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Hipokrates chyba miał łatwiej
Powinnością każdego lekarza jest uzupełnianie, doskonalenie
wiedzy i umiejętności zawodowych, a także przekazywanie ich
swoim współpracownikom.
Marek Stankiewicz
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Migrena to niebanalny ból głowy
Migrena to specyficzny zespół pierwotnego bólu głowy, który
towarzyszy ludzkości od początków jej istnienia i w żaden sposób nie powinien być lekceważony –
mówi prof. Konrad Rejdak,
kierownik Kliniki Neurologii PSK 4 w Lublinie,
w rozmowie z Anną Augustowską
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Hipokrates chyba miał łatwiej
Niemal pięć wieków przed Chrystusem, Hipokrates uczył, że nasze zdrowie zdeterminowane jest przez powietrze – którym oddychamy, wodę – którą pijemy, pokarmy – które spożywamy, glebę – na której uprawiamy rośliny,
jak i przez to, co czujemy i jak się zachowujemy w stosunku do innych ludzi. Aż wstyd po
tym pisać o dzisiejszej medycynie.
Ukończenie studiów lekarskich lub szkoły medycznej to zaledwie początek długoletniej i ustawicznej medycznej edukacji. Obszarem szczególnej uwagi jest wymóg stałego nabywania wiedzy i umiejętności przez lekarzy, pielęgniarki oraz wszystkich,
którzy nawet przez chwilę dotykają chorego lub rannego człowieka. Z roku na rok, a raczej z afery na aferę, potęguje się
społeczne przekonanie, iż na lekarzach ciąży moralne i prawne zobowiązanie do bycia na bieżąco z nowinkami wiedzy medycznej i świadczenia swych usług na najwyższym poziomie.
Wiedza nabyta w czasie studiów lekarskich resetuje się w dużym stopniu już w momencie, kiedy lekarz odbiera od dziekana swój dyplom.

I wtedy zaczynają się schody
Powinnością każdego lekarza jest uzupełnianie, doskonalenie wiedzy i umiejętności zawodowych, a także przekazywanie ich swoim współpracownikom – czytamy w Kodeksie etyki lekarskiej. Z tym dzieleniem się wiedzą z kursów i szkoleń,
które dziś słono kosztują, bywa różnie wśród lekarzy. Tak czy
owak, medycy nie mogą osiąść na laurach i lansować swojego wizerunku w formie „leku na całe zło”. To jeszcze jako tako działało na pacjentów za „nieboszczki komuny”. Jej epoka

odeszła w niesławną niepamięć, a po niej przyszedł coraz bardziej uświadomiony i oczytany pacjent, dziarsko domagający
się informowania go o podejmowanym leczeniu i jego możliwych powikłaniach. Braki we współczesnej wiedzy medycznej mogą stać się dla leniwych i opornych sygnałem do zwijania swojego, wątpliwego lekarskiego interesu.
Obowiązek ustawicznego kształcenia się, aktualizacji wiedzy, zdobywania nowych umiejętności nie jest niczym nowym.
To istota lekarskiej profesji. Dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego lekarza w aż szesnastu rozmaitych formach
ma być potwierdzone uzyskaniem odpowiedniej liczby punktów edukacyjnych i udokumentowane w rejestrze prowadzonym przez okręgową radę lekarską. Na uzyskanie 200 punktów edukacyjnych lekarz ma cztery lata. Kolejny deadline to
jesień 2016

.

Medice, cura te ipsum
Ale komu w Polsce zależy na lekarzu o najwyższych kwalifikacjach? Bynajmniej nie dyrektorom powiatowych szpitali, którzy odmawiając lekarzom delegacji służbowych na konferencje
szkoleniowe, dawno uznali, że dokształcanie to prywatna sprawa każdego specjalisty. Kilkadziesiąt tysięcy podpisów lekarzy
pod wnioskiem o dwutygodniowy płatny urlop szkoleniowy zostało porwanych przed paroma laty na strzępy przez sejmowe
niszczarki. Rynek ubezpieczeń zdrowotnych jest zbyt wąski,
aby aktualizacja wiedzy medycznej przez lekarzy spędzała sen
z powiek menedżerom korporacji ubezpieczeniowych.
O ile zdrowie stało się w Polsce kategorią polityczną, o tyle kompetentne leczenie nie jest jeszcze częścią polityki finansowej państwa. Popularny w nowoczesnej ekonomii koszt
utraconych możliwości, który jest miarą straty związanej

z niewykorzystaniem najlepszych możliwości działania, czy
też ulokowania środków nie jest wartością w ocenie dóbr intelektualnych. A przecież wszystko, co rozpoczyna i kończy leczenie chorego człowieka, jest osadzone w wysiłku intelektualnym lekarzy i pielęgniarek. Nasz rodzimy system podatkowy
nie sprzyja podnoszeniu kwalifikacji, bo wydatki na dokształcanie zawodowe nie są częścią wydatków biznesowych lekarza i wciąż podlegają opodatkowaniu.
Niemieccy lekarze coraz częściej mają pretensje do swych
polskich kolegów, że ci nie rozliczają się okresowo z punktów edukacyjnych, a więc zapewne brakuje im aktualnej wiedzy. Jest więc chyba jakieś źdźbło prawdy w tych zaczepkach,
bo w 2012 roku tylko co dziesiąty lekarz w Polsce zadeklarował chęć rozliczenia się. Prawny obowiązek doskonalenia zawodowego lekarzy z wolna zamienia się
w martwą literę. Co grozi lekarzowi za niedopełnienie obowiązku
edukacyjnego? A co ma grozić?
– wzruszają ramionami luminarze samorządu lekarskiego. Zaniepokojonym dramatyczną sytuacją w Polsce zachodnim sąsiadom odpowiadają pięknym
na nadobne. W Polsce, podobnie jak w większości krajów Unii
Europejskiej, doskonalenie zawodowe jest obowiązkiem etycznym i prawnym, ale niedopełnienie tego obowiązku nie wiąże się z konkretnymi sankcjami. Jeżeli niemieccy koledzy czują
potrzebę urządzenia lekarzy w innych
krajach tak, jak ich urządziła ich ojczysta

biurokracja, dobrze byłoby, aby raczej walczyli z nią u siebie niż
ją eksportowali – ripostuje dziarsko samorząd lekarski.

Prawda niejedno ma imię
Czemu więc uzyskanie wymaganego przepisami limitu 200
punktów części lekarzy sprawia taką trudność? Nie mają tych
dylematów ci, którzy liczą na zawodowy awans. Ujawnienie
takiego braku przed komisją konkursową na ordynatora mogłoby się okazać istotną przeszkodą na drodze kariery zawodowej. W USA czy Australii brak udokumentowania doskonalenia i pogłębiania wiedzy medycznej przez lekarza prowadzi
wprost do utraty prawa wykonywania zawodu.
Realizacja obowiązku kształcenia podyplomowego tylko pozornie szwankuje. Lekarze łakną nowości, praktycznych wskazówek, szybkich konsultacji. Szczególnie oblegane są warsztaty doskonalące konkretne umiejętności (np. usg., endoskopia).
Koniecznie zakończone certyfikatem, który za chwilę zawiśnie
w skromnej poczekalni prywatnego gabinetu. Tłumy dentystów,
klnąc w żywy kamień na niebotycznie wysokie ceny kursów, zamawiają je z dużym wyprzedzeniem. Relatywnie wysokie wydatki na doskonalenie zawodowe ponieśli lekarze do 50. roku
życia, w tym najwyższe – najmłodsi lekarze. Dostęp do wiedzy medycznej jest zróżnicowany. Oczywiście w zdecydowanie
w lepszej sytuacji są lekarze mieszkający i praktykujący w dużych miastach, blisko ośrodków akademickich, gdzie organizowane są konferencje, kursy i sympozja naukowe.
Hipokratesa, którego aforyzmy z lubością przypominają lekarzom współcześni technokraci, znamy z jeszcze jednej rzadko
cytowanej mądrości. „Lekarz ma tylko jedno zadanie: wyleczyć
chorego. Jaką drogą tego dopnie, jest rzeczą obojętną”.
Marek Stankiewicz

Cytat miesiąca

Zresetować pakiet

„Dzięki nowym technologiom ciało ludzkie nigdy nie było tak otwarte dla oczu lekarza.
Czy także dla jego serca? (…) Najlepszej wiedzy, godnych warunków pracy i „właśnie serca przenikniętego miłością ludzi” życzę sobie i
wszystkim lekarzom. Bo będąc lekarzem, czyli
wykonując i zawód, i sztukę leczenia, i powołanie w służeniu innym, tylko swoją wiedzę możemy sprzedać. Serce tylko podarować. A wtedy,
zgodnie z hinduską maksymą: „gdy nie możesz
zostać królem, zostań lekarzem”, sztuka leczenia
w połączeniu z darem serca będzie prawdziwie
królewskim darem. Darowanym przez każdego,
nawet najgorzej opłacanego lekarza od złożenia
przysięgi Hipokratesa, przez 12 miesięcy w roku, przez 7 dni w tygodniu o każdej godzinie.
Bo lekarzem zostaje się już na zawsze od chwili zaślubin z medycyną po kres życia”.

16 kwietnia prezes NRL Maciej Hamankiewicz złożył w Trybunale Konstytucyjnym skargę na pakiet onkologiczny i kolejkowy. Skarga ogranicza się do spraw
lekarskich, bo tylko w tym zakresie może się wypowiadać samorząd lekarski. Jednocześnie NRL zwróciła się
do rzecznika praw obywatelskich, by zaskarżył pakiet w
imieniu pacjentów. Rada bowiem uważa, że zniesienie limitów tylko dla jednej grupy chorych, dyskryminuje pozostałych. Na etapie prac w parlamencie nad ustawą takie
same wątpliwości wysuwali prawnicy sejmowi.
Władze koncentrują się wyłącznie na skróceniu terminów udzielania świadczeń, nie dbając o ich jakość,
zniesienie limitów na badania jest pozorne, bo odbywa
się kosztem innych chorych, a kompleksowość jest fikcją polegającą na zbieraniu pieczątek od różnych specjalistów.
„Doceniamy szczytne cele, jakie zakładano podczas
tworzenia pakietu onkologicznego. Obiecywano zniesienie limitów oraz ułatwienie diagnostyki i leczenia chorych. Niestety, razem z pacjentami zauważamy, że nastąpiło utrzymanie limitów finansowania przy wielu chorobach nowotworowych lub wystąpiły utrudnienia tam,
gdzie dotąd nie występowały. Zatrważające jest także to,
że pakiet nie objął leczenia wielu często spotykanych nowotworów” – podkreślił Maciej Hamankiewicz.
ms

Jerzy Woy-Wojciechowski
prezes
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
(Fragment wystąpienia z okazji
20-lecia powołania Lubelskiego Oddziału
Katolickiego Stowarzyszenia
Lekarzy Polskich)
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20 lat Lubelskiego Oddziału
Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy
z dr. n. med. Januszem Dubejko,
wiceprezesem Oddziału Lubelskiego
Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich,
rozmawia Jerzy Jakubowicz
• Kiedy powstało stowarzyszenie?
– KSLP powstało z inicjatywy lekarzy zgromadzonych podczas II Światowego Dnia Chorych, 11 lutego 1994 r.
na Jasnej Górze, w obecności przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia kardynała Fiorenzo Angeliniego, prymasa Polski kardynała Józefa Glempa, nuncjusza apostolskiego arcybiskupa Józefa Kowalczyka
i duszpasterza służby zdrowia ks. Józefa Jachimczaka.
• Jakie są główne zadania stowarzyszenia?
– Lekarze świadomi swojej tożsamości
chrześcijańskiej pragną, w oparciu o nauczanie Kościoła, umacniać zrozumienie
powołania lekarskiego jako bezwarunkowego szacunku dla życia ludzkiego, czego praktycznym wyrazem ma być kompetentna, mądra i pokorna służba człowiekowi choremu. Zadania statutowe przewidują dbałość o integrację środowiska lekarskiego wokół wartości chrześcijańskich,
krzewienie zasad moralności oraz etyki
lekarskiej, zwłaszcza w obszarze bioetyki. Do ważnych zadań stowarzyszenia należy monitorowanie prac legislacyjnych
w parlamencie, dotyczących norm moralnych, a w szczególności zagadnień związanych z obroną życia ludzkiego, od poczęcia do naturalnej śmierci.
• Kiedy powstał oddział lubelski stowarzyszenia?
– W dniu 21.01.1995 r. w sali konferencyjnej Lubelskiego Towarzystwa Naukowego odbyła się sesja naukowa i organizacyjna, na której powołano Lubelski Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością m. in.: ks. arcybiskup Bolesław Pylak, prezes Zarządu głównego
KSLP Kazimierz Kapera, oraz prezes LIL
Zapraszamy
do odwiedzania
strony
Duszpasterstwa
Służby Zdrowia
z aktualnościami z naszej
działalności –

www.dsz.oil.lublin.pl
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Jan Kondratowicz-Kucewicz. Wobec
zebrania 120 deklaracji członkowskich
możliwe było powołanie oddziału i wybór tymczasowego zarządu, który ogłosił swą przewodniczącą prof. Teresę Widomską-Czekajską, pełniącą następnie
przez dwie kolejne kadencje tę funkcję,
a teraz ponownie wybraną na to stanowisko. Asystentem kościelnym został jeden
z inicjatorów powołania Lubelskiego Oddziału KSLP ks. prałat Tadeusz Pajurek.
W pracach zarządu brali również twórczy
udział liczni lekarze, m. in. prezes Lubelskiej Izby Lekarskiej Jan KondratowiczKucewicz oraz prof. Jan Kowalewski,
prof. Maria Słomka, prof. Marian Olajossy, Janusz Dubejko – przez dwie kadencje pełniący funkcję prezesa oddziału i członka Zarządu Głównego, Janusz
Kudlicki i Zbigniew Orzeł – sekretarze
oddziału, Cezary Jurko, Stanisław Selewa, Leon Kowalczyk, Jadwiga Foltańska-Jurko, Anna Kornas-Dubejko, Barbara Bogdańska – wieloletni skarbnik oddziału i wielu innych.
• Lubelski Oddział KSLP ma też własny dorobek.
– Spotkania członków, poprzedzane
mszą św., odbywają się tradycyjnie w kościele rektoralnym w Lublinie przy ul. Staszica 16. Tam też mają miejsce rekolekcje
adwentowe i wielkopostne oraz spotkania opłatkowe i wielkanocne. Członkowie
oddziału biorą udział w pielgrzymkach
MEDICUS 5/2015

do różnych miejsc kultu religijnego,
a zwłaszcza w corocznej pielgrzymce
służby zdrowia na Jasną Górę, połączonej z konferencją KSLP, święcie patronalnym służby zdrowia, dniu chorego a także
w innych uroczystościach kościelnych, patriotycznych i okolicznościowych. Członkowie Oddziału KSLP są wykładowcami
bioetyki dla stażystów Uniwersytetu Medycznego. Z ich inicjatywy powstało wiele audycji Radia i Telewizji Lublin, poświęconych etycznym wyzwaniom współczesnej medycyny. Byli współtwórcami
Kodeksu etyki lekarskiej i jako delegaci
na zjazdy krajowe uczestniczyli czynnie
w jego uchwalaniu. Jesteśmy również aktywni w pracach samorządów lokalnych
i instytucji opiniotwórczych, jak np. Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego.
Naszym wielkim pragnieniem jest przekazanie wartości, które głosimy, młodemu pokoleniu.
• 18 kwietnia 2015 r. odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez
Oddział Lubelski KSLP.
– Konferencja została zorganizowana
z okazji jubileuszu 20-lecia działalności
Lubelskiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich. Poprzedziła ją msza św. w kościele rektoralnym,
którą celebrował arcybiskup Stanisław
Budzik. Tematem konferencji był bardzo
ważny problem – „Lekarz – już zawód jak
inne, czy jeszcze powołanie?”. Wygłoszono referaty m. in.: „Zmiany relacji lekarz
– pacjent na przełomie XX i XXI wieku
i ich konsekwencja” (prof. M. Skrzypek),
a także – „Czy idea powołania lekarskiego może przetrwać w systemie procedur
i kontraktów” (Tomasz Łupina) i „Postawa lekarza miarą jego godności i powołania” (prof. J. Woy-Wojciechowski).
• W czasie konferencji odznaczono zasłużonych działaczy oddziału.
– Medale Lumen Mundi wręczył Jego Ekscelencja arcybiskup Stanisław Budzik. Przypomniano również koleżanki
i kolegów, którzy wcześniej zostali uhonorowani tym odznaczeniem.
Po mszy abp Stanisław Budzik odznaczył medalem Lumen Mundi: Janusza Kudlickiego, Annę Kornas-Dubejko
i Cezarego Jurko. Wcześniej abp Józef
Życiński odznaczył tym medalem prof.
Teresę Widomską-Czekajską, prof. Jana
Oleszczuka, prof. Marię Słomkę, Barbarę Bogdańską, Janusza Dubejko, któremu również na jego wniosek, papież Benedykt XVI przyznał Krzyż Pro Ecclesia et Pontifice.

