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Obawy budzi zachowanie się NFZ wobec przychodni, zwłasz-
cza tych, których właścicielami są członkowie Porozumienia Zie-
lonogórskiego. Instytucja kontroli może być nadużywana i cza-
sami znacznie utrudnić ich funkcjonowanie.

Janusz Spustek
str. 2

Diagnoza wstępna

„Konieczne będą zmiany 
organizacyjne”

– Nie można zapominać, że pacjenci ze schorzeniami nieno-
wotworowymi także mają prawo do rozpoznania histopatolo-
gicznego stawianego w rozsądnym czasie i nie mogą być dys-
kryminowani –

mówi prof. Justyna Szumiło, 
konsultant wojewódzki w dziedzinie patomorfologii ,

w rozmowie z Markiem Derkaczem
str. 2–3

Tłoku nie ma
– Abym mogła pomóc, ktoś musi zrobić pierwszy krok. Taki 

lekarz otrzyma wsparcie i szansę na odzyskanie zdrowia. Cho-
roba alkoholowa jest chorobą przewlekłą, nieleczona postępuje 
i jak każda zmierza do fazy nieodwracalnej –

mówi Maria Dura specjalista psychiatrii, 
pełnomocnik ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów 

przy LIL, w rozmowie z Anną Augustowską
str. 8–9 
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z prof. dr hab. n. med. Justyną Szumiło, 
kierownikiem Katedry i Zakładu Patomorfologii 
Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

oraz konsultantem wojewódzkim 
w dziedzinie patomorfologii, 
rozmawia Marek Derkacz

Diagnoza wstępna

Lekarze POZ zaczęli przyjmować 
w przychodniach. Po jednym dniu pod-
sumowań warunków porozumienia, te-
mat zniknął z mediów. Oczywiście, le-
karze i pacjenci odczuwają dużą ulgę, 
ale niepokój o następstwa zapowiada-
nych i w niektórych przypadkach roz-
poczętych represji wobec „nieposłusz-
nych” lekarzy – pozostał. Właściwie te-
mat jest dużo szerszy gdyż poza ewentu-
alnym zastosowaniem skutków negatyw-

nych wobec lekarzy pozostaje wiele miesięcy na udowodnie-
nie słuszności wprowadzenia pakietów i to ma szerokie zna-
czenie społeczne. Rozpoczyna się ono od wpływu na warun-
ki wykonywania zawodu i tutaj skutek już jest bezsprzecznie 
negatywny. Jestem zawiedziony brakiem reakcji mediów na 
informacje, że 60–70 proc. czasu wizyty lekarskiej zajmują 
czynności informatyczno-papierowe, a czasu tego nie udało 
się skrócić poniżej 10 minut. Korzyści dla pacjenta na tym po-
ziomie, niestety, nie można się dopatrzeć, a odnośnie pakie-
tów, mam nadzieję, że znajdą się osoby, które otrzymają rze-
czywiste dane i przerwą ich negatywne oddziaływanie. Nie-
potrzebna natomiast jest poniesiona strata konsultanta krajo-
wego w dziedzinie medycyny rodzinnej (nie zgadzając się ze 
zmianami w ochronie zdrowia i z powodu braku komunika-
cji z odpowiednimi strukturami Ministerstwa Zdrowia – zre-
zygnował ze stanowiska). Jednocześnie chcę wierzyć, że do-
datkowa praca SOR-ów i izb przyjęć, zgodnie z obietnicą mi-
nistra, będzie sfi nansowana. 

Mam też nadzieję, że rozpoczęte represje wobec lekarzy 
zostały już zaniechane i naprawione. Nie wnikając w powo-
dy wypowiedzeń lekarzom umów na wynajem lokali na dzia-
łalność POZ, wszyscy chyba mamy przeświadczenie, że na-
ciski polityczne i odgórne miały największe znaczenie. Wła-
ściciele nieruchomości nie powinni mieć obecnie problemów 
z odwołaniem tych wypowiedzeń. 

Większe obawy budzi zachowanie się NFZ wobec przy-
chodni, zwłaszcza tych, których właścicielami są członkowie 
Porozumienia Zielonogórskiego. Instytucja kontroli (jakkol-
wiek potrzebna w szczególnych przypadkach) może być nad-
używana i czasami znacznie utrudnić funkcjonowanie przy-
chodni. Powody takich działań nasuwają się same. Minister 
może będzie chciał wdrożyć proces zniechęcania do przyna-
leżności członków do PZ i w ten sposób osłabić ten związek. 
Możliwy jest też jeszcze inny powód. Niestety, polityka Mi-
nisterstwa Zdrowia przez wiele lat starała się dezawuować 
lekarza w oczach społeczeństwa i obarczać go winą za nie-
powodzenia związane z organizacją i fi nansowaniem ochro-
ny zdrowia. Jestem przekonany, że przyjdzie czas rozlicze-
nia z efektów ostatnich zmian systemu. Jeżeli wynik wpro-
wadzenia pakietów przyniesie więcej strat niż korzyści, aby 
autorzy tego pomysłu nie sięgnęli do wypróbowanego spo-
sobu oskarżenia lekarzy za jego niepowodzenia. 

Taki scenariusz jak fi lmu science fi ction sprawdzić się nie 
może, bo instytucje demokratyczne, w tym NFZ, powinny 
przecież przestrzegać prawa. Minister zdrowia zachęcał do za-
kładania nowych praktyk POZ i obiecał ułatwienia w ich reje-
stracji. Spędziłem dużo czasu przeszukując stronę internetową 
NFZ, aby sprawdzić, czy prawdziwa jest informacja uzyskana 
od znajomego, że w przypadku nowych POZ dotychczasowe 
wymagania wobec lekarzy (odpowiednie specjalizacje, okre-
ślony czas pracy w POZ) nie będą obowiązywały. Cieszę się, 
bo takich informacji nie znalazłem – to tylko plotka. 

Janusz Spustek 

• Czy, Pani zdaniem, liczba aktywnych zawodowo patomor-
fologów w Polsce jest w stanie zapewnić odpowiednio szybkie 
rozpoznania i skuteczne leczenie nowotworów w ramach pla-
nowanego przez Ministerstwo Zdrowia wsparcia polskiej on-
kologii?

