elalacek@onet.pl 

• 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ 
w Lublinie zatrudni: lekarza chirurga i lekarza 
urologa. Warunki zatrudnienia i wynagrodze-
nia do ustalenia. Tel. 261 118 3298.

• Przychodnia Specjalistyczna „Hipoteczna 4” 
w Lublinie poszukuje pilnie do pracy lekarzy  spe-
cjalistów w dziedzinach:  laryngologii dla doro-
słych, chirurgii naczyniowej, dermatologii, dia-
betologii, pulmonologii dla dorosłych i  pulmo-
nologii  dla dzieci.

• Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. 
Jana Bożego w Lublinie zatrudni specjalistów 
anestezjologii oraz lekarzy w trakcie specjalizacji.
 Kontakt: katarzyna.bill@janbozy.pl telefon: 81 
740 89 87.

• Przychodnia POZ na terenie Lublina nawią-
że współpracę z lekarzem pediatrą. Tel. 503 
765 041.

• Centrum Medyczne Primed w Lublinie zaprasza 
do współpracy lekarzy specjalistów (wizyty ko-
mercyjne). Tel. 503 765 041.

• Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księ-
cia zatrudni 2 lekarzy gwarantując jednocze-
śnie zakwaterowanie w hotelu, który prowadzi-
my. Oferujemy zatrudnienie na etat, zlecenie 
lub jednoosobową działalność gospodarczą. 
Mile widziane specjalizacje w dziedzinie pedia-
trii, neonatologii, neurologii dziecięcej, onkolo-
gii i hematologii, anestezjologii, intensywnej te-
rapii, chirurgii dziecięcej, medycyny paliatywnej 
lub lekarza w trakcie specjalizacji z ww. dziedzin, 
bądź legitymującego się dokumentem ukończe-
nia kursu zgodnego z programem specjalizacji. 
Gwarantujemy godziwe wynagrodzenie i reali-
zację szlachetnej misji. Osoby zainteresowane 
współpracą prosimy o kontakt z biurem Hospi-
cjum pn. – pt. w godzinach 8.00-16.00 pod nu-
merem tel. 81 537 13 73.

• SP ZOZ w Świdniku zatrudni lekarzy anestezjo-
logów w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii. Oferujemy zatrudnienie na podstawie 
umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Tel. 
81/751 45 59.

• SP ZOZ w Świdniku zatrudni lekarzy specjalistów 
do Oddziału Chorób Wewnętrznych, Oddziału 
Ginekologiczno-Położniczego oraz do Oddzia-
łu Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Warunki 
zatrudnienia do uzgodnienia. Tel. 602 450 042.

•  SP ZOZ w Świdniku zatrudni lekarzy w celu od-
bycia szkolenia specjalizacyjnego w ramach re-
zydentury w dziedzinie chorób wewnętrznych 
oraz w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Tel. 
602 450 042.

Dentyści
• Zatrudnię w Chełmie lekarza stomatologa do 

pracy na umowę z NFZ i prywatnie. Do dyspo-
zycji mieszkanie 52 mkw., mile widziane małżeń-
stwo. 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 Podlaskim 
zatrudni lekarza STOMATOLOGA. Nowoczesna 
przychodnia, elastyczne godziny pracy – pacjen-
ci prywatni. Forma współpracy do uzgodnienia. 
Tel. 501 063 325.

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

• Poradnia Medyczna Multimed w Lublinie po-
dejmie współpracę z lekarzem stomatologii za-
chowawczej z endodoncją. Tel. 793 501 543 ad-
res email: emultimed@gmail.com

• Pilnie zatrudnimy lekarza stomatologa w Żyrzy-
nie (15min od Puław i około 30 min S17 od Lubli-
na). Praca na NFZ w niepełnym wymiarze godzin 
oraz pacjenci prywatni. Atrakcyjne wynagrodze-
nie (50 gr za punkt NFZ). Prosimy o kontakt tele-
foniczny nr 533 009 298 lub nr 512 799 701.

• Zatrudnię w Szczebrzeszynie lekarza stomatolo-
ga do pracy na umowę z NFZ i prywatnie.  Bar-
dzo korzystne warunki współpracy. Do dyspo-
zycji mieszkanie. Tel.  608 556 950  po 20.

• NZOZ – Centrum Stomatologii Estetycznej OR-
TO-PLUS w Puławach, nawiąże współpracę z le-
karzem stomatologiem – pacjenci komercyjni. 
Oferujemy pracę w nowoczesnej przychodni 
(mikroskop, CBCT, RVG, laser mikrochirurgiczny 
i biostymulacyjny). Możliwość kształcenia w dzie-
dzinie protetyki i ortodoncji w szerokim zakre-
sie. Tel. 81 888 17 18. 

• NZOZ w Lublinie zatrudni lekarza stomatologa 
w charakterze endodonty. Nie wymagamy spe-
cjalizacji. Tel. 503 112 093.

• Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” w Lubarto-
wie/Woli Skromowskiej (certyfi kat ISO) zatrudni 
lekarzy stomatologów oraz protetyków do pra-
cy w ramach kontraktu z NFZ i prywatnie. Ofe-
rujemy atrakcyjne wynagrodzenie. Zapewnia-
my komfort pracy w nowoczesnych placówkach 
i przyjaznej atmosferze. Tel. 603 063 060.

• NZOZ w Lublinie zatrudni lekarza dentystę. Tel. 
503 112 093.

• Zatrudnię lekarza stomatologa w ośrodkowym 
gabinecie stomatologicznym w  miejscowości 
Goraj – ok. 60 km od Lublina. Praca w ramach 
kontraktu z  NFZ (4-5 dni w tygodniu), możli-
wość prowadzenia praktyki prywatnej na bar-
dzo atrakcyjnych warunkach. Gwarantowana 
duża liczba pacjentów. Gabinet jest dobrze wy-
posażony. Tel. 500 050 102.

• Luxmed-Uzdrowisko Nałęczów nawiąże współ-
pracę z lekarzem dentystą świadczącym usłu-
gi prywatnie i w ramach umowy z NFZ. Oferta 
współpracy dotyczy naszych placówek w Nałę-
czowie i Poniatowej. Tel. 602 407 672 lub mail: 
bok@luxmednaleczow.pl

• Lekarz dentysta z 30-letnim doświadczeniem 
zawodowym podejmie pracę w ramach NFZ 
i komercyjnie w Lublinie, Świdniku lub w okoli-
cach, w zakresie leczenia zachowawczego i pro-
tetycznego. Proszę informacje kierować na e-
maila: werbkk@poczta.onet.pl bądź telefonicz-
nie +48 507 544 813 (po godz. 20.00).

• Nawiążemy współpracę z doświadczonym leka-
rzem dentystą zachowawczym, endodontą, chi-
rurgiem, ortodontą. Gabinet w centrum Lublina. 
Terminy przyjęć pacjentów do uzgodnienia. Do 
dyspozycji lekarzy rtg, radiografi a, mikroskop, 
BF2in1, endomotor do NiTi, skaler endo, abra-
zja powietrzna, urządzenia do znieczuleń mikro-
procesorowych, sedacja, lasery, XPOZ. Oferujemy 
korzystne warunki umowy. Lekarzy zaintereso-
wanych prosimy o przesłanie aplikacji na adres 
zdrowezeby@upcpoczta.pl z dopiskiem: „Wyra-
żam zgodę na przetwarzanie moich danych oso-
bowych zawartych w aplikacji przez Centrum 
Stomatologii Zdrowe Zęby z siedzibą ul. Staszi-
ca 8 lok.7 w Lublinie na potrzeby procesu rekru-
tacji. Tel. 511 518 895.

• Praca w szkolnym gabinecie dentystycznym 
w centrum Lublina. Udzielanie świadczeń w ra-
mach kontraktu z NFZ. Warunki pracy do usta-
lenia. Tel. 511 518 895.

• Lekarz dentysta po stażu podyplomowym szu-
ka pracy od października/listopada wyłącznie na 
terenie Lublina. Tel. 782 655 242. 

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

Drobne

• Kupię działający NZOZ w zakresie medycyny ro-
dzinnej oraz specjalistyki. Tel. 609 522 306.

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

• Sprzedam aparat USG Sonix O P trzy głowice (li-
niowa, convex, endovaginalna) producent Kana-
da – pierwszy właściciel, rok nabycia XII 2011 – 
stan idealny. Aparat z certyfi katem, systematycz-
nie serwisowany przez fi rmę krakowską. Cena do 
uzgodnienia. Tel. +48 603 172 421. 

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

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

• Zatrudnię lekarza stomatologa w gabinecie  
w Kalinowicach 257j. Praca na NFZ i prywatnie. 
Tel. 888 407 048.

• SPRZEDAM funkcjonujący GABINET STOMATO-
LOGICZNY z wyposażeniem i kontraktem NFZ. 
Istnieje również możliwość prowadzenia prak-
tyki prywatnej. Lokalizacja: Ośrodek Zdrowia – 
20 km od Biłgoraja. Tel. 572 204 570.

• Kupię działającą przychodnię POZ w Lublinie lub 
okolicach. Tel. 531 294 730.

• Sprzedam aparat USG Aloka Prosound Alfa 6, 
trzy głowice (objętościowa, liniowa, endovagi-
nalna), pierwszy właściciel, stan idealny, aparat 
serwisowany z paszportem technicznym, cena 
40000 PLN, tel. 602 762 117.

• Sprzedam unit i fotel Żywiec, rok produkcji 2003, 
sprawny, po renowacji (wymiana tapicerki, ręka-
wów, itp.). Tel. 600 230 253.

• Sprzedam unit stomatologiczny powystawowy. 
Tel. 504 081 928.