Klaster daje siłę
Lubelska Medycyna – Klaster Usług
Medycznych i Prozdrowotnych to inicjatywa samorządu Lublina i Uniwersytetu Medycznego, której celem jest
łączenie nauki i biznesu, wymiana doświadczeń oraz promocja lubelskich
usług medycznych. Klaster skupia
już ponad 50 podmiotów m.in. uczelnie, szpitale, jednostki naukowo-badawcze, prywatne podmioty lecznicze
i SP ZOZ.
Jednostki te będą mogły teraz pomóc sobie w budowaniu sieci wzajemnych powiązań, wymianie informacji,
wiedzy i doświadczeń, które przyczynią
się do wsparcia rozwoju lokalnej branży medycznej i prozdrowotnej w Lublinie. – Będzie to przyczynek do rozwoju badań naukowych i ich komercjalizacji, a także rozwoju przedsiębiorczości
i turystyki medycznej w mieście – mówiono w czasie inauguracji działalności,

w której uczestniczył m.in. rektor UM
prof. Andrzej Drop.
Klaster objął już swoim patronatem
i wspierał organizacyjnie inicjatywy takie
jak szkolenie prowadzone w Lublinie dla
medycznych zespołów wielodyscyplinarnych w zakresie rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym. Był również współorganizatorem konferencji naukowych a także został jednym z partnerów w międzynarodowym projekcie zgłoszonym w pierwszym konkursie w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego (Baltic
Sea Region – IBSR 2014-2020.
W grudniu ub.r. Lublin odwiedzili zagraniczni pośrednicy turystyki medycznej. W wizycie studyjnej wzięło udział
blisko 20 osób z 7 krajów, w których
prowadzona jest promocja polskiej turystyki w tej branży. Wizyta ta była szansą dla lubelskich placówek do nawiązania kontaktów biznesowych. W lutym br.

zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Lubelską Regionalną
Organizacją Turystyczną oraz klastrem
w celu współpracy w zakresie budowania
oferty turystyki medycznej i prozdrowotnej oraz prowadzenia jej spójnej promocji
w kraju i za granicą. Prezydent Lublina
Krzysztof Żuk podkreślał, że: „Ochrona
zdrowia i usługi medyczne to jedna z kluczowych branż gospodarki naszego miasta. Przy wsparciu samorządu zainicjowana platforma współpracy nauki i biznesu przyniesie oczekiwane rezultaty”. Promocja lubelskiej medycyny, przedsiębiorców z regionu oraz samego miasta i województwa będzie prowadzona za pomocą platformy internetowej dedykowanej
usługom medycznym i prozdrowotnym,
a także poprzez organizowanie i udział
w konferencjach, szkoleniach i targach
branżowych oraz publikację materiałów
informacyjnych.
aa

Roboty w medycynie
Ponad 100 naukowców, konstruktorów, lekarzy i studentów z Lublina, Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Zabrza spotkało się 17
kwietnia na konferencji poświęconej zastosowaniom robotów we współczesnej medycynie.
W otwarciu konferencji pt. „Roboty medyczne i rehabilitacyjne” wziął udział prezes
lubelskiego oddziału PAN prof. Tomasz Trojanowski.
Konferencja odbyła się na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej. Jej organizatorami były Instytut Technologiczny Systemów Informacyjnych Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej, Komisja Budowy i Eksploatacji Maszyn, Elektrotechniki, Budownictwa PAN Oddział Lublin oraz Lubelska
Medycyna – Klaster Usług Medycznych i Prozdrowotnych.
Podczas obrad zaprezentowano najnowsze trendy w badaniach nad rozwojem robotyki medycznej i rehabilitacyjnej.
Rozmawiano również na temat zmian, jakie robotyka medyczna może wprowadzić w służbie zdrowia, wpływając na
skuteczniejszą i mniej inwazyjną terapię chorych oraz ich rehabilitację.

– Zachodzący ogromny postęp techniczny i technologiczny stawia przed naukowcami i inżynierami
coraz to nowe i wyższe wymagania – mówi dr inż.
Jarosław Zubrzycki z Instytutu Technologicznych
Systemów Informacyjnych PL. – Osiągnięcia diagnostyczne i terapeutyczne lekarzy na całym świecie nierozerwalnie idą w parze ze zdobyczami nauk
technicznych. Duża gama dostępnej we współczesnej medycynie aparatury diagnostycznej, rehabilitacyjnej i leczniczej to efekt ścisłej współpracy lekarzy i inżynierów.
Jednym z prelegentów konferencji był prof. Romuald Będziński z Zakładu Inżynierii Biomedycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego, przewodniczący sekcji
biomechaniki PAN, współtwórca m.in. sztucznej ręki oraz nawigacji komputerowej w chirurgii. Jego wystąpienie dotyczyło wspomagania komputerowego operacji.
Prof. Leszek Podsędkowski z Politechniki Łódzkiej, zajmujący się medycznymi zastosowaniami robotów, opowiadał
o pracach nad stworzeniem polskiego telemanipulatora kardiochirurgicznego i jego intuicyjnego sterowania.
W spotkaniu uczestniczył też prof. Zbigniew Nawrat, pionier robotyki medycznej, który jest twórcą robota kardiochirurgicznego Robin Heart. To lekki robot toru wizyjnego do
szerokiego zastosowania klinicznego. Może być wykorzystany we wszystkich typach operacji endoskopowych.
Natomiast inżynierowie Andrzej Michnik i Łukasz Juszyński przedstawili robota do rehabilitacji ręki ARM 100, wykonanego przez Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM
w Zabrzu. ARM 100 powstał, by wspomóc rehabilitację osób
z niedowładami kończyn górnych po przebytych chorobach.
Inżynier Grzegorz Piątek jest natomiast konstruktorem
urządzenia do rehabilitacji kończyn dolnych. PRODROBOT
jest to urządzenie dedykowane dzieciom wymagającym długotrwałej rehabilitacji, wynikającej z różnego rodzaju chorób neurologicznych i genetycznych lub terapii stosowanej
pourazowo.
aa

Szczepić i edukować

Z obrad ORL – kwiecień 2015 r.
Obrady Okręgowej Rady Lekarskiej
w dniu 8 kwietnia 2015 r. prowadził prezes Janusz Spustek. Sprawozdania z działalności delegatur przedstawili ich przewodniczący lub osoby upoważnione.
Delegatura Zamość – kontynuowane
są szkolenia lekarzy organizowane przez
Komisję Kształcenia LIL.
Delegatura Biała Podlaska – w dniu 7
marca 2015 r. odbył się kurs szkoleniowy
– „Analiza osobowości”, w którym wzięło udział 62 lekarzy. Zmarł dr Leszek Łagód, ginekolog położnik, który pracę rozpoczynał w szpitalu w Białej Podlaskiej,
był zastępcą rzecznika odpowiedzialności zawodowej.
Delegatura Chełm – na zebraniu
członków Delegatury proponowano, aby
zorganizować kurs szkoleniowy z medycyny ratunkowej.
Delegatura Lublin – przyznano dotację na zorganizowanie rajdu motocyklowego – Doctor Riders w Okunince oraz mistrzostw szachowych w Puławach. Wpłacono wpisowe za udział koszykarzy w rozgrywkach TKKF oraz mistrzostw Polski siatkarzy. Złożono wniosek do prezydenta Lublina o wyrażenie zgody na wykupienie obecnej siedziby LIL przy ul. Chmielnej 4. Prezes LIL
brał udział w posiedzeniu Komisji Zdrowia Rady Miasta Lublina. Wynajęto miejsca parkingowe przy Klinice Okulistycznej i Klinice Dermatologicznej dla lekarzy
załatwiających sprawy w siedzibie Izby,
na hasło „Izba Lekarska”.
Sprawozdania z działalności komisji
referowali ich przewodniczący.
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Komisja Seniorów – 26 marca 2015 r.
zorganizowano spotkanie wielkanocne.
Przygotowywana jest wycieczka na Roztocze – do Krasnobrodu i Zwierzyńca.
Komisja Stomatologiczna – przygotowuje wnioski na posiedzenie Komisji
Stomatologicznej NRL w dniu 18 kwietna 2015 r.
Komisja Kultury – przedstawia na
bieżąco swoją działalność w rubryce „Komisja Kultury” w Medicusie oraz na stronie internetowej LIL.
Komisja ds. Systemowych – wysłano
pisma do komisji zdrowia rad powiatowych, spotkały się one z dużym zainteresowaniem oraz
sugestią nawiązania bliższych kontaktów.
Komisja Kształcenia
Medycznego – zakończyła
edycję szkoleń (6) z tematem
– „Wybrane stany zagrożenia
życia – postępowanie”. Problemy związane ze znieczuleniem miejscowym w stomatologii. Realizowane są
obecnie dalsze kursy szkoleniowe: „Postępowanie w stanach nagłych zagrożenia życia” – kurs dla lekarzy, uczestnik otrzyma 8 punktów edukacyjnych i „Uświadomiona zgoda pacjenta na leczenie. Błąd
medyczny – aspekty prawne”, uczestnik otrzyma 7 punktów edukacyjnych.
Terminy: 18.04.2015, 9.05.2015, 13.06.
2015 – na wszystkie terminy rejestracja
zakończona. „Wybrane aspekty prawne w codziennej praktyce lekarskiej –
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konferencja”, uczestnik otrzyma 6 punktów edukacyjnych. Termin 25.04.2015 –
zarejestrowano 278 osób, miejsc 300.
Obecnie są planowane kursy na II półrocze. Warto zgłaszać swoje potrzeby.
Komisja ds. Wykonywania Zawodu
– z listy członków LIL skreślono 4 lekarzy z powodu przeniesienia do innej okręgowej izby lekarskiej i aż 13 z powodu
śmierci lekarza.
Komisja przypomina wszystkim lekarzom, prowadzącym działalność gospodarczą w formie praktyki prywatnej, o obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia

odpowiedzialności cywilnej oraz dostarczeniu kopii tej umowy – polisy, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia do Działu
Praktyk Prywatnych. Informacje na temat
aktualnego ubezpieczenia powinny się
znaleźć w księdze rejestrowej lekarza.
Od 23 lutego 2015 r. strona internetowa Rejestru Podmiotów Wykonujących
Działalność Gospodarczą widoczna jest
w nowej odsłonie. Nastąpiła zmiana serwera oraz zmianie uległa szata graficzna,
a co za tym idzie powstały na nowo problemy techniczne, związane z obsługą
systemu informatycznego. Wszelkie problemy zgłaszane są na bieżąco do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
Komisja Socjalno-Bytowa – komisja
przygotuje propozycje wniosku o stypendia dla dzieci zmarłych lekarzy.
Komisja Sportu – trwają przygotowania do zorganizowania kilku imprez sportowych. Z okazji Dnia Dziecka przygotowywany jest festyn rekreacyjny w „Malibu”.
Okręgowa Rada Lekarska podjęła
uchwałę o zmianie w regulaminie Komisji Socjalno-Bytowej, w rozdziale III
zatytułowanym „Fundusz pomocowy”
– o zwiększenie dotychczasowej kwoty
z 1680,00 zł brutto do 1750,00 zł brutto.
ORL podjęła uchwałę w sprawie uzupełnienia listy rekomendowanych kandydatów na lekarzy sądowych o lekarza Małgorzatę Klechę.
(jj)

z dr n. med. Barbarą Hasiec,
ordynatorem Oddziału Dziecięcych Chorób Zakaźnych
Szpitala im. Jana Bożego w Lublinie,
rozmawia Jerzy Jakubowicz
• Szczepić, czy nie szczepić?
– Szczepienie jest najlepszym, najtańszym i najbezpieczniejszym sposobem zabezpieczenia pacjenta przed zachorowaniem. Odra należy do chorób wysoko zakaźnych. Przed erą powszechnych szczepień chorowały na nią wszystkie dzieci
i dorośli. W Polsce szczepienia przeciwko odrze są realizowane od 1975 r. W latach 2003–2009 dokonano znacznego postępu w wyeliminowaniu zachorowań na
odrę w Europie.
• Czy obecnie sytuacja epidemiologiczna w przypadku odry w Polsce i w
innych krajach pogorszyła się?
– Zanim szczepionka przeciwko odrze
stała się ogólnie dostępna, każdego roku
na świecie chorowało na nią ok. 130 mln
osób. W Polsce przed wprowadzeniem
szczepień każdego roku chorowało 120–
200 tys. osób, z czego 100–300 umierało. WHO przypomina, że obecnie choroba
powoduje 10 proc. zgonów wśród dzieci
poniżej 5 roku życia i stanowi ósmą przyczynę zgonów na świecie. Od 2009 r. po
3 latach najmniejszej w historii zapadalności na odrę, liczba zachorowań w Europie gwałtownie się zwiększyła. W 2012 r.
było 27 tys. zachorowań, a w 2013 r. ponad 31,5 tys. W grupie osób, które zachorowały na odrę w Europie, 88 proc. stanowiła młodzież i dorośli, którzy nie zostali zaszczepieni w dzieciństwie, albo
nie otrzymali drugiej dawki szczepionki
w wieku szkolnym. PZH wzrost liczby zachorowań na odrę wiąże z zaniechaniem
szczepień przeciwko odrze i nieuzasadnionym podejrzeniem, że mogą one wywołać u dzieci autyzm. Tylko w 2013 r. nie
zaszczepiono ponad 7 tys. dzieci. W ostatnich latach epidemie odry występowały
we Francji, Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Rumunii. W sumie
115 ognisk epidemicznych w 36 krajach.
Wirus rozprzestrzeniał się w różnych środowiskach, np. wśród uczestników obozów wakacyjnych we Francji. W 2014 r.
zachorowało 574 dzieci w Berlinie, były
również zgony.
• Czy w innych krajach szczepienie
przeciwko odrze jest obowiązkowe?
– We wszystkich krajach europejskich
szczepienie przeciwko odrze schematem
dwudawkowym jest obowiązkowe. Należy zaszczepić dwoma dawkami co najmniej 95 proc. populacji, wprowadzić

skuteczne sposoby zwalczania lokalnych
ognisk choroby oraz prowadzić nadzór
i ścisłą rejestrację zachorowań na odrę
we wszystkich 53 krajach. W związku
z tym zachorowania na odrę są na bieżąco raportowane do Europejskiego Biura
Regionalnego WHO. Raporty te dotyczą
także odsetka zaszczepionych.
• Czy odra to groźna choroba?
– Odra to ostra wirusowa choroba, której jedynym źródłem zakażenia jest człowiek. Szerzy się drogą kropelkową. Okres
wylęgania choroby trwa 10–12 dni. Przebieg odry u dorosłych jest zwykle cięższy, częściej też mogą wystąpić powikłania. Wyjątkowo ciężko odra przebiega
u osób z chorobami układu krążenia. Niestety, nie mamy skutecznych leków przeciw wirusowi odry. Do najczęstszych powikłań odry należy: zapalenie ucha środkowego, krtani, płuc, mięśnia sercowego.
Najgroźniejsze jest odrowe zapalenie mózgu, występuje 1:1000 przypadków w 3–
9 dniu od pojawienia się wysypki z napadami drgawek, śpiączką, licznymi objawami neurologicznymi. U pacjentów
po zakażeniu może wystąpić degeneracyjna choroba spowodowana przewlekłym zakażeniem ułomnym wirusem odry – SSPE. Wprawdzie występuje rzadko, ale ma wyjątkowo dramatyczny przebieg. U chorych obserwuje się postępujące zaburzenia osobowości i sprawności
ruchowej. W późnym etapie dochodzi do
sztywności odmóżdżeniowej. Zgon następuje po 3–5 latach.
• Czy celowe zakażenie dzieci w czasie tzw. tea party ma sens?
– To bardzo niebezpieczny pomysł. Nie
możemy przewidzieć, jak dana choroba będzie przebiegała u dziecka i czy nie wystąpią

powikłania. W polskim Programie Szczepień Ochronnych szczepienie przeciwko
odrze, śwince i różyczce jest obowiązkowe – podajemy dwie dawki: w 13–14 miesiącu życia i w 10 roku życia. Jeśli dziecko lub osoba dorosła nie były szczepione, a miały kontakt z chorym na odrę to
należy je zaszczepić w ciągu 72 godzin
po kontakcie.
• Czy pomysł, aby przy zapisywaniu
dzieci do przedszkola lub szkoły żądać
okazania zaświadczenia o wykonanym
szczepieniu, jest dobry?
– Mamy w Polsce dobrze opracowany program szczepień i powinien on być
realizowany. Niestety, zaniechanie szczepień spowoduje wzrost zachorowań na
te choroby. Bardzo ważna jest edukacja
rodziców. Szczepienia są wielkim osiągnięciem medycyny w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych. Jeśli zjawisko zaniechania szczepień będzie się nasilać, być może będą podejmowane kroki, aby dziecko, które idzie do środowiska, miało zrealizowany program szczepień ochronnych.