– Specjalistów patomorfologów, w tym emerytowanych, 
ale uprawiających w dalszym ciągu zawód oraz lekarzy spe-
cjalizujących się, jest obecnie w Polsce prawdopodobnie nie-
spełna 500. To zdecydowanie za mało, biorąc pod uwagę co-
raz większe wymagania stawiane patologom i rosnące zna-
czenie diagnostyki patomorfologicznej w dobie terapii sper-
sonalizowanej. W przeciwieństwie do krajów Europy Zachod-
niej i USA patomorfologia nigdy nie była bardzo atrakcyjną 
specjalizacją w naszym kraju, czego przykre skutki odczu-
wamy obecnie. Poważnym problemem jest czasowa lub stała 
emigracja. Wielu, szczególnie młodych kolegów po uzyska-
niu specjalizacji, decyduje się na pracę za granicą nie tylko ze 
względów fi nansowych, ale także z powodu większego kom-
fortu pracy i prestiżu, jakim cieszą się patolodzy w tych kra-
jach. Spora jest także grupa osób, która z różnych względów 
rezygnuje z patomorfologii, nawet po zdanym egzaminie i re-
alizuje się w innych specjalnościach lub odchodzi z zawodu. 
Co prawda w ostatnim postępowaniu kwalifi kacyjnym Mini-
sterstwo Zdrowia przyznało rezydentury na wszystkie zgła-
szane miejsca szkoleniowe i są zapewnienia o podobnie wy-
jątkowym potraktowaniu patomorfologii w najbliższym cza-
sie, ale są to, niestety, działania doraźne, które odniosą pozy-
tywne skutki dopiero w przyszłości. 

• Ilu patomorfologów pracuje w województwie lubelskim 
i czy są oni w stanie zaspokoić potrzeby związane z diagnosty-
ką onkologiczną w naszym regionie?

– Specjalistów czynnych zawodowo w województwie lubel-
skim jest około dwudziestu. Sześć osób jest w trakcie specjali-
zacji lub ją ukończyło, ale nie zdało jeszcze egzaminu. Nie jest 
to wystarczająca liczba dla pełnego zaspokojenia potrzeb w za-
kresie diagnostyki histopatologicznej nie tylko pacjentów on-
kologicznych. 

• Jakich lekarzy, poza onkologami, w swojej codziennej prak-
tyce wspierają patomorfolodzy?

– Patolodzy współpracują na co dzień z lekarzami praktycz-
nie wszystkich specjalności zabiegowych oraz gastroenterologa-
mi, pulmonologami, hematologami, dermatologami, nefrologa-
mi. A sporadycznie także z innymi kolegami, jeżeli ich pacjenci 
wymagają diagnostyki histopatologicznej lub cytologicznej. 

• Obecnie na wyniki badań lekarze kierujący materiał do 
pracowni muszą czekać co najmniej kilkanaście dni. Czy jest 

szansa, aby czas oczekiwania, niekiedy tak bezcenny dla pa-
cjentów, uległ skróceniu? 

– Czas oczekiwania jest różny w zależności od rodzaju 
badania. Na wyniki badań cytologicznych czeka się zwykle 
od kilkunastu godzin do kilku dni. Dłużej trwają badania hi-
stopatologiczne, szczególnie dużego materiału operacyjne-
go. Wynika to z niezbędnych procedur technicznych (przy-
gotowanie preparatów) oraz wymogów związanych z formu-
łowaniem raportów histopatologicznych. Postawienie same-
go rozpoznania nie jest wystarczające, ponieważ raporty po-
winny uwzględniać wiele dodatkowych parametrów, nie tyl-
ko morfologicznych, istotnych ze względów prognostycznych 

i trudnej sytuacji fi nansowej wielu szpitali, nie jest to moż-
liwe. Natomiast z rzeczy bardziej realnych, mogących nieco 
usprawnić pracę patologa, warto przypomnieć o bardziej skru-
pulatnym wypełnianiu skierowań na badania histopatologicz-
ne, z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych danych klinicz-
nych, co zaoszczędziłoby patologom niepotrzebnych telefonów 
i skróciło oczekiwanie na informacje istotne z punktu widze-
nia diagnostycznego. 

• Czy pod względem wyposażenia powinniśmy mieć ja-
kieś kompleksy w stosunku do ośrodków w innych częściach 
kraju?

– Dzięki staraniom poprzednich kierowni-
ków, profesorów Elżbiety Korobowicz i Da-
niela Chibowskiego, pracownia została wy-
posażona w odpowiedni sprzęt. Jednak bio-
rąc pod uwagę postęp techniczny, nie mogę, 
niestety, powiedzieć, żebyśmy obecnie byli 
w czołówce. Najpilniejsze jest pozyskanie no-
wego oprogramowania komputerowego i urzą-
dzeń peryferyjnych do obsługi pracowni. Ko-
nieczny będzie też zakup nowoczesnego pro-
cesora tkankowego. 

• Młodzi lekarze niezbyt chętnie otwiera-
ją specjalizację z patomorfologii. Co mogło-
by ich zachęcić? 

– Uważam, że szersze zapoznawanie stu-
dentów z codzienną pracą patologa i uświada-
mianie jej znaczenia w diagnostyce może za-
chęcić do wyboru tej specjalizacji. Podczas za-
jęć dydaktycznych skupiamy się z konieczno-
ści przede wszystkim na zagadnieniach teore-
tycznych, dlatego absolwent uczelni nie bar-
dzo wie, na czym właściwie polega nasza praca 

i nie uwzględnia patomorfologii jako jednej z możliwych opcji 
zawodowych. Następna sprawa to przyznawanie, odpowiedniej 
do potrzeb, liczby miejsc rezydenckich tak, aby wszyscy zainte-
resowani mieli szansę na rozpoczęcie specjalizacji. I na koniec 
coś, co być może jest najważniejsze – działania mające na celu 
podniesienie prestiżu zawodowego patologów, znajdujące swo-
je odzwierciedlenie także w gratyfi kacji materialnej. 

• Czy przygotowany przez MZ pakiet onkologiczny jest 
w ogóle możliwy do zrealizowania przy tak małej liczbie pato-
morfologów w Polsce?

– Jak już wspominałam, jest to trudne, a w przypadku pra-
cowni zatrudniających małą liczbę specjalistów często niemoż-
liwe. Niektóre ośrodki zdecydowały się na wydłużenie czasu 
pracy patologów. Ponadto, aby zmieścić się w czasie założo-
nym w pakiecie ministerstwa, można także zastosować w po-
czątkowym raporcie histopatologicznym sformułowania ogól-
ne, często stosowane np. w badaniach śródoperacyjnych, które 
na dalszym etapie diagnostyki rozbudowujemy i uszczegóło-
wiamy w oparciu o techniki dodatkowe, konsultacje materiału, 
itd., co wymaga często dłuższego czasu. Dążąc jednak do za-
spokojenia wymagań ministerialnych, nie można zapominać, że 
pacjenci ze schorzeniami nienowotworowymi także mają pra-
wo do rozpoznania histopatologicznego stawianego w rozsąd-
nym czasie i nie mogą być dyskryminowani. 

Patomorfologia a pakiet onkologiczny

„Konieczne będą zmiany organizacyjne”

i predykcyjnych, zwłaszcza w diagnostyce nowotworów. Nie 
sposób wyobrazić sobie także dzisiaj diagnostyki bez technik 
dodatkowych, jak immunohistochemia, mikroskopia elektro-
nowa, hybrydyzacja in situ czy badania molekularne. Wyma-
gają one od patologa wiedzy, doświadczenia i są czasochłon-
ne. Trzeba także wspomnieć o sytuacjach wyjątkowych, kie-
dy ze względu na nietypowy obraz morfologiczny, konieczna 
jest konsultacja w ośrodku mającym większe doświadczenie 
w diagnostyce określonych zmian.