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

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

przyjmujemy do 10 dnia poprzedniego miesiąca.
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Zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej 
nr 27/14/VII z 5 września 2014 r. z dniem 1 stycz-
nia 2015 r. zmieniła się wysokość składki człon-
kowskiej na rzecz izby lekarskiej.

Uchwała ustala wysokość składki obowiązują-
cej lekarza lub lekarza dentystę, członka okręgo-
wej izby lekarskiej na 60 zł miesięcznie.

Lekarz/lekarz dentysta posiadający prawo wy-
konywania zawodu wydane w celu odbycia sta-
żu podyplomowego opłaca składkę członkowską 
w wysokości 10 zł miesięcznie.

Stałe zwolnienie z obowiązku opłacania skład-
ki przysługuje lekarzowi, który ukończył 75 lat 
lub został skreślony z rejestru członków okręgo-
wej izby lekarskiej.

Czasowe zwolnienie z opłacania składki 
przysługuje lekarzowi, który złożył wniosek wraz 
z oświadczeniem, że nie osiąga przychodów z ty-
tułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przy-
chodów wymienionych w przepisach o podat-
ku dochodowym od osób fi zycznych, z wyłącze-
niem renty lub emerytury, w rozumieniu przepi-
sów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych lub ustaw regulujących zaopa-
trzenie emerytalne służb mundurowych. Czasowe 
zwolnienie przysługuje tylko na okres nieosiąga-
nia powyżej opisanych przychodów.

Lekarz, który przed wejściem w życie uchwa-
ły, miał ustaloną miesięczną wysokość składki na 
kwotę 10 złotych, opłaca składkę w tej kwocie do 

czasu nabycia prawa do zwolnienia z obowiązku 
opłacania składki.

Lekarz, który przed wejściem w życie uchwa-
ły, uzyskał prawo do zwolnienia z obowiązku opła-
cania składki zachowuje prawo do zwolnienia do 
czasu zaistnienia zdarzenia skutkującego powsta-
niem obowiązku opłacania składki.

Wszelkie zmiany mające wpływ na wysokość 
składki członkowskiej należy zgłaszać w izbie le-
karskiej w terminie do 30 dni. Zmiany te skut-
kują od pierwszego dnia miesiąca następujące-
go po miesiącu, w którym ORL podjęła stosow-
ną uchwałę.

Składkę za dany miesiąc opłaca się do końca te-
go miesiąca lub z dowolnym wyprzedzeniem.

Składki należy opłacać przelewem na indywi-
dualne konto bankowe lub w kasie LIL.

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

Informacji dotyczących składek udziela pra-
cownik rejestru składek członkowskich:

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

Jednocześnie przypominamy, że korzysta-
nie z wszelkich form działalności Izby, w tym 
kart BENEFIT SYSTEM oraz dostępu do opieki 
prawnej LEX SECURE, jest możliwe wyłącznie 
dla osób systematycznie opłacających skład-
kę członkowską.

Składki członkowskie w 2019 r.
adresy internetowe:
Medicus – medicus.lublin.pl
LIL – oil.lublin.pl

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. 

Międzynarodowa Konferencja Chirurgii 
i Ortopedii Nieoperacyjnej 

połączona z warsztatami szkoleniowymi odbędzie się 
w dniach 5-7 grudnia 2019 roku 

w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. 

Rejestracja jest już możliwa. Zapraszamy na stronę internetową 
www.ortreh.pl oraz www.facebook.com/ortreh

Zaproszenie

Nowy adres 
Wydziału Gospodarki Lekami Lubelskiego OW NFZ

Komunikat o zmianie danych adresowych Wydziału Gospodarki Lekami Lubelskiego OW 
NFZ

Uprzejmie informuję, że od 3 czerwca 2019 roku Wydział Gospodarki Lekami Lubelskiego 
OW NFZ, który zajmuje się m. in. wydawaniem numerów recept refundowanych dla wszyst-
kich lekarzy, został przeniesiony na ul. Szkolną 18 (budynek Biblioteki UM), III piętro, pokoje 
301-306. Numery telefonów pozostają bez zmiany.
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20-079 Lublin, ul. Chmielna 4 
(siedziba Lubelskiej Izby Lekarskiej)
tel. 81 536 04 73, fax 81 536 04 70
e-mail: medicus@oil.lublin.pl 
www.medicus.lublin.plmiesięcznik Lubelskiej Izby Lekarskiej 
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• biuro: tel. 81 536-04-50 (51), 
fax 81 536-04-70
20-079 Lublin, ul. Chmielna 4
biuro@oil.lublin.pl
poniedziałek, środa, czwartek: 8-16, 
wtorek: 8-17, piątek: 8-15

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

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

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

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

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

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

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

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 Stomatologiczna: 
81 536-04-87, 
fax 81 536-04-78
komisja.stomatologiczna@oil.lublin.pl, 

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

• 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