Sprzedam w Lublinie
przy ul. Zana 11a
nowe lokale na gabinety
i usługi medyczne

Tel. 601 340 730

Rozmowy terapeutyczne

Bruksela

Nie tkwij we współuzależnieniu
z psycholog Wiesławą Brodacką,
specjalistką terapii uzależnień Wojewódzkiego Ośrodka Terapii
Uzależnień i Współuzależnień w Lublinie,
rozmawia Anna Augustowska
• O osobach żyjących w bliskich relacjach z osobą uzależnioną mówi się, że
są współuzależnione, a przecież nie piją
alkoholu, nie stosują środków psychoaktywnych. Co to więc jest współuzależnienie?
– Zacznijmy od tego, że współuzależnienie nie jest chorobą (w
przeciwieństwie do uzależnienia).
Jest wadliwym sposobem przystosowania się do silnie stresującej sytuacji, jaką w tym wypadku jest np.
alkoholizm bliskiej osoby. Ludzie,
którzy mają taką osobę w swoim
najbliższym kręgu – męża czy żonę, partnera albo dziecko – aby sobie poradzić z tą sytuacją zaczynają podejmować pewne strategie
zachowania, które, niestety, nie są
skuteczne. Generalnie ich życie zaczyna się koncentrować wyłącznie
na życiu osoby uzależnionej, z czasem dochodzi do całkowitego podporządkowanie życia temu człowiekowi,
a osoba współuzależniona zaczyna żyć
życiem swojego uzależnionego partnera,
czy innej bliskiej osoby, traci swą tożsamość. Zapomina o własnym życiu, swoich potrzebach, czy marzeniach. Całkowicie dopasowuje się do życia tej chorej
osoby, do jej rytmu picia i okresów trzeźwości. Jej myślenie skupia się na tym, czy
ta osoba wróci do domu trzeźwa, czy pijana, w jakim jest nastroju, czy zbliża się
kolejny ciąg itd.
• Rozumiem, że te zachowania zmieniają się wraz z postępującą chorobą bliskiej osoby?
– To prawda, wyróżniamy kilka faz
przystosowania do życia w rodzinie, czy
związku alkoholowym. Te zachowania
ewoluują od początkowych napięć, jakie
pojawiają się, kiedy osoba bliska zaczyna dopiero ujawniać uzależnienie i incydenty nadmiernego picia dopiero się
zdarzają. Wtedy są pretensje i wymówki, a ze strony osoby pijącej usprawiedliwienia, obietnice, że to się nie powtórzy,
że się upił, bo stres, kłopoty, bo szef zaprosił itd. Ponieważ alkoholizm to choroba postępująca, wkrótce incydenty
z piciem narastają a osoby współuzależnione wchodzą w fazę izolacji: rodzina
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zaczyna koncentrować się na piciu ojca,
czy męża – zaczyna ukrywać to, wstydzić się, przed innymi tłumaczyć zachowania alkoholika np. mówić, że mąż ma

grypę, podczas gdy naprawdę leży kompletnie pijany; sprzątają po nim, szykują
posiłki, a nawet wpadają na pomysł, aby
razem pić; bo w domu, bo wtedy tak się
nie upije, bo nikt go nie zobaczy… Kobiety współuzależnione – bo to zwykle
kobiety zgłaszają się po pomoc do poradni – potrafią latami dźwigać wszystkie obowiązki, związane z utrzymaniem
domu, wychowywaniem dzieci, dodatkową pracą i chronić swego uzależnionego męża np. płacąc jego długi. Współuzależnienie to pełne emocjonalne połączenie z drugim człowiekiem, nadmierne wyczulenie i przejmowanie się jego
nastrojami, kontrolowanie, usprawiedliwianie go i chronienie, gdy zawala ważne życiowe sprawy.
• Z czasem okazuje się, że to nic nie
daje?
– Bo nie może – alkoholizm jest chorobą postępującą i wymaga profesjonalnego leczenia. Dopóki osoba uzależniona nie zacznie odczuwać skutków swego picia np. straci z tego powodu pracę
czy prawo jazdy; dojdzie do aktów przemocy albo ciężko zachoruje, będzie pić.
Dlatego osoby współuzależnione też powinny szukać pomocy. Często to właśnie
one jako pierwsze trafiają do terapeutów,
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bo czują, że stoją pod ścianą – mąż pije
jak pił a ich wysiłki, aby przestał i skupienie się na tym, aby rodzina jakoś w tej
sytuacji trwała – nie są skuteczne.
• Przychodzą aby..?
…aby znaleźć sposób, żeby on przestał
wreszcie pić. „Zróbcie z tym coś! Szybko”. Czują się winne, że nie potrafią mu
pomóc, skłonić do leczenia, są udręczone odpowiedzialnością i w zasadzie nigdy nie mówią o sobie. Musimy wtedy zmienić to myślenie z: „on pije,
co robić” na: „co jego picie robi mojemu życiu?”.
To nie jest łatwe, jak się latami
tkwiło w takim uwikłaniu; przestawienie się na inne tory wymaga pracy. Ważne jest, aby przyjść i spróbować. Mamy metody, które pozwalają nauczyć się nowych technik, czy
strategii zachowań, tak, aby skutecznie wyjść ze współuzależnienia i nie
mieć poczucia winy.
• Kto częściej przychodzi na zajęcia dla współuzależnionych?
– Zdecydowanie kobiety, żeby nie
powiedzieć, wyłącznie. Mężów czy
partnerów uzależnionych kobiet widujemy na terapii bardzo rzadko, ja w minionym roku nie spotkałam żadnego.
• Czy określenie: „jeśli chcesz pomóc
uzależnionemu, pomóż najpierw sobie”,
jest sensowne?
– Z całą pewnością, problem tylko
w tym, że wszystko wymaga czasu, także dojście do takiego wniosku. Dobrym
punktem wyjścia jest szukanie wiedzy
na temat mechanizmów uzależnienia, jego przebiegu i konsekwencji. I to już kiedy u bliskiej osoby zauważymy pierwsze objawy uzależnienia takie jak m.in.
częstsze picie, nawet bez okazji, czy picie coraz większych ilości alkoholu. Nie
ma sensu wygłaszać kazań, bo po pierwsze u alkoholika procesy poznawcze są
zakłócone, a po drugie głód alkoholowy jest silniejszy niż argumenty. Podobnie nie zda egzaminu wymuszanie obietnic, szantaż „jak nie przestaniesz, to się
wyprowadzę” czy obrażanie się. Mówiąc krótko, trzeba znaleźć w sobie siłę,
aby uzależniony skonfrontował się z realnymi skutkami swego nałogu, bo wtedy ma większe szanse na podjęcie leczenia. Współuzależnionym pomaga w tym
terapia, która powinna się odbywać niezależnie od tego, czy alkoholik zdecyduje się na leczenie, czy nie.

Dom Lekarzy Europejskich
10 kwietnia br. w Brukseli, w fantastycznej lokalizacji przy rue d’Industrie
24, nieopodal najważniejszych instytucji
Unii Europejskiej, otwarto DOMUS MEDICA EUROPEA. Z udziałem przedstawicieli 25 organizacji lekarskich z całej
Europy, zrzeszonych w UEMS (Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów), w obecności obserwatorów z Gruzji i Maroka
oraz Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich przy Komisji Europejskiej, polski
prezydent UEMS prof. Romuald Krajewski, jako ostatni spośród włodarzy najstarszej organizacji lekarskiej w Europie, zrzeszającej blisko 2 miliony lekarzy, przy ogłuszającym aplauzie przeciął
niebieską wstęgę na znak otwarcia siedziby dla realizacji celów europejskiej rodziny lekarskiej.
Nowoczesne wnętrza zabytkowej kamienicy oferują wyposażone w multimedia sale konferencyjne, gotowe do obsługi 50 uczestników. Dostępne są również
miejsca parkingowe.
UEMS to najstarsza europejska organizacja lekarska non profit. Głównym jej
celem jest sprzyjanie swobodnemu przepływowi lekarzy specjalistów poprzez

harmonizację kształcenia ustawicznego
na najwyższym poziomie. W 42 różnych
sekcjach specjalistycznych wykuwa się
mozolnie wspólne standardy kwalifikowanej praktyki lekarskiej. Tam biorą swój
początek wymagania do europejskich egzaminów specjalistycznych. W strukturze UEMS działa Europejska Komisja
Akredytacji Doskonalenia Zawodowego
(EACCME), która prowadzi akredytację
zdarzeń edukacyjnych oraz szkoleń udostępnianych w Internecie i zapewnia wymienność punktów edukacyjnych w UE,
USA i Kanadzie.
Lekarze z Polski systematycznie wzbogacają dorobek UEMS. Prof. Romuald
Krajewski, neurochirurg i aktualnie wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, jest
niekwestionowanym liderem i szanowanym partnerem dla uznanych autorytetów w europejskiej medycynie. Co więcej, niemal „murowanym” kandydatem
na kolejną kadencję. A wybory już 16–
17 października, podczas plenarnego posiedzenia UEMS w Warszawie. Europejskiej sekcji dermatologii i wenerologii
przewodniczy prof. Magdalena Czarnecka-Operacz z Poznania.

Polskiej delegacji do rady UEMS przewodniczy Marek Stankiewicz z Lublina.
Towarzyszą mu Grażyna Sławeta z Kielc
oraz Zbigniew Węgrzyn z Warszawy.
Jako członek UEMS Naczelna Izba Lekarska jest m. in. uprawniona do kierowania swych przedstawicieli do poszczególnych sekcji specjalistycznych istniejących w ramach UEMS. Przedstawiciele
NRL w sekcjach specjalistycznych uzgadniani są z odpowiednimi towarzystwami
naukowymi.
Strona internetowa UEMS:
www.uems.eu
(mars)

Poszukujemy lekarzy następujących specjalizacji:
Kraśnik – nowa placówka
• Stomatolog – bardzo dobre warunki współpracy
• Lekarz rodzinny/internista/pediatra – pełny wymiar czasu pracy, także w ramach POZ
• Zapraszamy do współpracy również lekarzy innych specjalności
Inne filie
• Lublin – nefrolog (ul. Zwycięska 6A), psychiatra (ul. Królewska 11)
• Biłgoraj – laryngolog, kardiolog, onkolog
• Chełm – alergolog, neurolog dziecięcy, dermatolog, medycyna pracy
• Zamość – endokrynolog dziecięcy, gastrolog, kardiolog

Oczekiwania:

Oferujemy:

- tytuł specjalisty
- znajomość obsługi komputera
- otwartość na nowe rozwiązania

- pracę w prestiżowej i prężnie rozwijającej się firmie
- zatrudnienie w formie umowy o pracę lub kontraktu
- bardzo dobre warunki pracy na nowych urządzeniach
- możliwość negocjacji warunków współpracy

Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie aplikacji drogą elektroniczną na adres luxmedlublin.pl zakładka Dla lekarza – Oferty pracy
lub pocztą na adres: CM Luxmed Sp. z o.o., ul. Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin, tel: 81 536 16 85
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji
procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych”.

Migrena to niebanalny ból głowy
z prof. dr. hab. n. med. Konradem Rejdakiem,
kierownikiem Kliniki Neurologii PSK 4 w Lublinie,
rozmawia Anna Augustowska
• „Paluszek i główka to szkolna wymówka” słyszą często osoby cierpiące
z powodu migreny. Nie ma chyba bardziej krzywdzącej opinii?
– W pełni się zgadzam. Bóle głowy to
jeden z poważniejszych objawów neurologicznych i w żaden sposób nie powinien
być lekceważony, a migrena to
specyficzny zespół pierwotnego bólu głowy, który towarzyszy ludzkości od początków jej
istnienia. Jest to jednak niejednorodna grupa i obejmuje szereg wariantów: migrenę z aurą, migrenę bez aury, migrenowe zespoły dziecięce oraz migrenę siatkówkową. Istotne klinicznie są powikłania migreny
w postaci migreny przewlekłej,
stanu migrenowego, migrenowego zawału mózgu i in. Średnia częstość występowania migreny w ciągu życia wynosi 18
proc., a szacowana średnia chorobowość w ciągu roku wynosi
nawet 13 proc. w populacji.
Migrena znacznie czyściej
dotyczy kobiet, a proporcja szacowana jest 2–3 do 1 w stosunku
do mężczyzn, co sugeruje pewne podłoże
hormonalne. Migrena może się ujawnić
w każdym wieku, lecz zauważa się wyraźny wzrost liczby zachorowań w grupie osób w średnim wieku.
• Czy trudno jest odróżnić migrenę od
innych bólów głowy?
– Istnieje Międzynarodowa Klasyfikacja Bólów Głowy, która pomaga w rozróżnianiu typów zespołów bólowych –
a jest ich naprawdę wiele. Najważniejszą
strategią w diagnostyce jest rozpoznanie
wtórnych bólów głowy, których przyczyną są stany zagrożenia życia, jak krwotok
środczaszkowy, czy guzy mózgu. Migrena ma dość specyficzną symptomatologię
i kluczem do rozpoznania jest szczegółowy wywiad chorobowy.
Tradycyjnie wyróżnia się pięć faz napadu migrenowego. Do nich zaliczamy
fazę zwiastunów, aurę, fazę bólu głowy,
fazę ustępowania bólu i fazę ponapadową. Nie zawsze wszystkie fazy występują w trakcie napadu, oraz nie zawsze
można wyraźnie określić granice między poszczególnymi stadiami. Większość pacjentów doświadcza fazy zwiastunów i nawet jest w stanie przewidzieć
10

napad bólu kilka godzin lub dni przed jego wystąpieniem. Do objawów prodromalnych należą: pobudzenie, zaburzenia koncentracji, nawracające ziewanie,
specyficzne zachcianki na niektóre potrawy i odczuwalna sztywność karku. Objawy nadwrażliwości czuciowej (fotofobia,