• Jakie działania w pierwszej kolejności należałoby podjąć, 
aby zwiększyć wydajność i tak niewielkiej liczby lekarzy tej 
specjalności? Czy dzięki inwestycjom w bardziej nowoczesny 
sprzęt, byłaby szansa na zwiększenie wydajności ich pracy?

– Nowoczesny sprzęt jest oczywiście potrzebny, ponieważ 
usprawnia pracę personelu technicznego, standaryzuje i skra-
ca czas przygotowania preparatów czy wykonania odczynów 
immunohistochemicznych. Jednak to patolog ocenia prepara-
ty i w powiązaniu z informacjami klinicznymi stawia rozpo-
znanie, za które bierze odpowiedzialność. Większość znanych 
mi patologów to osoby bardzo zajęte i trudno byłoby w obec-
nych warunkach wymagać zwiększenia wydajności pracy. Na 
pewno lepsze warunki fi nansowe, pozwalające na utrzymanie 
się na odpowiednim poziomie z jednego miejsca pracy, mogły-
by wpłynąć na wydajność. Ale przy małej liczbie patologów 
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Sześć długich dni trwała medialna ka-
nonada na linii rząd – lekarze POZ. Ta no-
wa odsłona wojny polsko-polskiej obfi to-
wała w podjazdy, podejrzenia, oskarżenia, 
inwektywy, a nawet wyzwiska, których 
dziś nie wypada przypominać. Ogórko-
wy sezon sylwestrowo-noworoczny me-
dia zamieniły w show, którym bawił się 
cały naród przed telewizorami, lepiej niż 
przy szopce noworocznej. Nikomu na 
szczęście włos z głowy nie spadł! Dopie-
ro po rozwiązaniu sporu, Bartosza Arłu-
kowicza poparła pani premier. Jednocze-
śnie w setnym dniu swojego urzędowania 
premier skrytykowała lekarzy. „Sama bę-
dąc lekarzem rodzinnym, obserwowałam 
sytuację i miałam wrażenie, że ktoś po-
mylił chyba zawód” – stwierdziła fi lozo-
fi cznie dr Ewa. 

Kto znokautował pacjenta?

Od Nowego Roku trwało w mediach 
ogólnonarodowe śledztwo, kto zatrza-
snął drzwi przychodni i kto schował 
klucz. Lekarze czy minister? Co bardziej 
krewcy związkowcy szykowali już nawet 
list gończy za panią premier! Otwórzcie 
przychodnie, to pogadamy – propono-
wał wiceminister Neumann. Pogadajmy, 
to otworzymy – odpowiadał prezes PZ 
Jacek Krajewski. Tymczasem dr Arłuko-
wicz, niczym rozkapryszony celebryta, 

Minister szczuje 
pacjentów na lekarzy 

Ton dyskusji pozornie stwarzał wraże-
nie powszechnej niemocy i miotania się 
od ściany do ściany. Ale to nieprawda! Za 
wszystkim stoi przewrotny pomysł na pa-
kiet onkologiczny, który wymyślili rządo-
wi propagandyści. Donald Tusk polecił 
Arłukowiczowi w ciągu 3 miesięcy roz-
wiązać problem kolejek do lekarzy. Bie-
żąca polityka wdarła się bezczelnie mię-
dzy lekarzy, a płatnika grosza publiczne-
go. Minister się najpierw ociągał, potem 
Tusk przeniósł się do Brukseli, a kukuł-
cze jajo pod opieką pani premier właśnie 
dojrzało i pękła skorupka. 

Warto przypomnieć, że pakiet onko-
logiczny jest dziełem lekarzy znanych 
z imienia i nazwiska. To właśnie oni zdo-
bywają nagrody za wybitne osiągnięcie 
w dziedzinie medycyny za rok 2014. Pol-
skie Towarzystwo Onkologiczne przygo-
towało tzw. Cancer Plan, który wyznacza 
kierunki walki z rakiem na najbliższych 
10 lat. Strategia spodobała się w resor-
cie zdrowia, ale niestety, podzieliła śro-
dowisko samych onkologów. Do tej pory 
Polska nie mogła się pochwalić sukcesa-
mi w zwalczaniu raka. Mimo że nakłady 
na onkologię wzrosły w ciągu dwudzie-
stu lat o ponad 300 procent, to każdego 
roku raka diagnozuje się u 150 tys. kolej-
nych pacjentów. Udaje się zaś uratować 
tylko co trzeciego mężczyznę i co dru-
gą kobietę. To jeden z najgorszych wy-
ników w Europie. 

„Strategia nie wszystkim się podoba, 
bo narusza interesy instytucji, które eg-
zystują w mętnej wodzie” – przekony-
wał jeszcze w lipcu ub. roku prof. Jacek 
Jassem z Gdańska, lider Polskiego To-
warzystwa Onkologicznego. „Profesor 
ma na myśli największy w Polsce Insty-
tut Onkologiczny z oddziałami w War-
szawie, Gliwicach i Krakowie, który na 
proponowanych zmianach straciłby fi -
nansowo” – donosił wówczas poczytny 
portal TVN24. 

Jeśli prawdziwe intencje polegały na 
skupieniu leczenia onkologicznego w rę-
kach chirurgów onkologicznych i wy-
rwanie tych procedur z rąk chirurgów 
ogólnych, to niby nic złego! Takie sobie 
„spécialité de la maison” gigantów pol-
skiej medycyny, umizgujących się do każ-
dego ministra. Czyli niewinne przecią-
gnięcie kołderki na swoją stronę.

Aż nastał dzień szósty…

We wtorek, 6 stycznia, na godz. 16 na 
spotkanie w resorcie zdrowia przyjechali 

szef PZ Jacek Krajewski, Marek Twar-
dowski z zarządu, prawnik mec. Ryszard 
Bigosiński oraz eksperci – Marek Sobo-
lewski i Tomasz Zieliński.

– Myślałem, że się już nigdy na nic 
nie przydam – mówił o sobie Marek 
Twardowski, wybitny znawca bałaganu 
w ochronie zdrowia, wytrawny negocja-
tor, a potem były wiceminister w gabine-
cie Ewy Kopacz, mający w małym palcu 
wiedzę o szefi e resortu i jego ludziach, 
z którymi jeszcze niedawno pracował. 

Po godzinie 22 do spotkania w mini-
sterstwie dołączyli prezes Lubelskiego 
Związku Lekarzy Rodzinnych – Praco-
dawców Teresa Dobrzańska-Pielichow-
ska, prezes Porozumienia Zielonogórskie-
go na Podkarpaciu Mariusz Małecki oraz 
Włodzimierz Bołtruczuk, prezes Podla-
skiego Związku Lekarzy Pracodawców. 
PZ argumentowało, że właśnie w tych wo-
jewództwach pacjenci byli najbardziej na-
rażeni na brak dostępu do swojego leka-
rza rodzinnego. 

Obie strony 
odtrąbiły sukces

„11 lat temu wydawało nam się, że po 
raz ostatni minister zdrowia zamyka ga-
binety lekarzy przed pacjentami” – opo-
wiada Joanna Zabielska-Cieciuch z Bia-
łegostoku. Przypomina, że ministerstwo 
nawoływało, żeby lekarze otworzyli ga-
binety bez ważnych umów, co przecież 
jest niezgodne z prawem. W takiej atmos-
ferze, w swoich miejscowościach, z dala 
od medialnego huku, oczekiwaliśmy na 
podpisanie umów – dodaje.

W środę, 7 stycznia, nad ranem – po 
ponad 14 godzinach rozmów, obie strony 
odtrąbiły sukces. Uniesione dłonie nego-
cjatorów PZ w kształcie litery „V” obiegły 

prasę i media społecznościowe. „To dla 
nas wielka ulga. Dla lekarza konieczność 
zamknięcia gabinetu to bardzo trudne wy-
zwanie. To był stan wojenny dla lekarzy, 
cieszymy się, że to się skończyło” – mó-
wi Wioletta Szafrańska-Kocuń, lubelski 
lekarz rodzinny. 

„Podpisane porozumienie ujmuje kil-
ka ważnych spraw, które zapewniają – na-
szym zdaniem – bezpieczeństwo i nale-
żytą opiekę naszym pacjentom i należytą 
opiekę, ale także bezpieczeństwo nam ja-
ko tym, którzy organizują tę opiekę, tak, 
aby można było te świadczenia pacjen-
tom zapewnić na odpowiednim poziomie” 
– powiedział Krajewski. Podkreślił jed-
nak, że nie wszystkie negocjowane spra-
wy zostały rozwiązane, część z nich – jak 
mówił – będzie rozłożona w czasie, m.in. 
chodzi o monitorowanie wdrażania pakie-
tu onkologicznego. „Uznaliśmy w drodze 
kompromisu, który został zawarty między 
nami a panem ministrem, że tak trzeba, 
inaczej się nie da. Nie ma co czekać, trze-
ba po prostu brać się do pracy. Ten czas, 
który poświęciliśmy na to, żeby wzajem-
nie się przekonywać, należy potraktować 
jako czas, który nie był zmarnowany” – 
dodał Krajewski.

Kurz bitewny opadł, ale…

Porozumienie Zielonogórskie wystę-
powało zdecydowanie w obronie god-
ności lekarzy podstawowej opieki zdro-
wotnej, a więc w pełni zasługiwało na 
pomoc i wsparcie izby lekarskiej. Ale 
ten medal ma dwie strony. „W wielu in-
nych sytuacjach zastanawiałbym się, 
czy zadaniem korporacji ma być wspie-
ranie przedsiębiorstw, bez względu na 
to do kogo należą” – powątpiewa Jerzy 
Friediger z Naczelnej Rady Lekarskiej. 

„Skupmy się na dzia-
łaniach w obronie 
praw lekarzy i inte-
resu pacjentów. Ko-
niecznie powinniśmy 
zaskarżyć pakiet on-
kologiczny do Try-
bunału Konstytucyj-
nego, bo naprawdę 
opóźnia on rozpozna-
nie nowotworu bez-
objawowego. A w razie odrzucenia na-
szej skargi nie wahajmy się potwierdze-
nia naszych racji w Trybunale Sprawie-
dliwości Unii Europejskiej w Luksem-
burgu” – dodaje Friediger.

Jak się w ten pakiet wgłębić, to poza 
naruszeniem zasad związanych z etyką 
lekarską znalazłyby się również inne na-
ruszenia. Tyle, że dotyczą raczej narusze-
nia praw przedsiębiorców – stron umowy 
z NFZ. I tu się pojawia prawna barykada, 
bo TK konsekwentnie odmawia Naczel-
nej Radzie Lekarskiej legitymacji do wy-
stępowania w imieniu lekarzy przedsię-
biorców. Dalsze próby przełamania tej li-
nii orzeczniczej TK grożą ryzykiem straty 
czasu. Cykl wydawania decyzji w sprawie 
dopuszczenia wniosku do dalszego pro-
cesowania przekracza już rok. 

„Ja protestuję przeciwko temu, że pa-
kiet onkologiczny trzeba oddać do Try-
bunału Konstytucyjnego. Co samorząd 
lekarski chce sprawdzać? To, że  chce-
my szybciej leczyć ludzi?” – oburzał się 
w Sejmie minister Arłukowicz.

„Sam jestem pracodawcą, choć nie za-
trudniam ani jednego lekarza” – pisze do 
„Medicusa” lekarz dentysta z Podlasia. 
„Niestety, prawo ani NFZ lub sanepid 
nie rozróżniają obowiązków właściciela 
praktyki od obowiązków potężnego po-
tentata podmiotu leczniczego. A więc na-
wet świadomość niewłaściwych praktyk 
niektórych kolegów nie powinna wzbu-
dzać automatycznej nieufności do praco-
dawców, bo wylejemy dziecko z kąpielą” 
– ostrzega nasz Czytelnik.

Co dalej? 

Znowu awantura pod koniec roku? 
Mamy sporo czasu do następnego sylwe-
stra, by zastanowić się, czy i jak chcemy 
wpływać na ustawodawstwo coraz gor-
szej jakości. Może trzeba sięgnąć po ści-
ślejszy sojusz z ruchem konsumenckim 
naszych pacjentów. Czy musimy zawsze 
pokazywać pazury, kiedy lekarze kłócą 
się z władzą? Może trzeba poczekać, aż 
suma doświadczeń i niespełnione oczeki-
wania szeregowych członków izby lekar-
skiej skłonią ich do rozważenia jakiegoś 
bardziej śmiałego rozwiązania. No, chy-
ba że znajdzie się grupa entuzjastów. Ła-
my „Medicusa” czekają na odważnych 
komentatorów!

Marek Stankiewicz

Leczą i liczą
Po negocjacjach do białego rana i kilkudniowym pacie, lekarze związani z Poro-
zumieniem Zielonogórskim wrócili 7 stycznia do swoich przychodni. Lubelszczy-
zna była prawdziwym bastionem ich sprzeciwu. Na szalę położyli swój majątek, 
kredyty, los swoich oddanych pracowników i szacunek pacjentów. 