fonofobia, hiperosmia oraz zaburzenia
czucia skóry głowy pod postacią nadmiernej reakcji bólowej na dotychczas
nieszkodliwe bodźce), towarzyszące fazie bólu głowy, często rozpoczynają się
już w fazie prodromalnej. Pacjenci często zgłaszają nudności przed wystąpieniem bólu. Aura zazwyczaj pojawia się
tuż przed lub łącznie z bólem głowy.
W niewielu przypadkach może się pojawić już po rozpoczęciu fazy bólu głowy.
Obraz aury jest bardzo różnorodny. Jedną
z typowych cech jest wystąpienie w pełni odwracalnych objawów ogniskowych
(zaburzenia widzenia, zaburzenia czucia,
motoryki, mowy lub objawy z pnia mózgu), rozwijających się stopniowo w trakcie 5–20 minut. Każdy z tych objawów
trwa krócej niż 60 minut. W postaci migreny bez aury występuje napad bólu głowy bez dodatkowych objawów. U wielu
pacjentów mogą wystąpić zarówno napady bólu migrenowego z aurą, jak i bez aury. W pojedynczych przypadkach następujący ból głowy nie ma charakteru migrenowego lub w ogóle się nie pojawia.
Nudności i/lub wymioty to objawy występujące u 66–70 proc. chorych na migrenę, znamiennie częściej u kobiet. Ból
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głowy zazwyczaj „wygasa” w ciągu kilku
godzin. Jest to często ostatni z objawów
przed fazą ustępowania napadu i często,
choć nie zawsze, ustępuje podczas snu.
• Czy od razu kierować pacjenta do
neurologa?
– Nie ma w tym przypadku uniwersalnych i sztywnych zasad. Generalnie uważa się, że każdy nagły i bardzo silny ból
głowy, szczególnie pierwszy raz w życiu
lub gdy dochodzi do transformacji, czyli
zmiany jego charakteru i nasilenia, powinien być zinterpretowany przez lekarza, najlepiej specjalistę neurologa.
Podobnie, gdy bóle mają charakter
przewlekły, nie reagują na podawanie leków przeciwbólowych, wówczas wskazane jest wykonanie badań dodatkowych.
• Jak powinna wyglądać diagnostyka?
– Migrena przebiegająca w sposób typowy, z klasycznymi objawami, nie wymaga badań dodatkowych
gdyż rozpoznanie opiera się na obrazie klinicznym i szczegółowym
wywiadzie chorobowym. Naturalnie w przypadku objawów nietypowych lub gdy towarzyszą inne zaburzenia neurologiczne wskazane jest
wykonanie badań obrazowania mózgu takich jak tomografia komputerowa czy MRI, aby wykluczyć przyczyny organiczne imitujące migrenę.
Dodatkowo, konieczne jest mierzenie ciśnienia oraz ocena podstawowych
parametrów biochemicznych i morfologii krwi, aby rozpoznać zaburzenia systemowe. Częstym tłem przewlekłych bólów głowy są zaburzenia depresyjne, więc
wskazana może być konsultacja u specjalisty psychiatry.
• Mówi się, że migrena to koszmar ale
niegroźny dla zdrowia – czy to prawda?
– Migrena to złożony zespół objawowy i rzeczywiście może być koszmarem
dla wielu osób.
W ostatnim czasie prowadzi się obserwacje długoterminowe pacjentów z częstymi atakami, aby ustalić ewentualne powikłania i następstwa tych epizodów. Patofizjologia bólu obejmuje wiele mechanizmów, których skutkiem jest aktywacja
ośrodków w zakresie pnia mózgu i wtórne pobudzenie struktur nerwu trójdzielnego. Ważnym elementem są zaburzenia
naczyń krwionośnych mózgu i dochodzi
do epizodów przemijającego niedokrwienia. U wielu pacjentów z przewleką migreną stwierdza się zwiększoną liczbę nieprawidłowych ognisk niedokrwiennych

w zakresie różnych obszarów mózgu.
Szczególnie, gdy migrena współistnieje
z innymi czynnikami ryzyka, jak palenie
papierosów, nadciśnienie lub niedociśnienie krwi, zaburzenia lipidowe, czy używanie antykoncepcji to wówczas może dochodzić do ewidentnych incydentów niedokrwienia, a więc udaru mózgu.
• Jakie są przyczyny migreny?
– Predyspozycja genetyczna odgrywa
istotną rolę, ale jest wiele czynników prowokujących ataki migreny. Najczęstszymi czynnikami wywołującymi napad są
reakcja na stres oraz owulacja lub miesiączka. Do innych zalicza się: nieregularne posiłki, alkohol, odwodnienie, różne
rodzaje bodźców świetlnych, nieprzyjemny zapach lub niektóre potrawy.
• Jakie są możliwości leczenia migreny?
– W łagodnym lub umiarkowanym napadzie migrenowego bólu głowy stosuje
się leki przeciwbólowe takie jak: kwas
acetylosalicylowy, ibuprofen, diklofenak
i paracetamol. W przypadku nudności zaleca się stosowanie leków przeciwwymiotnych. Odkrycie tryptanów (selektywnych

agonistów receptora 5-HT1B/1D) stanowi alternatywną drogę terapii napadów
migrenowego bólu głowy. Jako pierwszy wynaleziono sumatryptan. Sukces tej
substancji otworzył drogę do poszukiwań
kolejnych preparatów działających w ten
sposób: almotryptan, eletryptan, frowatryptan, naratryptan, rizatryptan oraz zolmitryptan. Skuteczność tryptanów udowodniono w wielu badaniach i jest to
obecnie główna grupa leków
stosowanych w tym wskazaniu. W leczeniu profilaktycznym używa się leków o różnym
mechanizmie działania i grupa ta
obejmuje leki przeciwpadaczkowe, przeciwdepresyjne i in. W przypadkach migreny przewlekłej często sięga się
do preparatów toksyny botulinowej oraz
nowych metod elektrostymulacji odpowiednich okolic czaszki.
• Co nowego proponuje nam nauka?
– Absolutną nowością są leki ukierunkowane na nowo wykryty mechanizm
bólu migrenowego. W trakcie fazy bólu głowy z włókien nerwu trójdzielnego

uwalniane są wazoaktywne neuropeptydy, takie jak neuropeptyd związany z genem kalcytoniny – CGRP (calcitonin gene related peptide), co skutkuje jałowym
procesem zapalnym oraz rozszerzeniem

naczyń krwionośnych. Stymulowany w tym mechanizmie proces
zapalny powoduje powstanie dodatniego
sprzężenia zwrotnego, stymulując włókna
nerwu trójdzielnego, co generuje ból głowy. Obecnie trwają międzynarodowe badania kliniczne, w tym również w naszej
Klinice Neurologii UM w Lublinie z zastosowaniem leków blokujących ten neuropeptyd. Wyniki badań są bardzo obiecujące. Wskazuje to, że leki te wkrótce wejdą do szerokiej praktyki klinicznej.

Radecznica – Jasna Góra Lubelszczyzny

Wspomóżmy św. Antoniego!
„Czem Częstochowa dla całej Polski, tem Radecznica jest dla Lubelskiego. Do Częstochowy dążą pobożni z najodleglejszych zakątków kraju; Radecznicę znają wszyscy mieszkańcy tej części ziemi, która zamknięta jest Bugiem,
Wieprzem i Wisłą” pisał na łamach Tygodnika Ilustrowanego w 1861 r. Antoni
Winiarski o Sanktuarium Świętego Antoniego w Radecznicy.
Słynący cudami klasztor oo. Bernardynów, który powstał na terenie,
gdzie miały miejsce w 1664 roku jedyne na świecie objawienia św. Antoniego z Padwy, do dzisiaj przyciąga rzesze wiernych, szukających wstawiennictwa patrona.
Ten zabytkowy, wzniesiony w stylu barokowym, kompleks klasztorny
z 1695 roku – obok kościoła powstały też kaplice, m.in. słynąca z uzdrowień kaplica „na wodzie” – wymaga
stałych prac konserwatorskich, na które nie stać opiekujących się klasztorem
oo. bernardynów.
– Stan obiektów jest w fatalny; od 65
lat, czyli od 1950 roku, kiedy to klasztor

został zajęty przez ówczesne władze, nie
remontowano więźby dachowej, którą teraz musimy pilnie wymienić, ponieważ
grozi zawaleniem dachu – mówi kustosz
sanktuarium o. Oskar Poździk.
Zakonnicy jeszcze w styczniu tego
roku mieli nadzieję na dotację finansową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, niestety, ta decyzja została
niespodziewanie zmieniona.
– Koszt prac, które należy wykonać,
to ponad 1 mln zł (wzmocnienie murów,
przebudowa kominów, podniesienie dachu

w szczycie i pokrycie go dachówką –
potrzeba prawie 65 tysięcy sztuk dachówki karpiówki). Jako zakon i parafia w Radecznicy nie jesteśmy w stanie
udźwignąć tego ciężaru. Szukamy więc
wszelkich możliwości, aby w tym roku, przynajmniej w zachodnim skrzydle, wykonać najpilniejsze prace – apeluje o wsparcie o. Oskar.
Radecznickie sanktuarium to perła
baroku pod względem architektonicznym, krajobrazowym i religijnym – możemy ją wspólnymi siłami uratować.
Anna Augustowska

Pomóc może każdy – wpłaty należy dokonywać na konto klasztoru
nr konta bankowego 14 9632 0006 2002 1600 1007 0001
Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego
klasztor oo. Bernardynów,
ul. Klasztorna 6, 22-463 Radecznica.
Tel.: 84 681 80 15, kom. 500 533 222

Lekarski kalejdoskop
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Sokolnik w Abramowicach

W parku otaczającym budynki Szpitala
Neuropsychiatrycznego w Abramowicach „od zawsze”
mieszkają kawki i gawrony. W tym roku, aby zniechęcić ptak
i do tak licznego gniazdowania, zatrudniono sokolnika.
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Przemalować onkologię

Żółty Tydzień przeciw
żółtaczce
Do 24 kwietnia trwał Żółty
Tydzień, w czasie którego chętni mogli, korzysta
jąc z niższych cen, zaszcz
epić się przeciwko wirusow
emu zapaleniu wątroby typu A i B. W akcji, która
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Indie w obiektywie
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Lubelskie Dni Autyzmu
Spotkaniem osób z autyzmem i ich bliskich z mieszkańcami miasta przed lubelskim Ratuszem a także przemarszem korowodu uczestników ulicą Królewską do Archikatedry, rozpoczęły się 1 kwietnia obchody Lubelskich Dni Autyzmu, które
zaplanowano na cały kwiecień. Urząd Miasta w Lublinie pod
koniec miesiąca otworzy nowy ośrodek dziennego pobytu dla
osób dorosłych z autyzmem. Powstanie przy ul. Zbożowej. Codzienną opieką zostanie objętych 20 osób.

Okrągły stół stomatologów

Po raz siedemnasty w Na
łęczowie spotkali się lek
dentyści na Międzynaro
arze
dowej Konferencji Okrąg
łego Stołu „Kształcenie przed- i po
dyplomowe w stomatolog
ii”, która tradycyjnie odbyła się
w Pałacu Małachowskic
h. W tym
samym czasie odbyła się
też IX Konferencja Na
ukowoSzkoleniowa „Środowisk
o a stan jamy ustnej”. Jed
na z sesji była poświęcona reg
ulacjom prawnym w pra
ktycznym
nauczaniu zawodu.

Tekst: Anna Augustowska

Lekarz z pasją

Odwrócony łańcuch dystrybucji leków

Miłości dwie: historia i medycyna
z Jerzym Jakubowiczem,
zasłużonym lekarzem, a także badaczem dziejów rodów
arystokratycznych,
rozmawia Anna Augustowska
• Za chwilę do rąk czytelników trafi
Twoja kolejna – dziesiąta już – książka,
jak zawsze dotycząca historii. Imponujący dorobek! Jak łączyłeś pracę lekarza
z tą, wymagającą czasu pasją?
– Pasje mają to do siebie, że uskrzydlają i dają ogromną satysfakcję, a ja zarówno pracę zawodową, jak i pisarską właśnie tak traktowałem. Pewnie dlatego pracowałem jako lekarz aż przez 56 lat i dopiero ostatnio trochę zwolniłem, ale nadal prowadzę w LIL zajęcia dla lekarzy
stażystów i działam w samorządzie lekarskim. Pragnę zaznaczyć, że mój dorobek
to nie tylko książki związane z historią rodów i dziejów polskiej dyplomacji. Mam
też kilka monografii lubelskich szpitali –
m.in. szpitali klinicznych nr 1 i 4, a także
Szpitala Neuropsychiatrycznego.
• Historią pasjonujesz się od dziecka,
jednak wybrałeś medycynę. Dlaczego?
– Z prostego powodu – chciałem sobie
i rodzinie zapewnić spokojny byt. Drugi
powód był równie oczywisty: uprawianie
historii w czasach PRL, kiedy była zakłamywana i zmanipulowana przez panujący
wtedy system, było dla mnie nie do przyjęcia. Medycyna była w tej sytuacji azylem, w którym schroniłem się z prawdziwym zaangażowaniem. Świadczą o tym
cztery specjalizacje, które zdobyłem: chorób wewnętrznych, medycyny pracy, medycyny ogólnej a także medycyny społecznej, która wówczas była wymagana u lekarzy na stanowiskach kierowniczych, a ja przez kilkadziesiąt lat kierowałem dużą przychodnią, działającą przy
Lubelskich Zakładach Energetycznych.
Z dumą chcę podkreślić, że zbudowałem
tę przychodnię od podstaw – z ziemianki, w której zaczynałem pracę, przenieśliśmy się do nowoczesnego, służącego
chorym do dziś, budynku przy ul. Garbarskiej. W pewnym momencie mieliśmy
tam nawet lepszy sprzęt niż duże, kliniczne placówki w mieście, że wspomnę tylko naszą poradnię okulistyczną.
• Uchodzisz za wybitnego znawcę historii rodów arystokratycznych. Skąd to
ukierunkowanie?
– To była pewna forma ucieczki od
brutalnego świata mojego dzieciństwa –
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łapanek, przymusowego oglądania egzekucji patriotów. Kiedy byłem małym
chłopcem zaczytywałem się w przedwojennym wydaniu 20-tomowej encyklopedii Gutenberga. Wyszukiwałem hasła dotyczące dziejów rodów królewskich i arystokratycznych, śledziłem ich drzewa genealogiczne. To była wielka frajda, która
jak widać trwa dla mnie do dzisiaj. I mimo

że korzystam z przeglądarek internetowych np. Google, to zawsze każde hasło
sprawdzam jeszcze w innych źródłach,
bo nie można polegać tylko na wiedzy
internetowej. Moja pasja poznawania historii poprzez badanie losów arystokracji przez większość mojego życia była
pasją przede wszystkim czytelnika. Dopiero, kiedy w 1989 roku wziąłem udział
w zorganizowanym w Warszawie I Europejskim Kongresie Monarchistycznym,
wszystko się zmieniło i zacząłem o nich
już nie tylko czytać, ale także pisać.
Tak powstał w Kurierze Lubelskim,
przy doskonałej współpracy z red. Wojciechem Kluskiem (moim mistrzem), mój
cykl artykułów „Sagi rodów polskich”.
Teksty tego cyklu trafiały też do innych
wydawnictw, pisałem także dla Rzeczpospolitej, Wprost i Gazety Lekarskiej. Początkowo pisałem o dawnych dziejach,
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ale stopniowo zacząłem docierać też do
współcześnie żyjących potomków Radziwiłłów, Potockich, Czetwertyńskich, Lubomirskich, Zamoyskich itd.
• Wiele z tych osób znasz osobiście,
ba, bywasz u nich w ich rezydencjach,
choćby na zamku Montresor.
– To prawda. Tak się złożyło, że moje teksty dotarły do znanego dziennikarza, m. in. rozgłośni Radia Wolna Europa
i maltańczyka Macieja Morawskiego, który skontaktował mnie z Izabelą z Potockich hr. d’Ornano (córką wybitnego dyplomaty polskiego Józefa Alfreda hr. Potockiego i Krystyny z Radziwiłłów) i żoną

Huberta d’Ornano, który z kolei jest potomkiem słynnej Polki Marii Walewskiej
i marszałka Francji Filipa Antoniego hr.
d’Ornano, a co dla nas ważne, urodził się
w majątku ciotki w Mełgwi, a pierwsze
lata życia spędził w majątku swej ukochanej babki w Trawnikach, skąd przyjeżdżał do Lublina do dentysty, na lody
i do kina Rialto (dzisiaj to Teatr Stary).
Izabela i Hubert zaprosili mnie do Paryża – to był rok 1998 – ponieważ chcieli
ocalić od zapomnienia zgromadzone przeze mnie materiały historyczne i cykl artykułów o sagach wydać w formie książki.
Z wielką radością przyjąłem ich zaproszenie! Dzięki ich kontaktom poznałem
wielu żyjących członków najznamienitszych rodów arystokratycznych, mogłem
poszerzyć zebrane już materiały, otrzymać zgodę na publikację często bardzo
prywatnych zdjęć.