Co wywalczyli?
1. Umowy będą anektowane od 1 stycznia 2015 z zachowaniem ważności deklaracji 

i numerów recept.
2. Deklaracje pacjentów nieuprawnionych (czerwonych) nie tracą ważności – bez ko-

nieczności zbierania nowych deklaracji.
3. W trakcie obowiązywania umowy jej zapisy nie mogą być zmienione bez zgody dru-

giej strony.
4. W harmonogramach pracy lekarzy obowiązuje zapis pomiędzy 8 a 18.
5. Zlikwidowano konieczność corocznego potwierdzania rachunku bankowego.
6. Kontrole mogą trwać maksymalnie 12 dni. Muszą być zgłaszane 48 godz. wcze-

śniej.
7. Umowy będą trwały maksymalnie 12 miesięcy.
8. Wskaźnik skuteczności onkologicznej będzie jeszcze przedmiotem uzgodnień po 

wcześniejszym monitoringu.
9. Wprowadzony zostanie zapis ustawowy dotyczący powołania koronerów i zmian 

w zasadach stwierdzania zgonów.
10. Od stycznia stawka kapitacyjna wzrośnie do 140, 4 zł.
11. Od 1 lipca stawka kapitacyjna dla przychodni, które sprawozdawały badania wynie-

sie 142, 08 zł.
12. Od 1 sierpnia 2015 dla przychodni, które osiągną wskaźnik wykonywania badań, 

który określi NFZ, wyniesie 144, 00 zł.
Wg www.federacjapz.pl 

prężył muskuły i chorych z katarem od-
syłał do SOR. W cichej wojence z leka-
rzami nie zapomniano nawet o niebosz-
czykach. Rządowe Centrum Bezpieczeń-
stwa tak się nimi przejęło, że już 2 stycz-
nia na polecenie ministra zdrowia poprzez 
wojewodów nakazało zespołom ratow-
nictwa medycznego przejęcie od leka-
rzy POZ obowiązku stwierdzania zgonu 

pacjentów. Minister straszył niepokor-
nych lekarzy, że trzeba będzie wyrabiać 
nowe pieczątki, składać pełną ofertę pa-
pierową i elektroniczną, uzyskiwać no-
we kody dostępu do portali i zbierać po-
nownie deklaracje od tysięcy pacjentów. 
Rzecznik praw pacjenta grzmiał o pół-
milionowych karach dla lekarzy, którzy 
nie udostępnią dokumentacji medycznej 
swym pacjentom. No nic tylko podpisać 
lojalkę! Oczywiście, znaleźli się i tacy! 
Ale reszta wytrzymała!

Jak grochem o ścianę

Jeszcze na początku grudnia 2014 r. 
Naczelna Rada Lekarska apelowała 
o wstrzymanie chaotycznie i pospiesz-
nie przygotowanych przepisów – nie-
stety, dotychczas bezskutecznie. Kpi-
na i arogancja ministra zdrowia były od-
powiedzią na propozycję chwili wspól-
nej zadumy. 

O rozsądek i odpowiedzialność ape-
lowała do Bartosza Arłukowicza więk-
szość okręgowych izb lekarskich, nawet 
tam, gdzie podpisano wcześniej umo-
wy z NFZ.

„Odpowiedzialność za chaos związa-
ny z wprowadzeniem w życie źle przy-
gotowanego pakietu onkologicznego po-
nosi wyłącznie kierownictwo Minister-
stwa Zdrowia, które przy opracowywa-

niu przepisów pakietu od samego po-
czątku całkowicie ignorowało 
głos środowisk medycznych 
(…) Prezydium Naczelnej Ra-
dy Lekarskiej, w poczuciu od-
powiedzialności za dobro pa-

cjentów, stawia siedzibę NIL 
do dyspozycji wszystkim, 
którzy mogą przyczynić 
się do rozwiązania najbar-
dziej palących problemów 
ochrony zdrowia. Przedsta-
wiciele Izby gotowi są w tej 
sprawie pełnić rolę modera-
torów dobrych rozwiązań” – 

czytamy w stanowisku NRL 
z 3 stycznia.

„To nie do przyjęcia, by członek rządu 
zrywał rozmowy i w ten sposób przyczy-
niał się do destabilizacji i chaosu w pod-
stawowej ochronie zdrowia, a po stronie 
pacjentów do pogłębienia poczucia bez-
radności” – przekonywał Janusz Spustek 
wraz z lubelskim samorządem lekarskim 
w lokalnej prasie i telewizji.
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Z obrad ORL

• Od kiedy lekarz, który w 2014 r. 
nie posiadał kasy fi skalnej i nie prze-
kroczył w ww. roku obrotu 20 tys. zł, 
ma obowiązek ewidencjonowania ob-
rotu na kasie?

– Od 1 stycznia 2015 r. wszyscy 
lekarze, niezależnie od osiągniętego 
w 2014 r. obrotu uzyskanego od osób fi -
zycznych oraz rolników ryczałtowych, 
mają obowiązek ewidencjonowania 
przychodu za pomocą kasy fi skalnej. Na 
zainstalowanie i zgłoszenie kasy w urzę-
dzie skarbowym mają dwa miesiące, tj. 
od 1 marca 2015 r. każdy lekarz zobo-
wiązany jest do ewidencjonowania ob-
rotu na kasie.

• Czy lekarze, którzy świadczą usłu-
gi w ramach kontraktu z Narodowym 
Funduszem Zdrowia, mają obowiązek 
posiadania kasy?

– Lekarze, świadczący usługi me-
dyczne w ramach kontraktu z Narodo-
wym Funduszem Zdrowia, nie mają obo-
wiązku ewidencjonowania tego obrotu 
na kasie fi skalnej.W przypadku gdy le-
karz, który do 1 marca 2015 r. nie po-
siadał kasy fi skalnej, ponieważ świad-
czył jedynie usługi w ramach kontraktu 
z NFZ, przyjmie prywatnie choćby jed-
nego pacjenta, ma obowiązek wprowa-
dzić obrót na kasę w ciągu dwóch mie-
sięcy, licząc od końca miesiąca, w któ-
rym została wykona-
na czynność.

• Czy wystawienie 
pacjentowi faktury 
za usługę zwalnia 
z obowiązku wpro-
wadzenia obrotu na 
kasę fi skalną?

– Wystawienie 
osobie fi zycznej fak-
tury za wykonaną 
usługę nie zwalnia 
z obowiązku wpro-
wadzenia obrotu na 
kasę fi skalną.

• Lekarz przyjął od pacjentki pienią-
dze na poczet przyszłej usługi protetycz-
nej. Czy należy zaewidencjonować ją na 
kasie fi skalnej?

– W kasie fi skalnej rejestrujemy obo-
wiązkowo również: zaliczki na poczet 

przyszłych usług, 
zapłaty za usługi 
dokonane przele-
wem bankowym lub kartą bankową.

• Lekarz wykonujący jedynie usłu-
gi w ramach kontraktu z NFZ chce 
sprzedać osobie prywatnej samochód 
osobowy, wykorzystywany w działalno-
ści gospodarczej. Czy kwotę uzyskaną 
ze sprzedaży samochodu należy wyka-
zać w kasie fi skalnej?