• Przed nami Twoje najmłodsze „dziecko”, owoc kilkuletniej, benedyktyńskiej
wręcz pracy, „Wielki świat, wielka polityka 1940–1951”.
– To licząca kilkaset listów korespondencja Józefa Potockiego i Alika Koziełł-Poklewskiego (dwóch dyplomatów),
które opracowałem i, co dla mnie najistotniejsze, dopełniłem komentarzami
i przypisami. Poprosiła mnie o to Izabela d’Ornano, która chciała, aby listy jej
ojca i jego bliskiego przyjaciela dotarły
do wszystkich pasjonujących się historią. W przedmowie do tej książki podkreśla, że listy „niosą opinie na tematy
polityczne i społeczne, ukazują poglądy dwóch nadzwyczaj uczciwych, inteligentnych i ustosunkowanych gentlemanów, posiadających wyjątkowe wręcz
wyczucie polityczne”. Zdecydowanie się
z tym zgadzam, tym bardziej że powstawały w wyjątkowo dramatycznych latach
II wojny światowej i równie trudnych dla
Polski latach powojennych. Moim zadaniem było rozszyfrowanie skrótów, objaśnienie nazw np. rezydencji, czy koligacji rodzinnych a także przybliżenie
kontekstu opisywanych zdarzeń i faktów. W książce występuje wiele ważnych i ciekawych osób, wszystkie są
autentyczne, a także wydarzeń ze świata polityki, biznesu i życia towarzyskiego. Przypisy, które przygotowałem, pozwalają w pełni zapoznać się z wszystkimi informacjami o tych osobach i wydarzeniach.
• Część książki jest opracowana w języku angielskim.
– Tekst w języku polskim jest kompletny. Jednak część bohaterów książki
to przedstawiciele rodów zagranicznych,
a także przedstawiciele świata polityki
i biznesu i to dla nich pewne fragmenty
książki (około 15 proc. tekstu) powtórzone są w języku angielskim. Dzięki temu książka będzie mogła być czytana (z
czego się bardzo cieszę) również m. in.
w Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii,
a nawet w USA. Na tym polega jej dodatkowa wartość.
• Udało się znakomicie – książka już
w czerwcu ukazuje się nakładem zasłużonej oficyny – Wydawnictwa Literackiego.
– A ja zapraszam na jej promocję, która odbędzie się w Warszawie. Mam nadzieję, że weźmie w niej udział Izabela
hr. d’Ornano, od lat wspaniały ambasador polskości we Francji.

z mgr Wiesławą Wolińską,
wojewódzkim inspektorem
farmaceutycznym z inspektoratu w Lublinie,
rozmawia Jerzy Jakubowicz
• Na czym polega legalny i nielegalny obrót lekami?
– Obrót produktami leczniczymi może być prowadzony tylko na zasadach
określonych w ustawie Prawo farmaceutyczne. Ustawa przewiduje dwie takie formy obrotu: detaliczny i hurtowy.
Obrót detaliczny prowadzony jest w aptekach ogólnodostępnych, obrót hurtowy
prowadzą wyłącznie hurtownie farmaceutyczne. Produkty lecznicze i wyroby
medyczne mogą być wydawane z apteki
ogólnodostępnej, na podstawie recepty,
bez recepty oraz na podstawie zapotrzebowania uprawnionych jednostek organizacyjnych lub osób fizycznych, uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów (dotyczy to np. zaopatrywania indywidualnych praktyk lekarskich).
Kiedy apteki sprzedają leki przeznaczone na polski rynek hurtowniom farmaceutycznym, a te wysyłają je za granicę, to mówimy o tzw. odwróconym łańcuchu dystrybucji leków. Sprzedaż taka
narusza uregulowania określone przepisami prawa, a przedsiębiorcy przestają
spełniać warunki wymagane do wykonywania działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu.
Powyższe uregulowania ustawowe
potwierdza również przepis, że wyłącznym zadaniem aptek jest zaopatrywanie ludności w produkty lecznicze poprzez sprzedaż detaliczną, ewentualnie
zaopatrywania uprawnionych jednostek
organizacyjnych. Do uprawnionych jednostek organizacyjnych, mogących zaopatrywać się w aptece, z pewnością
nie wlicza się hurtowni farmaceutycznych, te bowiem nie mogą zaopatrywać
się w aptekach.
• Ostatnio Sąd Okręgowy w Gliwicach wydał pierwszy wyrok skazujący aptekę za nielegalny obrót lekami.
Jak te problemy wyglądają w naszym
regionie?
– W styczniu br. Prokuratura Apelacyjna w Lublinie umorzyła postępowanie w sprawie tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji leków. Postępowanie było prowadzone przeciwko kilkudziesięciu aptekom, w tym kilku działającym na terenie województwa lubelskiego. Prokuratura ustaliła, że przepisy Prawa farmaceutycznego zawierają lukę i nie dopatrzyła się znamion
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przestępstwa. W przypadku stwierdzenia
podczas kontroli nielegalnego obrotu lekami w Wojewódzkim
Inspektoracie Farmaceutycznym prowadzone są postępowania administracyjne, które dają możliwość cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki.
• Ten nielegalny handel doprowadza do braku leków w aptekach, które
są niezbędne chorym, np. clexane, czy
pewnego rodzaju insulin. Jakich innych jeszcze leków brakuje w naszym
województwie?
– Nie mamy informacji o brakach leków, będących przedmiotem nielegalnego wywozu. Dwukrotnie pomogliśmy
pacjentom, którzy mieli problem z zakupem leków. Po kilku rozmowach telefonicznych z pracownikami aptek ustaliliśmy adres apteki, w której pacjent mógł
nabyć poszukiwany lek.
• Doprowadzanie do braku leków
to działanie naganne, nieetyczne. Czy
w zwalczanie tego zjawiska włącza się
samorząd aptekarski?
– Inspektor farmaceutyczny po zakończeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie sprawdzenia prawidłowości wydawania z apteki produktów leczniczych i stwierdzeniu procederu tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji, wydaje decyzję o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki. Przed wydaniem takiej decyzji organ na podstawie
ustawy o izbach aptekarskich oraz Kodeksu postępowania administracyjnego
zwraca się do Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie z wnioskiem o wydanie
opinii w sprawie cofnięcia ww. zezwolenia. Dotychczas cofnięto zezwolenie 10
aptekom. Zakaz obowiązuje przez trzy
lata. Okręgowa Rada Aptekarska w Lublinie pozytywnie opiniuje wnioski dotyczące cofnięcia zezwolenia na prowadzone apteki. Należy pamiętać jednak,
że właścicielami wielu aptek nie są farmaceuci. Mam nadzieję, że po zmianie
przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne, które weszły w życie w lutym br.
i przy sprawnym działaniu innych instytucji, problem nielegalnego wywozu leków zostanie zahamowany.
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Filharmonicznie

Bajkowo i muzycznie

Koniec sezonu melomanów

Maluchy w teatrze

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej, Chór Filharmonii im.
H. Wieniawskiego „Lutnia Lubelska”, Chór „Capella Cracoviensis” oraz
soliści: Małgorzata Rodek – sopran, Urszula Kryger – alt, Rafał Bartmiński – tenor, Jarosław Bręk – bas pod dyrekcją Wojciecha Rodka zapraszają 22 maja o godz. 19. Usłyszymy Mszę uroczystą Ludwiga van
Beethovena uważaną za jedno z najwspanialszych arcydzieł muzyki
XIX stulecia. Koncert w Collegium Maius (ul. dr. K. Jaczewskiego 4/6)
będzie uroczystym zakończeniem sezonu. Bilety 20–30 zł.

– Grambajki to niewielkich rozmiarów muzyczne bajki, przystosowane do możliwości percepcyjnych najmłodszych widzów w wieku
do 3 lat. Spektakle są skróconą formą znanych bajek, które znajdują się w bieżącym repertuarze Teatru Muzycznego – reklamują organizatorzy cykliczne wydarzenie dla maluchów. Artyści zapraszają w niedzielę, 10 maja, o godz. 10, na scenę Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego (Dobrzańskiego 3). Bilety po 30 zł.

Muzycznie

Młynarski osobiście
W środę, 6 maja o godz. 18.00, w Teatrze Starym w roli narratora wystąpi
Wojciech Młynarski. Na scenie przy Jezuickiej w Lublinie usłyszymy najnowsze, niepublikowane wcześniej wiersze Młynarskiego z muzyką Włodzimierza Nahornego. Program „Pogadaj
ze mną” to 16 opowiastek o miłości, radości, czułości i wiecznej potrzebie nadziei, w aranżacjach Krzysztofa Herdzina i Andrzeja Jagodzińskiego. Oprócz
Młynarskiego i Nahornego przy fortepianie: Agnieszka Wilczyńska – śpiew,
Janusz Szrom – śpiew, Andrzej Łukasik
– kontrabas, Sebastian Frankiewicz –
perkusja. Bilety: 40–80 zł.

Teatralnie

Muzycznie

ABBA Club na Globusie
W sobotę, 23 maja o godz. 19.00, widzowie zostaną przeniesieni do
klubu pełnego emocji, światła, rytmu, a przede wszystkim fenomenalnej muzyki. W hali Globus zabrzmią nieśmiertelne hity zespołu ABBA.
W obsadzie zobaczymy Natalię Piotrowską, Agnieszkę Kudelską, Ewę
Szlachcic, Milenę Kanabus, Wojciecha Stolorza, Zbigniewa Kozłowskiego, Roberta Kudelskiego, Tomasza Błasiaka, jak również utalentowanych tancerzy. Reżyserem widowiska jest Robert Weber. Bilety 60–
150 zł. Rezerwacja (tel. 515 742 333; 797 833 166).

Szekspir Seweryna
– Andrzej Seweryn w słynnych monologach Szekspirowskich. Popis sztuki aktorskiej i rozmowa aktora z widzami o najważniejszych sprawach człowieka – zachęcają organizatorzy i zapraszają
na dwa spektakle (o godz. 16 i 20) w sobotę, 9 maja. „Wokół Szekspira” zobaczymy w Teatrze Starym przy ul. Jezuickiej
w Lublinie. Bilety 40–80 zł.

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Hrabina w kąpieli
W Teatralni Muzeum Zamoyskich w Kozłówce od 17 kwietnia można podziwiać najnowszą wystawę: „Jaśnie Państwo w kąpieli. Akcesoria toaletowe w XIX i XX wieku”.
– Kozłowieckie wystawy wielokrotnie przybliżały różne dziedziny życia codziennego – pokazywaliśmy kuchnię, kredens, obyczaje związane z ucztowaniem, sposoby spędzania wolnego czasu, życie w podróży. Przyszedł czas, by zajrzeć
do miejsc bardziej sekretnych – do łazienek i toalet – wyjaśnia Monika Januszek- Surdacka z Muzeum Zamoyskich.
W pałacu kozłowieckim wodociąg i kanalizację zainstalowano w 1900 roku, ale łazienki istniały wcześniej. Stały
tam umywalki z marmurowymi blatami, a na nich zestawy toaletowe z porcelany lub fajansu, kąpiel przygotowywano
w przenośnych wannach. W sypialniach urządzano kąciki toaletowe, oddzielone od reszty pokoju parawanami.
Wiek XIX to czasy, kiedy dbano już o higienę. Ówczesna prasa pełna jest porad, jak dbać o zdrowie i urodę, oraz reklam wytwórców kosmetyków i środków czystości. Modne stało się wodolecznictwo, przypomniane i rozpropagowane przez Vincenza Priessnitza. Jego gorącą zwolenniczką była między innymi Jadwiga z Zamoyskich Sapieżyna.
Urządzenia toaletowe i naczynia służące higienie i pielęgnacji ciała swą urodą i jakością dorównywały zastawie stołowej, często pochodziły z najlepszych wytwórni porcelany i fajansu oraz hut szkła. Taka kolekcja jest reprezentowana na wystawie w Kozłówce. Możemy podziwiać
lśniące miedziane wanny, kolumny do grzania wody, umywalki malowane w ptaki i kwiaty, mosiężne baterie i armatury, bidety, muszle klozetowe, nocniki, komplety toaletowe. W witrynach znajdują się dawne kosmetyki lub opakowania po nich: słynne mydło „Jeleń”, krem „Nivea”, perfumy Diora i Chanel, pudry, proszki do zwalczania insektów, środki przeciw poceniu się. Nie zabrakło zestawów toaletowych podróżnych, zamkniętych w eleganckich neseserach, kompletów do manicure, przyborów do golenia. Atrakcją jest z pewnością papier toaletowy w formie
komiksu. Wystawę urozmaicają ulotki i druki reklamowe oraz katalogi
firm produkujących urządzenia sanitarne.
Wystawie w Teatralni towarzyszy jeszcze jedna – „Dla Ciebie chcę
być biała”, która znajduje się w galerii „Z ogrodu”. Na ekspozycji zaprezentowano dawne reklamy środków kosmetycznych oraz sprawdzone
porady, jak dbać o urodę a także wzory najmodniejszych wówczas modeli bielizny nocnej, szlafroków i dessousów, które powinna posiadać
w swej garderobie elegantka z przełomu wieków. Wszystkie zaczerpnięto z czasopism kobiecych m.in. z„La Mode Illustrée”,„Bluszcza”,„Świata” i „Mojej Przyjaciółki”. Najmłodsze wiekiem wydawnictwo pochodzi
z roku 1939. Najstarsze – pamiętają czasy Konstantego Zamoyskiego,
I ordynata kozłowieckiego.
Wystawa będzie czynna do 31 października 2015 r.
aa

Kody

Derwisze, drzewa,
labirynt i sny
Między 13 a 17 maja trwać będzie w Lublinie 7. Festiwal Tradycji
i Awangardy Muzycznej KODY. Organizatorzy przygotowali 13 wydarzeń. Odbędą się spektakle muzyczne, warsztaty i potańcówki. Wykonawców z Turcji, USA, Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii i Austrii trzeba szukać w wirydarzu CK i wirydarzu klasztoru oo. Dominikanów, bazylice oo. Dominikanów, Sali Widowiskowej CK, Sali Koncertowej Radia Lublin, ACK „Chatka Żaka” oraz w hali Targów Lublin i parku Ludowym. Zobaczymy na przykład muzyków i tancerzy Zespołu Tureckiej
Muzyki Sufickiej z Konyi. A Cornelius Cardew, Arvo Pärt, Zbigniew Bargielski czy Phillip Glass to tylko niektóre nazwiska autorów prezentowanej muzyki, która zabierze nas w świat snu i drzew. Więcej na www.
kody-festiwal.pl
(oprac. JKG)

Literacko

Oscarowo

Reżyser „Naszej klątwy”
Reżyser i scenarzysta Tomasz Śliwiński będzie 11 maja gościem projekcji w Teatrze Starym w Lublinie. To twórca nominowanej do Oscara „Naszej klątwy”. Osobistego dokumentu, który stworzył uznając, że
przeżycia jego i żony w obliczu choroby zagrażającej życiu nowo narodzonego synka mogą mieć wymiar uniwersalny.
W czasie poniedziałkowego wieczoru zobaczymy też drugi z nominowanych oscarowych filmów – „Joannę” Anety Kopacz. Początek spotkań z dwoma ważnymi dokumentami o godz. 18. Bilety 8 i 10 zł.

Monodramatycznie

Kontrabasista i Stuhr
14 i 15 maja o godz. 19 w Teatrze Starym wystąpi z jednym
z najbardziej znanych monodramów Jerzy Stuhr. Aktor przyjedzie do Lublina z„Kontrabasistą” Patricka Süskinda. To już legendarny (30 lat Jerzy Stuhr go wykonuje) monolog muzyka z orkiestry, który zamiast grać zaczyna opowiadać historię swojego
życia i nieodwzajemnionej miłości. Bilety 40–120.