– Sprzedaż osobie fi zycznej środka 
trwałego, np. samochodu wykorzysty-
wanego w działalności gospodarczej, 
zwolniona jest z obowiązku ewiden-
cjonowania na kasie fi skalnej pod wa-
runkiem, że sprzedaż udokumentowa-
na jest fakturą.

• W jakim terminie lekarze, któ-
rzy rozpoczną prowadzenie prywat-
nej praktyki lekarskiej w nowym roku, 
mają obowiązek zainstalowania kasy 
fi skalnej?

– Nowo rozpoczynający prowadze-
nie prywatnej praktyki lekarskiej po 
1 stycznia 2015 r. mają dwa miesiące, 
licząc od końca miesiąca, w którym roz-
poczęto działalność, na zainstalowanie, 
fi skalizację i zgłoszenie do urzędu skar-
bowego kasy.

• Co należy zrobić 
w przypadku stwier-
dzenia błędu na wy-
drukowanym para-
gonie fi skalnym?

– Korekty obro-
tu zaewidencjono-
wanego w kasie fi -
skalnej jako podsta-
wa ustalenia obrotu 
do opodatkowania, 
można dokonać je-
dynie przez sporzą-
dzenie dokumentu, 
który zawiera opis 
przyczyny pomyłki 

oraz wskazanie kwoty sprzedaży. Po 
wydrukowaniu paragonu fiskalnego 
nie można dokonać w kasie żadnych 
poprawek. 

(Tekst udostępniony przez redakcję Medium – 
gazety Dolnośląskiej Izby Lekarskiej) 

Kasa fiskalna bardzo już realna
Barbara Mieczkowska, 

doradca podatkowy, odpowiada na pytania 
dotyczące kas fi skalnych

Grudzień 2014 r.

Obrady Okręgowej Rady Lekarskiej 
w dniu 3 grudnia prowadził prezes LIL 
Janusz Spustek.

Delegatura Biała Podlaska – 21 li-
stopada 2014 r. została odprawiona msza 
św. wspominkowa w intencji zmarłych le-
karzy oraz innych pracowników ochrony 
zdrowia. W I półroczu 2015 r. przewidzia-
ne są wycieczki do Czech, Niemiec, Da-
nii, Szwecji oraz na Litwę. 

Delegatura Chełm – zostali powoła-
ni nowi dyrektorzy w szpitalu we Włoda-
wie oraz Chełmie. Odbyło się spotkanie 
opłatkowe z lekarzami seniorami.

Delegatura Zamość – 29 listopada 
2014 r. odbył się andrzejkowy bal leka-
rzy i prawników. Bawiło się 30 par le-
karskich i 25 par prawników. 8 grudnia 
2014 r. zorganizowano spotkanie człon-
ków Delegatury a 19 grudnia 2014 r. od-
było się opłatkowe spotkanie lekarzy 
w Biłgoraju.

Delegatura Lublin – członkowie Pre-
zydium ORL: Monika Bojarska-Łoś i Le-
szek Buk uczestniczyli w spotkaniu ze 
studentami Uniwersytetu Medycznego, 
poświęconemu samorządowi lekarskie-
mu. Maria Dura uczestniczyła w spotka-
niu pełnomocników ds. zdrowia lekarzy. 
14 listopada odbyło się spotkanie z kil-
kudziesięcioosobową grupą lekarzy pol-
skiego pochodzenia z Wołynia. Tematem 
spotkania były informacje o działalności 
samorządu lekarskiego a także o histo-
rii Lubelskiej Izby Lekarskiej. Januszo-
wi Spustkowi wręczono honorowe człon-
kostwo Stowarzyszenia LPP na Wołyniu. 
Pokryto koszty wyjazdu do Muzeum Po-
wstania Warszawskiego, zorganizowa-
nego przez Komisję ds. Lekarzy Senio-
rów. Jacek Szkutnik został przedstawi-
cielem ORL do Rady Społecznej Szpi-
tala MSWiA.

Sprawozdania komisji problemowych 
przedstawiali ich przewodniczący.

Komisja ds. Lekarzy Seniorów – 
27.11.2014 r. została wygłoszona prelek-
cja: „Oskar Kolberg” – zasłużony etno-
graf i kompozytor, a na następnym spotka-
niu wyświetlono fi lm biografi czny o Cze-
sławie Niemenie. W dniu 18.12.2014 r. 
odbyło się spotkanie opłatkowe lekarzy 
seniorów.

Komisja ds. Etyki – jak poinformowa-
ła prof. Ewa Tuszkiewicz, z przykrością 
trzeba stwierdzić, że skargi pacjentów na 
lekarzy są często uzasadnione.

Komisja Sportu i Rekreacji – wy-
dano 130 karnetów na zajęcia sportowo-
relaksowe. Odbyły się mistrzostwa Pol-
ski lekarzy w piłce nożnej w hali, star-
towało 16 zespołów, nasza drużyna tym 

razem sukcesów nie odniosła, wygrał 
Przemyśl.

Komisja Socjalno-Bytowa – poda-
nia o zapomogi, jeżeli są zgodne z regu-
laminem komisji, załatwiane są na bie-
żąco. Niestety, jest dużo podań o zasił-
ki pośmiertne, więcej niż dla żyjących 
lekarzy.

Komisja ds. Wykonywania Zawo-
du – komisja przypomina o aktualizacji 
polis ubezpieczeniowych. Wprowadze-
nie danych o nowej polisie do księgi re-
jestrowej nie podlega opłacie.

Komisja Kształcenia Medycznego – 
prowadzi w szerokim zakresie szkolenia, 
za które każdy uczestnik otrzymuje punk-
ty edukacyjne. Zostały złożone wnioski 
do NIL o przyznanie dotacji na organiza-
cję doskonalenia zawodowego w pierw-
szej połowie 2015 r. Więcej informacji 
na stronie internetowej: http://www.oil.
lublin.pl/kursy/.

Komisja Stomatologiczna – bra-
ła udział w spotkaniu w NRL, na któ-
rym omawiano m. in. problemy gabine-
tów stomatologicznych w szkołach, za-
trudniania rezydentów i szkoleń specja-
listycznych.

Okręgowa Rada Lekarska podjęła kil-
ka uchwał:

1. Zatwierdzono regulamin Komisji 
Rekreacji i Sportu, w którym m. in. usta-
lone zostały zasady organizacji i koordy-
nacji wszelkich działań w zakresie sportu 
i rekreacji oraz sumy rocznego dofi nan-
sowania lekarza i lekarza dentysty biorą-
cego udział w zawodach.