Muzycznie

Na cztery ręce
W niedzielę, 31 maja o godz. 12.00,
w ramach Festiwalu Spotkań Kultur –
CAPER LUBLINENSIS 2015 usłyszymy
koncert familijny „Muzyka na cztery ręce”. W Collegium Maius UM (ul. Jaczewskiego 4) dla młodych słuchaczy i ich bliskich wystąpi duet pianistyczny – Jekaterina i Stanisław Drzewieccy. Melomani usłyszą dzieła F. Liszta, C. Debussy’ego, F. Chopina, J. Zarębskiego, V. Gavrilina, F. Schuberta, M. Moszkowskego, J. Brahmsa, A. Dworzaka, L. van
Beethovena. Bilety 20 zł.

Dawcy, rodzice, dzieci

„Gdy Miriam Menkin zajrzała w mikroskop, nie mogła uwierzyć. Po sześciu latach bezskutecznego zapładniania komórek jajowych zostawiła
na szalce jedną komórkę w towarzystwie spermy na dłużej niż zwykle. I ona się w końcu podzieliła! W ten sposób Miriam Menkin stała się pierwszym na świecie człowiekiem, który zobaczył zapłodnienie poza ludzkim organizmem. Był 1944 rok”.
To fragment jednego z rozdziałów niezwykle cennej książki, która ukazała się właśnie nakładem Wydawnictwa Czarne pt. „Nie przeproszę, że
urodziłam. Historie rodzin z in vitro” Karoliny Domagalskiej. Pozycji cennej szczególnie teraz, kiedy przetacza się nad nami dyskusja o in vitro i wszystkich związanych z tym aspektach. Autorka porusza w swych reporterskich opowieściach
niezwykle różnorodne zagadnienia dotyczące medycyny reprodukcyjnej na przykładach ludzkich historii z różnych stron
świata. Ta książka to zbiór opowieści z wielu krajów świata, które dotyczą zapłodnienia pozaustrojowego. Domagalska
odwiedziła Danię, Holandię, Wielką Brytanię, Izrael, Ukrainę, także Skandynawię, żeby dogłębnie poznać i zbadać temat.
Pisze też o Polsce. Pokazuje różne rozwiązania prawne, zasady działania banków spermy, docieka czy dawcy powinni być
anonimowi, czy nie? Jak to jest, kiedy córka jest dawcą komórki jajowej dla swej matki i kim jest dla urodzonych później
dzieci: pół matką – pół siostrą? Wreszcie, jak się czują dzieci, które nie znają tożsamości biologicznych rodziców?
Autorka wyszukuje coraz bardziej kontrowersyjne przypadki, rozmawia z konkretnymi osobami, pyta o ich uczucia
i zachęca do refleksji. Nie broni żadnego z poglądów – po prostu pokazuje, że nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Na naszych oczach, dzięki nowym możliwościom medycyny reprodukcyjnej, zmienia się tradycyjne pojmowanie rodziny i pokrewieństwa. I nie ma od tego odwrotu.
aa
Karolina Domagalska, „Nie przeproszę, że urodziłam. Historie rodzin z in vitro”, Wydawnictwo Czarn, Wołowiec 2015.

Teatralnie – premierowo

Durrenmatt w Osterwie
Poetycko

Cały Lublin poezji
Festiwal „Miasto poezji” to cykl wydarzeń kulturalnych, organizowanych przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”. – Najważniejszym dla naszego miasta poetą jest Józef Czechowicz. To właśnie on – jeden z najwybitniejszych poetów polszczyzny – w swoim poetyckim dziele wydobył i pokazał niezwykłość Lublina. On
też nazywał Lublin„miastem poetów”. Dlatego też poetycką legendę Czechowicza czynimy punktem wyjścia dla myślenia o Lublinie jako o „Mieście poezji” – tłumaczą organizatorzy i zapraszają
między 25 a 29 maja na cykl imprez związanych z poezją i poetami. 25 maja o godz. 17 w Bramie Grodzkiej zacznie się „Konstelacja Białoszewski” – rozmowa wokół książki Mirona Białoszewskiego i Jadwigi Stańczakowej „Dziennik we dwoje” oraz filmu Andrzeja Barańskiego „Parę osób, mały czas”. Gośćmi będą: Anna Sobolewska, Andrzej Barański, Tadeusz Sobolewski.
27 i 28 maja między 12 a 14 w Bramie Grodzkiej ważne warsztaty – Jak zrobione są wiersze? Jak je czytać? Jak o nich pisać?
Jak wiersze czyta poeta? Jak krytyk? Jak wydawca? Otwarte dla
wszystkich!
Kolejnych wykładów, spotkań, prezentacji, koncertu i projekcji
trzeba szukać w Bramie Grodzkiej, Domu Słów na Żmigrodzie i w
przestrzeni miasta. Pełny program na stronie festiwalu.

30 maja o godz. 19 „Herkules i stajnia Augiasza”, czyli Friedrich Durrenmatt na scenie przy ul. Narutowicza. – Spektakl jest komedią polityczną opowiadającą o Elidzie – państwie, które czasy świetności ma
dawno za sobą, ponieważ obecnie tonie w gnoju. Prezydent Augiasz
i Wielka Rada postanawiają zmienić sytuację kraju i oczyścić wszystkie
tereny. Na pomoc wzywają słynnego herosa Herkulesa, który przyjmuje brudną robotę tylko dlatego, że tonie w długach. Jednak zabranie się
od razu do pracy nie jest takie proste, gdy władze tak naprawdę same
nie wiedzą, czego chcą, boją się zmian i nie potrafią skupić się na tym,
co jest dobre dla ich ojczyzny... – reklamują nowość twórcy. Reżyseria –
Artur Tyszkiewicz. Rezerwacja biletów: 81 532 44 36, 81 532 42 46.

Muzycznie

Lutosławski. Koniecznie!
12 maja o godz. 18 koncertem uczniów lubelskich szkół muzycznych (w Wojewódzkiej Bibliotece im. H. Łopacińskiego w Lublinie przy
ul. Narutowicza 4) zacznie się trwające tydzień XIX FORUM Witolda Lutosławskiego „Most”.
Forum Witolda Lutosławskiego to jedno z najważniejszych wydarzeń w Filharmonii Lubelskiej, którego ideą jest prezentacja polskiej
i światowej klasyki XX i XXI wieku. Tegoroczna edycja, jak zachęcają
organizatorzy, to wiele ciekawych propozycji: mistyczne Siedem słów
na wiolonczelę, akordeon i smyczki Sofii Gabajduliny, wiolonczelowe
utwory gdańskiego twórcy Henryka Hubertusa Jabłońskiego, wreszcie rzadka w Lublinie okazja usłyszenia monumentalnej Symfonii Polonia I. J. Paderewskiego. Bilety 15–20 zł. Szczegółowy program na stronie Filharmonii Lubelskiej.

III Ogólnopolski
Plener Fotograficzny Lekarzy
Kazimierz Dolny 2015
Komisja Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie zaprasza Koleżanki
i Kolegów pasjonatów fotografii do udziału w III Ogólnopolskim Plenerze Fotograficznym Lekarzy w dniach 8–11 października 2015 w Kazimierzu Dolnym
nad Wisłą, organizowanym przy współudziale Naczelnej Rady Lekarskiej.
Zakwaterowanie: Dom Dziennikarza w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, ul.
Małachowskiego 17 (pokoje 2- osobowe z łazienką).
Wyżywienie: śniadania, obiady oraz kolacje.
Wpisowe: 350 PLN od osoby.
Liczba miejsc 20. UWAGA: Liczy się kolejność zgłoszeń!
Zgłoszenia na plener (wraz z potwierdzeniem wpłaty – pdf, ksero, skan) prosimy przesyłać drogą mailową lub faksem
adres e-mail: sekretariat@oil.lublin.pl do pani Kamili Chudaszek, tel.: 81 536
04 50, 81 536 04 50, faks: 81 536 04 70.
Wycofanie opłaty za plener związane z rezygnacją z imprezy, możliwe do
dnia 31 sierpnia 2015 (włącznie).
Wpłaty na konto: Lubelska Izba Lekarska 10 1020 3150 0000 3802 0003 2979
z dopiskiem „PLENER”.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych po szczegóły dotyczące pleneru
pod adres http://kultura.oil.lublin.pl/category/plenery/Warto też śledzić wydarzenia i zapowiedzi, jakie Komisja Kultury organizuje zaglądając na stronę internetową kultura@oil.lublin.pl, tu też można zarejestrować się i korzystać z newslettera.
aa
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Pamiętnik znaleziony w szpitalnej szafce
(serial prawie codzienny)

12 kwietnia

23 kwietnia

27 kwietnia

Dzisiaj dowiedziałem się, że podobno
w naszej służbie zdrowia działa jakiś system EWU-ś. Jakby wprowadzili jeszcze
system ADAMU-ś, to byłoby nam pewnie jak w raju. Sąsiad, malkontent z dostawki pod brudownikiem mówi, że chyba raczej jak w ryju. No, jak się patrzy na
oblicze tej naszej służby zdrowia, to rzeczywiście może mieć trochę racji. A może i nie trochę.

W urywku gazety wiszącej na gwoździu w ubikacji przeczytałem, że „WSZYSCY LEKARZE LUBIĄ KASĘ CHORYCH”. O co tu chodzi? Przecież już nie
ma Kas Chorych, jest Narodowy Fundusz
Zdrowia. Zapytałem o to doktora, ale nic
nie odpowiedział. Dziwne. A przedtem
tak zachęcająco mówił, że wszystko może
być dobrze i że dużo ode mnie zależy.

Wieczorem jak zawsze międzyłóżkowy korytarzowy ciąg dyskusji politycznych. Tym razem o wyborach. Sąsiad spod ubikacji twierdził, że wybory
to bardzo niebezpieczna rzecz, bo jeden
jego znajomy z radości po poprzednich
oszalał. Najpierw zagłosował jak chciał,
nie zauważył, że wybrali kogo chcieli, rano zachwycony, pełen wiary w tę obiecaną, jasną przyszłość wyszedł na ulicę, patrzy – a tu nadal brud, syf, głupota,
chamstwo, bezprawie, nędza, i oszalał!
Nie rozumieliśmy, dlaczego akurat z radości, ale okazało się, że z Radości to on
był, z takiego przysiółka koło Warszawy,

13 kwietnia
Oglądałem telewizję. Było płatne
ogłoszenie wyborcze (płatnika nie podano) jakiegoś kandydata na jakiś duży
urząd, a w nim między licznymi optymistycznymi obietnicami prorodzinne hasło – „WIĘCEJ ŻŁOBKÓW!”. Sprytnie.
Przecież jak się podzieli obecne żłoby na
żłobki, to więcej tych małych zaradnych
się przy nich zmieści, łącznie z najbliższą rodziną w ramach priorytetowej polityki prorodzinnej. I znowu będziemy
musieli to przetrwać. Trudno – był i jest
Sejm, ale sejmiki na wszelki wypadek też
porobili. Dawne województwa też rozmnożyli. A ilu marszałków przez to nam
przybyło. A kiedyś jeden Piłsudski wystarczył. Tylko patrzeć, jak pensje jeszcze bardziej na pensyjki podzielą. I nie
dziwmy się, bo coraz więcej nas dzieli
niż łączy. Dzisiaj znienacka cewnik też
mi odłączyli. Też chyba w ramach tego
trendu, a może raczej tryndu! „DZIEL
I RZĄDŹ” to znana maksyma, ale nie
w naszym narodowym wydaniu. Bo dzielić – to jedno, a rządzić – to drugie. A to
drugie trzeba umieć.

17 kwietnia
Miałem rektoskopię. Przez pomyłkę,
bo się z sąsiadem na dostawkę zamieniłem. Podobno zabieg się udał. Całe szczęście, bo różnie człowiekowi w życiu, lub
jak mówią na Śląsku – w rzyci, może się
trafić. U mnie trafili. Nie było miło, ale
myślę, że Azja Tuhajbejowicz miał na
pewno gorzej. I bez znieczulenia. Ja też.
Zastanawiam się, co oni chcieli tam zobaczyć? Przecież przy przyjęciu powiedziałem otwarcie, gdzie mam już wszystko. Może chcieli sprawdzić?

26 kwietnia
Był u mnie kapelan szpitalny. Już trzeci raz. I trzeci raz popatrzył na mnie ze
współczuciem – i poszedł. O co chodzi,

że tak chodzi? Może wyglądam na potencjalnego klienta, albo może kapelan
od kogoś z personelu coś wie? W końcu w ramach klauzuli sumienia tajemnica lekarska nadal jest daleko po tajemnicy powszechnej spowiedzi. A w szpitalu przy przyjęciu wstępny wywiad robią.
Wywiad? Ludzie, uczcie się, jak to trzeba robić. Od tylu wieków to się sprawdza, to warto się nauczyć. Trochę się zdenerwowałem. Poprosiłem o coś uspokajającego. Nic nie dostałem. Trochę się
uspokoiłem.

30 kwietnia
Nadal leżę. Kapelan może mieć rację.
Chyba jednak nie jest ze mną dobrze, bo
gdyby było choć trochę lepiej, to już by
mnie wypisali. W końcu, ile łóżek na korytarzu można zmieścić

LIL w internecie: www.oil.lublin.pl

22 kwietnia
Obchodziłem urodziny. Głównie po
korytarzu, bo mi się stelaż w łóżku załamał. Do jutra mają naprawić. Można
się załamać.

a oszalał normalnie – z poniedziałku. Muszę zadzwonić do znajomych. W Wesołej mieszkają.

kultura.oil.lublin.pl
Medicus w internecie: www.medicus.lublin.pl
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Sałatka po lekarsku

Makaron na zielono (dla leniwych),
czyli tagliatelle con spinaci
Jak przeczekać przednówek, kiedy prawdziwych nowalijek jeszcze nie ma a te, które oferują sklepy na kilometr
pachną „sztucznością”. Proponuję sięgnąć po letnie zamrożone przetwory z warzyw. Ten nielubiany za swoją konsystencję szpinak (ale nie ten pędzony w szklarni sztucznie,
a ten z grządki, który został zamrożony jeszcze w lecie), może stanowić świetną propozycję na wiosenny obiad.
Szpinak, jak wiecie, ma właściwości „antynowotworowe” i chroni przed miażdżycą. To źródło beta-karotenu, witaminy C
oraz luteiny – znanych przeciwutleniaczy. Poza tym szpinak jest bogaty w potas, żelazo i kwas foliowy. Zawarty w nim kwas foliowy zapobiega np. wadom układu nerwowego płodu. Szpinak jest także bogaty w witaminę K, witaminy z grupy B, które obniżają cholesterol oraz
istotną dla opóźnienia procesów starzenia witaminę E. Zawiera dużo
obniżającego ciśnienie potasu. I choć faktycznie nie zawiera tyle żelaza, co przez pomyłkę naukowców mu przypisywano (przez źle postawiony przecinek) – i to do tego stopnia, że bohater kreskówek Popeye
miał siłę co się zowie, to i tak 2,8 mg w 100 g (przy dziennym zapotrzebowaniu ok. 18 mg dla kobiet i 15 mg dla mężczyzn) to na pewno
duża pomoc dla naszego układu krwiotwórczego Ale do rzeczy. Przepis jest banalnie prosty.
Składniki:
• 150 g makaronu tagliatelle
• 3 ząbki czosnku
• 1 łyżka masła
• 2 „trójkątne” serki topione (śmietankowe)
• 100 g sera pleśniowego np. gorgonzola
• 2–3 łyżki śmietany 18%
• 1 torebka mrożonego szpinaku
• 1 udko wędzonego kurczaka (rozdrobnione na małe kawałeczki).
Wykonanie:
Zmiażdżone w prasce ząbki czosnku podsmażyć przez chwilę na
roztopionym masełku, na głębokiej patelni, dodać serki topione i pokruszoną gorgonzolę. Po 2–3 minutach dodać śmietanę do jej zagotowania, a następnie torebkę lekko odciśniętego rozmrożonego szpinaku. Wszystko zagotować i dodać rozdrobnionego kurczaka. Dobrze
wymieszać i dodać ugotowany
makaron (al dente!) i ponownie dokładnie wymieszać. Podawać z kieliszkiem dobrego
białego wina.
PS Jak ugotować makaron
„al dente”? Al dente znaczy po
włosku niedogotowany. Aby go
przygotować, po prostu gotuj
makaron krócej o dwie minuty niż producent podał na opakowaniu. O tym, że makaron
jest ugotowany al dente świadczy np. biała kropka w środku nitki. Powinien być twardawy i sprężysty. Niektórzy twierdzą, że ugotowany „al dente” makaron należy
zahartować zimną wodą, dzięki temu zatrzyma się proces gotowania.
Moi przyjaciele z Włoch temu absolutnie zaprzeczają i ja też! Ugotować i dodać po odcedzeniu do sosu. Natomiast polecam stosowanie włoskich (prawdziwych) makaronów. Ich tajemnica tkwi w pszenicy, z której są zrobione. Niby ta sama durum a nie ta sama. Przekonajcie się sami.
Dariusz Hankiewicz

Komisja Rekreacji i Sportu

Program dostępu
do obiektów sportowych
na terenie kraju
dla członków LIL
Komisja Rekreacji i Sportu Lubelskiej Izby Lekarskiej współfinansuje program dostępu do obiektów
sportowych na terenie kraju dla członków LIL, na podstawie kart wystawianych przez Benefit Systems.
Aby uzyskać kartę należy wydrukować, wypełnić,
podpisać i odesłać (e-mailem, faksem lub pocztą) do
Izby deklarację przystąpienia do programu Multi Sport
oraz oświadczenie do PIT. Dotyczy to również osób,
które otrzymały karty w programie pilotażowym i chcą
nadal z nich korzystać.
Ceny udziału w programie uległy zmianie. Program
oferuje 3 rodzaje kart:
* MultiActive – 8 wejść na obiekty w ciągu miesiąca
– członek LIL płaci za kartę 35 zł miesięcznie (LIL
dopłaca 30 zł), osoba towarzysząca 120 zł miesięcznie, dziecko do 15 roku życia 59 zł miesięcznie
* MultiSport Classic – jedno wejście na obiekty dziennie – członek LIL płaci za kartę 76 zł miesięcznie
(LIL dopłaca 30 zł), osoba towarzysząca 160 zł miesięcznie, dziecko do 15 roku życia 67 zł miesięcznie
* MultiSport Plus – nielimitowana liczba wejść na
obiekty – członek LIL płaci za kartę 95 zł miesięcznie (LIL dopłaca 30 zł), osoba towarzysząca 179 zł
miesięcznie, dziecko do 15 roku życia 89 zł miesięcznie.
Okresem rozliczeniowym jest 1 miesiąc. Wpłaty dotyczącej danego miesiąca należy dokonywać co najmniej 10 dni przed jego rozpoczęciem na indywidualne subkonto wskazane przez Benefit Systems. Dystrybucją kart zajmie się też Benefit Systems.
Oferta dotyczy wyłącznie członków LIL i tylko tych,
którzy nie zalegają ze składkami. Liczba kart, którą możemy zaoferować w stosunku do programu pilotażowego wzrosła ponad 3-krotnie, ale jest ograniczona, decydować będzie kolejność zgłoszeń. Listę uczestników
programu będzie weryfikować co miesiąc LIL.
Karty są imienne, nie można ich odstępować. Przystępując do programu akceptujecie Państwo regulamin,
dostępny na stronach Benefit Systems.
Księgowość LIL, wystawi posiadaczom karty druki PIT.
Adres mailowy, na który można przesyłać
zeskanowaną deklarację:
komisja.sportu-imprezy@oil.lublin.pl
Faks 81 53 60 469
Adres 20-079 Lublin, ul. Chmielna 4,
prosimy o dopisanie na kopercie
„Karty Multi Sport”.
Lista dostępnych obiektów
na stronie Benefit Systems:
http://www.benefitsystems.pl/multisport/obiekty

Odeszli

Barbara Magryta (1925–2015)
21.02.2015 r., w wieku 90 lat, zmarła
lek. med. Barbara Magryta, absolwentka lubelskiej Akademii Medycznej rocznik 1951, specjalista I° w zakresie medycyny społecznej, I° chorób wewnętrznych, II° epidemiologii, jeden z pierwszych inspektorów sanitarnych w Polsce,
państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Chełmie, państwowy terenowy inspektor sanitarny w Lublinie, wieloletnia prezes Powiatowego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża, wykładowca epidemiologii i higieny w Szkole Pielęgniarstwa w Lublinie, organizator, kierownik i wykładowca Studium Instruktorów Higieny w tejże szkole. Piastując
funkcje w powyższych instytucjach, zawsze podkreślała, że nie wyobraża sobie
bycia lekarzem niemającym styczności
z chorym i niosącym mu pomocy, dlatego od początku do końca życia zawodowego pracowała również w lecznictwie
zamkniętym oraz otwartym.
Dopiero po przeczytaniu wspomnień
pozostawionych najbliższym, spisanych

u schyłku życia, dowiedziałem się, jak
dużym wysiłkiem było ukończenie studiów medycznych w tamtych czasach i jaki ogrom pracy włożyła w stworzenie od
podstaw kilku instytucji, którymi kierowała. Była osobą o bardzo dużych wymaganiach względem siebie oraz współpracowników, a jednocześnie, jak wspominają pracownicy, szefem, który w pracy wprowadzał atmosferę niemalże rodzinną, a przyjaźnie przetrwały do dziś. Była wulkanem
energii, wspaniałym dowodem na możliwość pokonania przez hardego ducha nękających ciało ciężkich, przewlekłych chorób. Dokształcanie zawodowe było zawsze
jej pasją – pamiętam, że nawet na emeryturze poświęcała wiele czasu na zgłębianie
najnowszej wiedzy medycznej. Jej etos pracy, satysfakcja z wykonywanego zawodu,
entuzjazm i charyzma miały niewątpliwy
wpływ na to, że od wczesnego dzieciństwa
również ja chciałem zostać lekarzem i przy
jej ogromnym dopingu udało się!
Pisząc te słowa wspominam nie tylko
wybitnego pracownika ochrony zdrowia,

Józef Jaszczuk (1930–2014)
Urodził się w 1930 roku w miejscowości Gęś, w powiecie radzyńskim. Szkołę
średnią rozpoczął w 1944 roku, a ukończył w 1950 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. A.J. Vetterów. Jako prymus
szkoły otrzymał dyplom upoważniający
do wstępu na wyższe uczelnie bez egzaminów. Wybrał medycynę.
Studia medyczne kontynuował w latach 1950–1955 na Wydziale Lekarskim
Akademii Medycznej w Lublinie. W latach 1954–1955 zatrudniony był w Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej Akademii Medycznej w Lublinie w charakterze
młodszego asystenta. Po otrzymaniu dyplomu mógł zostać w akademii i prowadzić działalność dydaktyczno-naukową.
Wybrał medycynę praktyczną chcąc mieć
bezpośredni kontakt z chorymi.
Z nakazu pracy i własnej decyzji objął w styczniu 1956 roku skromną placówkę po byłym punkcie felczerskim
w Dubience, w powiecie hrubieszowskim. W tych skromnych warunkach
przez 19 lat pracował prowadząc również izbę porodową. W 1974 roku doczekał się nowoczesnej placówki Gminnego Ośrodka Zdrowia z gabinetami: lekarza ogólnego, ginekologicznym, pediatrycznym, stomatologicznym i zabiegowym. Nadmienić należy, że przez pierwsze 5 lat swojej pracy zawodowej pracował przy lampie naftowej, ponieważ

gmina Dubienka nie była
zelektryfikowana i nie miała stałego połączenia komunikacji samochodowej. Od
pierwszych miesięcy swojej pracy zawodowej postawił na profilaktykę i szeroko rozumianą oświatę zdrowotną. Organizował wieczorowe szkoły zdrowia, które cieszyły
się ogromnym powodzeniem, a na zakończenie których przyjeżdżali przedstawiciele powiatowych władz służby zdrowia. Po
uzyskaniu II stopnia specjalizacji z medycyny ogólnej nawiązał ścisłą współpracę
z Instytutem Medycyny Pracy i Higieny
Wsi w Lublinie, kierowanym przez prof.
M. Latalskiego. Na jego sugestie doktor
Jaszczuk podjął próbę zorganizowania
Punktu Opieki PCK nad chorym w domu.
Było to pionierskie przedsięwzięcie, jedno z pierwszych w kraju. Po przeszkoleniu sióstr PCK rozwinął opiekę nad około 50 osobami szczególnej troski w miejscu ich zamieszkania. Olbrzymią pomoc
w realizacji tej opieki wniosła żona Marianna, która będąc kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kierowała wszechstronną pomoc materialną adekwatną do potrzeb. W uznaniu za to pionierskie przedsięwzięcie otrzymał dyplom
i Nagrodę Państwową I stopnia Ministra
Zdrowia i Opieki Społecznej.
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ale przede wszystkim
moją kochaną, niezwykle opiekuńczą Babcię,
jeden z najmocniejszych
filarów mojego dzieciństwa i lat młodzieńczych.
Niezależnie czy dzieliło
nas kilka ulic, czy kilka
tysięcy kilometrów zawsze byłem zobligowany do zdawania regularnych, szczegółowych relacji z moich losów. W zamian otrzymywałem wiele rad, których
wagę i mądrość coraz bardziej doceniam
z biegiem lat. Każda z rzadkich w ostatnich latach, ze względu na dzielącą nas
odległość, wizyt kończyła się wręczeniem
mi toreb pełnych pysznych dżemów, pikli i ciast – zastanawiałem się, jak znajduje siłę na niemal przemysłową ich produkcję. Kiedy kilka dni temu podczas rozmowy telefonicznej z moim przyjacielem
z czasów liceum wspomniałem o śmierci
Babci przekazał mi wyrazy współczucia
i dodał: „…ale smaku jej pierogów nigdy
nie zapomnę” – miał okazję ich skosztować 20 lat temu…
Żegnaj Babciu!
Tomasz Zakrzewski
Również w pierwszych latach 70. zorganizował Gminny Dom Seniora w Dubience, w którym rotacyjnie przebywali najbardziej potrzebujący wszechstronnej opieki, a którą sprawowały
siostry PCK.
Za wieloletnią działalność został odznaczony Brązowym, Srebrnym oraz Złotym Krzyżem Zasługi PCK.
Jednocześnie za wieloletnią i intensywną pracę w środowisku wiejskim otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi,
a następnie Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Po przejściu na emeryturę powrócił
do Lublina, nie tracąc kontaktu ze środowiskiem, z którym związał się na blisko 50 lat i któremu poświęcił całe swoje zawodowe życie. Ponadto brał czynny
udział w życiu społeczno-gospodarczym
w Dubience.
W uznaniu zasług wraz z przejściem na
emeryturę został wyróżniony tytułem Honorowego Obywatela Dubienki. W życiu
prywatnym Państwo Jaszczukowie mieli
troje dzieci, doczekali się pięciorga wnuków oraz trojga prawnuków.
Doktor Jaszczuk pokonał wiele trudności. Ostatniej przeszkody, jaką była nieuleczalna choroba, nie przezwyciężył.
Zmarł 20 grudnia 2014 r.
Pochowany w rodzinnym grobie
w Krasieninie nieopodal Lublina.
Non omnis moriar
Rodzina i Przyjaciele
21

Praca
Lekarze
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Kraśniku zatrudni lekarzy specjalistów w zakresie pediatrii. Warunki pracy i płacy do uzgodnienia. Kraśnik, ul. Chopina 13, tel. (81) 825 13 66.
• NZOZ w Lublinie poszukuje do współpracy lekarza dermatologa zajmującego się medycyną estetyczną, chętnego do pracy na laserze Lightwalker. Tel.: 501 501 878.
• Sanatorium Uzdrowiskowe Rolnik zatrudni na
umowę kontrakt lekarski balneologa lub specjalistę chorób wewnętrznych po kursie z balneologii lub specjalistę rehabilitacji medycznej. Kontakt: tel. 81 501 47 51 wew. 237 lub 81 501 47 53,
e-mail: rolnik@sanatoria.com.pl
• Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
we Włodawie zatrudni lekarzy o specjalnościach:
specjalista chirurgii – praca w Oddziale Chirurgii
Ogólnej z Pododdziałem Urazowo-Ortopedycznym oraz w Poradni Chirurgicznej, specjalista medycyny ratunkowej – praca w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, lekarz rodzinny – praca w Poradni Lekarza Rodzinnego, specjalista laryngologii –
praca w Poradni Laryngologicznej, specjalista radiologii – praca w Zakładzie Radiologii. Tel. kontaktowy: 82 57 25 813, 797 704 877.
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 w Bełżycach, 24-200 Bełżyce, ul. Przemysłowa 44 zatrudni specjalistów: pediatrii (praca
w oddziale), chirurgii ogólnej (praca w oddziale
i w poradni), neurologii (konsultacje w oddziałach oraz praca w poradni), ginekologii i położnictwa (praca w oddziale – 0,6 etatu) oraz okulistę (praca w poradni). Kontakt osobisty lub pod
numerem: (81) 516 29 26, 605 358 585, dkzoz1@
powiat.lublin.pl
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Kraśniku zatrudni lekarzy specjalistów w zakresie: chorób wewnętrznych, kardiologii, anestezjologii i intensywnej terapii, radiologii i diagnostyki obrazowej. Warunki pracy i płacy do uzgodnienia w SPZOZ w Kraśniku, ul. Chopina 13, tel.
(81) 825 13 66.
• SPZOZ w Krasnymstawie zatrudni lekarzy specjalistów z anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej, radiologii i diagnostyki obrazowej, położnictwa, ginekologii. Tel. 82 576 21
70, sekretariat@spzozkrasnystaw.pl
• Przychodnia Żagiel Med. przy ul Zana 32 a w Lublinie zatrudni specjalistów: endokrynologii, ginekologii, kardiologii, neurologii i okulistyki. Zainteresowanych prosimy o kontakt: tel. (081) 44
10 381, 661 339 303 lub listownie: CRH Żagiel
Med. Sp. z o.o. Sp. Jawna, 20-362 Lublin, ul. K.
Przerwy-Tetmajera 21.
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• Lekarz pediatra (I st. specjalizacji) szuka pracy
w POZ na terenie Lublina – umowa o pracę, cały
etat. Proszę o kontakt mailowy pediatra@poczta.onet.pl
• Lekarz mieszkający na stałe w Lublinie l. 40, po 3
roku specjalizacji z chorób wewnętrznych i z doświadczeniem w pracy w SOR, opiece świątecznej
oraz POZ poszukuje pracy na etat na terenie Lublina lub najbliższych okolic z możliwością przeniesienia specjalizacji do Oddziału Chorób Wewnętrznych. Możliwa również praca dyżurowa
w SOR, pogotowiu, nocnej opiece świątecznej,
poradni POZ na etat. Tel. 536 200 303.
• ZOZ w miejscowości Wysokie (powiat lubelski) zatrudni lekarza do pracy w POZ (specjalistę medycyny rodzinnej, pediatrę lub internistę). Praca na
pełny etat lub na godziny, forma zatrudnienia dowolna. Tel. 509 619 501.
• Praktyka Lekarska Konsylium w Biłgoraju zatrudni
internistę lub lekarza rodzinnego do pracy w POZ.
Kontakt: tel. 606 953 845.
• Poradnia Eskulap, ul. Pogodna 36 w Lublinie nawiąże współpracę z lekarzami różnych specjalności, chętnie z endokrynologiem i kardiologiem.
Tel. 512 234 727.