2. Zatwierdziła wybór dotychczasowej 
fi rmy przygotowującej druk biuletynu Lu-
belskiej Izby Lekarskiej „Medicus”.

3. Zatwierdziła zmiany w regulaminie 
Komisji Kształcenia Medycznego ORL 
o opiniowaniu i kwalifi kacji wniosków 
w sprawie dofi nansowania kształcenia 
lekarzy, w formie przyznania pożyczek 
zwrotnych dla lekarzy specjalizujących 
się, uczestniczących w zjazdach nauko-
wych i biorących udział w szkoleniach 
związanych z nauką nowych procedur 
diagnostycznych i leczniczych. Zatwier-
dzono możliwość dofi nansowania udzia-
łu w zjazdach towarzystw naukowych, 
w formie zwrotu poniesionych kosztów, 
do kwoty 300 zł brutto w roku kalenda-
rzowym na podstawie przedłożonych do-
kumentów.

4. ORL ustaliła terminy swoich po-
siedzeń w pierwszym półroczu 2015 r.: 
7 stycznia, 4 lutego, 4 marca, 8 kwietnia, 
6 maja, 10 czerwca.

5. ORL przyjęła stanowisko w spra-
wie poparcia działań lekarzy POZ, do-
tyczących kontraktowania świadczeń na 
rok 2015. 

Styczeń 2015 r.

Obrady ORL w dniu 7 stycznia 2015 r. 
prowadzili Janusz Spustek i Leszek 
Buk. 

Informacje o działalności delegatur 
przedstawili ich przewodniczący.

Delegatura Biała Podlaska – 10 grud-
nia grupa lekarzy uczestniczyła w bene-
fi sie 30-lecia pracy artystycznej Marioli 
Zagojskiej w Filharmonii Lubelskiej. Po 
raz kolejny została ufundowana „Świą-
teczna paczka” dla dzieci z DPS w Kozuli. 
6.01. 2015 r. w restauracji „Dukat” w Bia-
łej Podlaskiej odbyło się spotkanie nowo-
roczne lekarzy seniorów. Chęć udziału 
w klubie fi tness zgłosiło 20 lekarzy.

Delegatura Chełm – na grudniowym 
zebraniu delegatów omawiano m. in.: wy-
konanie budżetu za 2014 r., projekt budże-
tu na 2015 r. oraz program szkoleń dla le-
karzy. W Krasnymstawie odbyło się spo-
tkanie opłatkowe lekarzy seniorów.

Delegatura Zamość – na zebraniu 
18.12.2014 r. omawiano projekt budże-
tu na 2015 r. Zakupiono środki czystości 
oraz odzież i w formie „Świątecznej pacz-
ki” przekazano do Państwowego Domu 
Dziecka w Łabuniach k. Zamościa. 

Delegatura Lublin – prezydium wy-
raziło zgodę na pokrycie kosztów spo-
tkania wigilijnego lekarzy oraz na za-
kup kserokopiarki dla delegatury chełm-
skiej. Przeznaczono 3000 zł na odnowie-
nie grobu dr. Kazimierza Jaczewskiego, 
zasłużonego lubelskiego lekarza i dzia-
łacza społecznego. Zakupiono i przeka-
zano dary w ramach akcji „Pomóż dzie-
ciom przetrwać zimę” do Domów Opie-
ki dla Dzieci i Dorosłych. 5.01.2015 Pre-
zydium ORL przyjęło stanowisko, w któ-
rym odniosło się do przyczyn trwającego 

konfl iktu między lekarzami POZ a Mini-
sterstwem Zdrowia. Wioletta Szafrańska-
Kocuń, członkini Zarządu Lubelskiego 
Związku Lekarzy Rodzinnych – Praco-
dawców, poinformowała radę, że o 6 ra-
no, w dniu 7.01.2015 r., podpisano po-
rozumienie między lekarzami POZ PZ, 
a ministrem zdrowia. 

Komisja Lekarzy Seniorów – zapla-
nowano wyjazd do Warszawy, do Mu-
zeum Historii Żydów Polskich. W stycz-
niu 2015 r. zostaną przeprowadzone 
okolicznościowe wizyty i wręczone dy-
plomy gratulacyjne 4 Lekarzy Senio-
rów, którzy w tym miesiącu skończyli 
90 rok życia.

Komisja Kultury – 17 stycznia 2015 r. 
w Klubie Lekarza odbędzie się wernisaż 
prac fotografi cznych lekarzy i studentów 
medycyny oraz rozdanie nagród.

Komisja ds. Konkursów – desygno-
wano przedstawicieli samorządu do ko-
misji konkursowej na pielęgniarkę od-
działową w 3 oddziałach szpitala w Pu-
ławach oraz do Komisji Konkursowej na 
ordynatora Oddziału Dziecięcego SPZOZ 
w Bychawie (przewodnicząca Barba-
ra Hasiec).

Komisja Sportu – opracowano pro-
jekt budżetu na 2015 r. Cztery imprezy 
sportowe, organizowane przez Komisję 
Sportu LIL, zostały zaliczone do imprez 
ogólnopolskich.

Komisja ds. Wykonywania Zawodu 
– podpisano na rok 2015 nowe porozu-
mienie z PZU w zakresie ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej lekarzy i le-
karzy dentystów zrzeszonych w LIL. Ko-
misja przypomina o obowiązku zawiera-
nia polis OC na 2015 r. do prowadzonej 
działalności leczniczej. 

(jj)
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wcześnie. Nikt przecież nie uzależnia się 
w ciągu kilku dni. Wcześniej występu-
ją pierwsze symptomy, takie jak np. po-
wtarzająca się niespodziewana absencja 
w pracy. W środowisku wciąż jednak po-
kutuje pogląd, że jest to donosicielstwo, 

i lekarzy dentystów. Abym mogła pomóc, 
ktoś musi zrobić pierwszy krok i powi-
nien to być sam zainteresowany uzyska-
niem takiej pomocy. Jeżeli taki lekarz 
zdecyduje się współpracować to otrzy-
ma także wsparcie w utrzymaniu pra-
cy, ale przede wszystkim zyska szansę 
na odzyskanie zdrowia. Bo trzeba pod-
kreślić, że choroba alkoholowa jest cho-
robą przewlekłą, nieleczona postępuje 
i jak każda zmierza do fazy nieodwracal-
nej. Wiadomo przecież, że najlepiej jest 
zapobiegać, albo rozpocząć leczenie jak 
najwcześniej.

• W takim razie prześledźmy 
całą procedurę. Kto powinien za-
cząć?

– W idealnej sytuacji powinien 
to być sam zainteresowany, ale 
przez te lata, kiedy pełnię swoją 
funkcję, zdarzyło się tak tylko pa-
rę razy. Były to osoby, które miały 
problem z piciem alkoholu, chcia-
ły z tego wyjść, leczyć się i wró-
cić do pracy.