Dentyści
• NZOZ w Zamościu zatrudni lekarza stomatologa po stażu. Praca na umowę z NFZ i prywatnie.
Możliwość zakwaterowania w dwupokojowym
mieszkaniu. Tel. 696 487 438.
• LUXMED-UZDROWISKO NAŁĘCZÓW Sp. z o.o. nawiąże współpracę z lekarzem dentystą. Oferta dotyczy naszych placówek w Nałęczowie i Poniatowej. Prosimy o kontakt pod nr tel. 602 407 672
lub bok@luxmednaleczow.pl”
• Lekarz stomatolog z doświadczeniem potrzebny
od zaraz, najchętniej na rencie lub emeryturze.
Wiadomość tel. 600 877 755, 500 846 236.
• NZOZ w Lublinie zatrudni lekarzy stomatologów
do pracy w nowocześnie wyposażonych gabinetach w ramach kontraktu z NFZ i prywatnie.
Wymagana specjalizacja I stopnia lub wyższa.
Tel. 501 501 878.
• Praca dla stomatologa, chirurga, implantologia i ortodonty. Gabinety MediDent w Łęcznej.
Tel.519 111 517.
• Przychodnia stomatologiczna w Lublinie zatrudni
lekarza stomatologa. Tel. 601-235-15.
• NZOZ pod Lublinem zatrudni lekarza stomatologa w ramach umowy z NFZ oraz usługi prywatne. Tel. 519 059 006.
• Podejmę współpracę z lekarzem stomatologiem
w przychodni w Lublinie. Gabinet nowocześnie
wyposażony. Świadczenia w ramach umowy
z NFZ oraz prywatnie. Tel 665 981 234.
• Gabinet w centrum Białej Podlaskiej zatrudni stomatologa. Kontakt: deniro@post.pl, tel.
602 507 717.
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• Gabinet stomatologiczny wynajmę lub sprzedam,
ul. Organowa. Tel.790 404 800.
• NZOZ w Lublinie poszukuje do współpracy lekarzy
stomatologów specjalistów z ortodoncji, endodoncji, pedodoncji lub młodych lekarzy chcących
specjalizować się w wyżej wymienionych dziedzinach. Zapewniamy pracę długoterminową w nowocześnie wyposażonych gabinetach i wsparcie
w dalszym kształceniu. Tel. 501 501 878.

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.

Drobne
• SPRZEDAM funkcjonujący NZOZ stomatologiczny
– własność bez obciążeń, o dwóch lokalizacjach
w Lublinie, wyposażony w najnowocześniejszy
sprzęt, 6 gabinetów, pracownia rentgenodiagnostyczna, w tym obrazowanie 3D, pracownia protetyczna, baza pacjentów, ISO, kontrakt z NFZ.
Kontakt: stom.lub@gmail.com
• Sprzedam 1/2 udziałów w NZOZ stomatologicznym (4 stanowiska) na terenie Lublina, kontakt: stom.lub@gmail.com
• Wynajmę gabinet lub gabinety lekarskie w nowoczesnej przychodni medycznej w Lublinie – okolice ul. Zana. Tel. 600 432 614.
• LUXMED-UZDROWISKO NAŁĘCZÓW Sp. z o.o. wynajmie wyposażony gabinet lekarski w naszych
placówkach w Nałęczowie lub Poniatowej. Prosimy o kontakt pod nr tel. 602 407 672 lub bok@
luxmednaleczow.pl
• Aparat do kriochirurgii Metrum AK-1 (Cryo-S)
z prywatnego gabinetu. Jak nowy. Szczelny, zapasowe uszczelki, wąż. Zestaw: 2 butle, 3 sondy. Nowy kosztuje 3x tyle, a różni się jedynie wyglądem.
Cena do negocjacji: 4900 zł, tel. 506 181 881.
• Sondy CRYO-S do kriochirurgii. Dużą ilość różnego rodzaju sond do zamrażania za połowę ceny:
ginekologiczne i inne. Sondy w bardzo dobrym
stanie, jak nowe. Kontaktowe 500 zł, natryskowe
SG-10 800 zł, tel. 506 181 881.
• Videokolposkop z torem wizyjnym C-100 Metrum.
Kolposkop z kolorową kamerą, panelem lcd, podwójny halogen. Pełna regulacja, na kółkach. Stan
jak nowy. Cena 8000 zł do negocjacji. Zdjęcia na
maila, tel. 506 181 881.
• Odstąpię lokal 130 mkw. w Modliborzycach k.
Janowa Lubelskiego, w którym znajduje się Zakład Rehabilitacji wraz ze sprzętem do fizykoterapii, wyposażoną salą gimnastyczną. Budynek spełnia wymogi NFZ. W rozliczeniu dotacje
unijne. Atrakcyjna cena. Kontakt: 533 778 544,
603 250 356.
• Praktykę stomatologiczną – gabinet (Lublin śródmieście) o b. wysokim standardzie wyposażenia
–sprzedam, przyjmę wspólnika, wynajmę. Kontakt 506 676 028.
• Sprzedam lampę bezcieniową do unitu stomatologicznego oraz skrzynkę wyciszającą na kompresor. Tel. 519 059 006.
• Sprzedam aktualnie działającą (6 lat) praktykę stomatologiczną, centrum Lublina, wysokiej jakości
sprzęt i wyposażenie gabinetu, lokal wynajmowany, korzystne warunki najmu, lokal 62 mkw.
Tel.: 791 939 757, e-mail: gabinetstomatologiczny112@onet.eu.
• Sprzedam używany pantomograf cyfrowy produkcji firmy Instrumentarium dental Orthopantomograph model OP 200 D bez cefalostatu. Data rozpoczęcia eksploatacji 2009 r. Urządzenie jest
w pełni sprawne, zadbane, posiada paszport techniczny, ważne przeglądy, wykonane testy specjalistyczne w 2014 r., posiada świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej. Cena: 45000 zł brutto.
Tel.: 606 676 822.

Składki członkowskie w 2015 r.
Zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej nr 27/14/VII z 5 września 2014 r.
z dniem 1 stycznia 2015 r. zmienia się wysokość składki członkowskiej na rzecz izby
lekarskiej.
Uchwała ustala wysokość składki obowiązującej lekarza lub lekarza dentystę,
członka okręgowej izby lekarskiej na 60
zł miesięcznie.
Lekarz/lekarz dentysta posiadający
ograniczone prawo wykonywania zawodu opłaca składkę w wysokości 10 zł
miesięcznie.
Stałe zwolnienie z obowiązku opłacania
składki przysługuje lekarzowi, który ukończył 75 lat lub został skreślony z rejestru
członków okręgowej izby lekarskiej.
Czasowe zwolnienie z opłacania składki przysługuje lekarzowi, który złożył
wniosek wraz z oświadczeniem, że nie
osiąga przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów

Uwaga! Zmiana terminu!
Komisja Kształcenia Medycznego Lubelskiej Izby Lekarskiej informuje, że z przyczyn
od niej niezależnych uległa zmianie data kursów w Lublinie: „Uświadomiona zgoda pacjenta na leczenie. Błąd medyczny” – z 11 kwietnia
na 13 czerwca 2015 r.
Wszystkie osoby zgłoszone na poszczególne kursy zostały przeniesione na nowe
terminy.
W przypadku rezygnacji bądź wątpliwości prosimy o kontakt: kursy@oil.lublin.pl, tel.:
81 53 604 87.

Parking dla lekarzy
Uprzejmie informujemy, że lekarze przyjeżdżający samochodami do siedziby LIL przy
ul. Chmielnej 4 w Lublinie w przypadku braku miejsc postojowych przed budynkiem LIL,
mogą bezpłatnie korzystać z miejsc zarezerwowanych na parkingu Kliniki Okulistyki przy
ul. Chmielnej 1.
Wjazd na parking na hasło „Lubelska Izba
Lekarska”.

wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem renty lub emerytury, w rozumieniu
przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub ustaw
regulujących zaopatrzenie emerytalne służb
mundurowych. Czasowe zwolnienie przysługuje tylko na okres nieosiągania powyżej opisanych przychodów.
Lekarz, który przed wejściem w życie
uchwały, 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 uchwały, uzyskał prawo do zwolnienia
z obowiązku opłacania składki zachowuje
prawo do zwolnienia do czasu zaistnienia
zdarzenia skutkującego powstaniem obowiązku opłacania składki.
Wszelkie zmiany mające wpływ na wysokość składki członkowskiej należy zgłaszać w izbie lekarskiej w terminie do 30 dni.
Zmiany te skutkują od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym ORL podjęła stosowną uchwałę.
Składkę za dany miesiąc opłaca się do
końca tego miesiąca lub z dowolnym wyprzedzeniem.
Składki należy opłacać przelewem na
indywidualne konto bankowe lub w kasie LIL.
Pełna treść uchwały jest dostępna
na stronach NIL pod adresem: http://
www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0008/97262/ru027-14-VII.pdf
Numer indywidualnego konta do
wpłat składek członkowskich można
sprawdzić na stronie Lubelskiej Izby
Lekarskiej: http://www.oil.lublin.pl/
skladki.html
Informacji dotyczących składek udziela pracownik rejestru składek członkowskich:
tel.: 81 536-04-54,
e-mail: skladki@oil.lublin.pl

Pożyczki
Pożyczki socjalne będą realizowane
w maju 2015 r. – na bieżąco. Pożyczki
szkoleniowe – na bieżąco.
Informacje o przyznanych pożyczkach
uzyskać można telefonicznie: w kasie LIL
– 81 536 04 71, w delegaturach: w Białej Podlaskiej – 83 342 82 07, Chełmie –
82 564 35 99, oraz w Zamościu – 84 638
46 58. Zainteresowani proszeni są o odbiór przyznanych pożyczek w drugiej połowie miesiąca.

• Spłata pożyczki rozpoczyna się już
w następnym miesiącu po jej otrzymaniu.
• Raty powinny być spłacane do 10. każdego miesiąca. W przypadku niespłacenia raty w terminie, automatycznie
naliczana będzie kara – 20 zł za każdy miesiąc opóźnienia spłaty.
• W razie niespłacania pożyczki, mimo wezwania przez Komisję Socjalną LIL, wzywani do spłaty będą żyranci dłużnika.

konto na pożyczki:
16 1910 1019 2600 1690 3121 0001
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Komisja
Wykonywania
Zawodu ORL
w Lublinie
informuje

Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r.
o izbach lekarskich (DzU z 2009 nr
219, poz. 1708 z późn. zm.) nakłada
na lekarzy i lekarzy dentystów zrzeszonych w okręgowej izbie lekarskiej
obowiązek powiadamiania izby w terminie 30-dniowym o zmianach dotyczących:
• imienia i nazwiska
• obywatelstwa
• posiadania prawa wykonywania zawodu w innym państwie
• rodzaju i stopnia posiadanej specjalizacji/tytułu specjalisty i daty jej
uzyskania
• rodzaju umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych
• rodzaju i daty uzyskania stopnia
i tytułu naukowego
• nazwy i adresu miejsca pracy, daty podjęcia i zakończenia zatrudnienia, stanowiska (u każdego pracodawcy), dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu – umowa o pracę, świadectwo pracy
• informacji o prowadzeniu indywidualnej/specjalistycznej/grupowej
praktyki lekarskiej
• informacji o zaprzestaniu prowadzenia indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki lekarskiej
(wykreślania wpisu z ewidencji
działalności gospodarczej)
• informacji dotyczącej wykonywania zawodu lekarza w innym niż
Rzeczpospolita Polska państwie
członkowskim Unii Europejskiej
• informacji dotyczącej zaprzestania wykonywania zawodu lekarza
na czas nieokreślony na terytorium
RP
• informacji o ograniczeniach w wykonywaniu zawodu lekarza
• informacji o zawieszeniu w wykonywaniu zawodu lekarza
• informacji o podjęciu wykonywania
zawodu lekarza na terytorium RP
• informacji o emeryturze, rencie, dacie przyznania, nazwy organu wydającego decyzję
• adresu miejsca zamieszkania, numeru telefonu, faksu i adresu poczty elektronicznej (o ile posiada)
• adresu do korespondencji
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Biuro LIL
• 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,
doskonalenie.zawodowe@oil.lublin.pl
• Komisja ds. Lekarzy Seniorów:
wtorek, czwartek: 13-15
81 536-04-55

Biura w delegaturach
• Komisja Stomatologiczna:
81 536-04-87,
fax 81 536-04-78
komisja.stomatologiczna@oil.lublin.pl,
• Rzecznik Praw Lekarza:
Jacek Niezabitowski
tel. 601 501 470, rpl@oil.lublin.pl
• Archidiecezjalny Duszpasterz
Służby Zdrowia:
ks. Wojciech Iwanicki,
663 983 783, wiwanicki@o2.pl
• księgowość: 81 536-04-71,
kasa czynna: poniedziałek: 10-15,
wtorek: 9-16.45, środa,
czwartek: 10-15.30, piątek: 10-12
• kancelaria Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej:
81 536-04-76, rzecznik@oil.lublin.pl
• kancelaria Okręgowego Sądu
Lekarskiego: 81 536-04-77,
sad@oil.lublin.pl
• ubezpieczenia lekarzy:
81 536-04-77 (Lublin),
83 342-82-07 (Biała Podlaska),
82 564-35-99 (Chełm),
84 638-46-58 (Zamość)
ubezpieczenia@oil.lublin.pl
• biuro prawne:
81 536-04-56, 81 536-04-50
(porady po telefonicznym umówieniu)

Dyżury Prezydium ORL w Lublinie
Poniedziałek:
Maria Dura – godz. 15.00-17.00
Wtorek:
Jacek Szkutnik – godz. 14.00-15.30
Barbara Hasiec – godz. 13.30-15.30
Grzegorz Pietras – godz. 14.30-15.30
Środa:
Monika Bojarska-Łoś
– godz. 15.00-16.00
Leszek Buk – godz. 12.00-12.30
Anna Zmysłowska – godz. 15.00-16.00
Maria Dura – godz. 15.00-16.00
Czwartek:
Janusz Spustek – godz. 14.00-16.00
Piątek:
Leszek Buk – godz. 13.30-14.30

miesięcznik Lubelskiej Izby Lekarskiej

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.pl

Rada programowa:
Monika Bojarska-Łoś, Leszek Buk, Maria Dura, Barbara Hasiec, Grzegorz Pietras,
Janusz Spustek, Jacek Szkutnik, Anna Zmysłowska
Redakcja:
Marek Stankiewicz (redaktor naczelny), Anna Augustowska (sekretarz redakcji)
Współpracownicy:
Iwona Burdzanowska, Marek Derkacz, Małgorzata Gnyś-Godard, Dariusz Hankiewicz,
ks. Wojciech Iwanicki, Jerzy Jakubowicz, Maria Król, Maria Przesmycka, Irosław Szymański
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i adiustacji tekstów nadesłanych do redakcji.
Materiałów nie zamówionych nie odsyłamy.

24

MEDICUS 5/2015

• delegatura Biała Podlaska:
tel. 83 414-72-07, fax 83 344-28-87
ul. Okopowa 3, 21-500 Biała Podlaska
biala.podlaska@oil.lublin.pl
czynne: poniedziałek – piątek
7.30-15.30
• 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

adresy internetowe:
Medicus – www.medicus.lublin.pl
LIL – www.oil.lublin.pl
Komisja Stomatologiczna ORL –
www.stomatologia.oil.lublin.pl
Komisja Kultury ORL – ^www.
kultura.oil.lublin.pl
Duszpasterstwo Służby Zdrowia –
www.dsz.oil.lublin.pl

BIURO NIERUCHOMOŚCI
FACTOR
ul. Królewska 6
20-109 Lublin
e-mail: factor@factor.lublin.pl
tel.: 607 252 999

Za pośrednictwem BIURA NIERUCHOMOŚCI FACTOR możesz zrealizować zakup:
− lokali mieszkalnych do zamieszkania bądź inwestycyjnie na wynajem
– lokali usługowych
NIE POBIERAMY PROWIZJI ZA POMOC
W ORGANIZACJI ZAKUPU APARTAMENTÓW
NA ZDROJOWYM OSIEDLU!!!
Wynagrodzenie Biura FACTOR z tytułu pośrednictwa sprzedaży nieruchomości
pokrywa inwestor/sprzedający.

Zapraszamy do zakupu.
Więcej informacji
pod numerem 607 252 999.

Nowy Mercedes GLA.
Bądź pierwszy przed wszystkimi.

A Daimler Brand

www.mercedes-benz.pl

Klasa GLA 220 CDI – zużycie paliwa (średnio) – 4,4 l/100 km, emisja CO₂ (średnio) – 116 g/km.
*Rata miesięczna netto dla Klasy GLA w ofercie leasingu dla przedsiębiorców z 10-procentową wpłatą własną, okres umowy: 48 miesięcy,
przebieg całkowity: 80 000 km. Oferta Lease&Drive Basic Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o.