To jednak wyjątek, bo jak wia-
domo istotą choroby alkoholowej 
jest wyparcie. Osoby uzależnione 
twierdzą, że nad wszystkim panu-
ją, że jak trzeba to przestaną… tyl-
ko, że nie przestają. Choroba po-
stępuje degradując fi zycznie i psy-
chicznie aż dochodzi do dramatu, 
popełnienia błędu, który może pa-
cjenta takiego lekarza kosztować 
utratę zdrowia lub życia. Albo do 
innych fatalnych zdarzeń np. jazdy 
po pijanemu samochodem. Czasem 

policja jest wzywana przez pacjentów, 
aby zbadać alkomatem lekarza. Dlatego 
o problemach swoich kolegów mogą peł-
nomocników informować ich zwierzchni-
cy, koledzy z pracy a także rodziny. Naj-
ważniejsze, aby dać sygnał, że jest ktoś 
taki, kto potrzebuje pomocy. 

• Ale o ile wiem, lekarz może odmó-
wić, nie zgodzić się na proponowaną 
mu pomoc?

– Rzeczywiście, decyzję o leczeniu, 
a najpierw o poddaniu się diagnozie, le-
karz musi podjąć sam, dobrowolnie. I jeśli 
odmówi, nie zdecyduje się na współpra-
cę, cóż… możemy wtedy głosami komisji 
specjalnie powoływanej w każdym z ta-
kich wypadków zawiesić lekarza w pra-
wie wykonywania zawodu. Nie może wte-
dy wykonywać zawodu do czasu podję-
cia leczenia i przedstawienia zaświadcze-
nia o ukończonym leczeniu. Lepiej więc 
podjąć współpracę dobrowolnie. Zawie-
szenie prawa wykonywania zawodu to, 
jak wiadomo, jest ostateczność.

• Do której nie warto doprowadzać. Co 
w takim razie z osobami, które zostaną do 
Pani zgłoszone lub przyjdą same?

– Zawsze zaczynam od rozmowy, pró-
by ustalenia, w czym tkwi problem. Bo 
nie tylko z uzależnieniami mam stycz-
ność, są koledzy z problemami szero-
ko pojętego zdrowia psychicznego. We 
wszystkich przypadkach staram się posta-
wić wstępną diagnozę i za obopólną zgo-
dą monitoruję proces leczenia takiego le-
karza. W przypadku osób z uzależnieniem 
jest podobnie, po postawieniu diagnozy 
lekarz podejmuje terapię w kwalifi kowa-
nym ośrodku leczenia uzależnień, nieko-
niecznie zamkniętym. O rodzaju placów-
ki decyduje stan jego zdrowia. Ten pro-
ces, który zwykle trwa około dwóch lat, 
jest także monitorowany. Dbam też, aby 
sytuacja takiego kolegi znalazła zrozu-
mienie u pracodawcy, bo celem jest, aby 
lekarz wrócił do zawodu a nie został po-
zbawiony pracy.

Chcę dodać, że na pomoc z naszej 
strony mogą liczyć także rodziny i osoby 
z najbliższego otoczenia lekarza, bo ich 
wsparcie, zrozumienie mechanizmów tej 
choroby to gwarancja skuteczności całe-
go procesu leczenia. 

• A profi laktyka?
– Wiadomo, że uzależnienie to jest pro-

ces, który trwa w czasie. Początkowo nie 
daje zaburzeń funkcjonowania. Zachowu-
je się krytycyzm wobec skutków własne-
go działania. Można się powstrzymać od 
dalszej destrukcji. Jednak po okresie picia 
nadmiernego, ryzykownego i szkodliwe-
go nieuchronnie zmierza do uzależnienia. 
Żeby do tego nie doszło, trzeba przestać 
pić. Nie każdy jest w stanie samodzielnie 
się z tym zmierzyć. Potrzebna jest profe-
sjonalna pomoc.

Myślę, że wielokrotnie gubi nas prze-
konanie, że jeżeli jesteśmy lekarzami 
i mamy wiedzę, to problem nas nie do-
tyczy. Wiemy przecież, kiedy przestać. 
Nie musimy pić, pijemy, kiedy chcemy, 
itd. To bardzo typowe myślenie każdego 
z nas. Jednak niektórzy przegapią moment 
i przekroczą granicę, a wtedy jest dużo 
trudniej. Brak krytycyzmu, brak wglądu 
w chorobę, system iluzji i zaprzeczeń, 
można nie dostrzec u siebie nawet ogrom-
nych zaburzeń funkcjonowania, które dla 
innych są bardzo widoczne.

Dobrze więc podjąć chociaż próbę dia-
gnozy, jeżeli ktoś nam sygnalizuje pro-
blem. Prosty audyt każdy może sam so-
bie wykonać. Jest dostępny w sieci. Po-
mocą zawsze służą koledzy, którzy zaj-
mują się leczeniem uzależnień. 

Pełnomocnik LIL ds. zdrowia lekarzy i le-
karzy dentystów lek. Maria Dura pełni dy-
żur w siedzibie LIL w środy od godz.15.30. 
Można się też kontaktować telefonicznie 
pod numerem 607 935039.

• Wszechstronna pomoc, dyskrecja 
i profesjonalizm – na to może liczyć każ-
dy zgłaszający się do Pani po pomoc le-
karz. Koledzy korzystają chętnie?

– Tłoku nie ma i chyba Naczelna Izba 
Lekarska powołując w 2007 roku pełno-
mocników ds. zdrowia lekarzy liczyła na 
większy oddźwięk w środowisku. Co nie 
znaczy, że nie ma lekarzy, którzy z po-
wodu stanu zdrowia – najczęściej z po-
wodu uzależnień od substancji psycho-
aktywnych – nie wymagają profesjonal-
nej pomocy, bo stanowią zagrożenie dla 
pacjentów.

Z przykrością muszę stwierdzić, że 
o tym, jak bardzo ich stan zdrowia ogra-
nicza lub wręcz uniemożliwia wykony-
wanie zawodu, dowiadujemy się zwykle 
z mediów, kiedy dochodzi do groźnych 
incydentów z ich udziałem.

• W Polsce wiosną głośno było o leka-
rzu pogotowia ratunkowego, który miał 
we krwi 3 promile alkoholu (wcześniej 
trzy razy stracił prawo jazdy za jazdę 
po alkoholu) i o lekarce, która wracała 
z pracy mając o godz. 14 ponad 2,6 pro-
mila alkoholu. Następnego dnia już oko-
ło południa miała 2,7 promila…

– Takich przykładów, niestety, nie bra-
kuje także na naszym lokalnym podwór-
ku. Choćby głośna ostatnio sprawa młode-
go okulisty… To wielka lekkomyślność, 
gdy pod wpływem alkoholu podejmuje 
się pracę. Bardzo znamienne jest również 
spożywanie alkoholu w sytuacjach, któ-
re zagrażają bezpieczeństwu własnemu 
i innych. Zawsze mnie wtedy zastanawia, 
dlaczego nikt z najbliższego środowiska 
tych lekarzy nie zareagował odpowiednio 

Tłoku nie ma
z Marią Durą, 

specjalistą psychiatrii, pełnomocnikiem ds. zdrowia 
lekarzy i lekarzy dentystów przy Lubelskiej Izbie Lekarskiej, 

rozmawia Anna Augustowska

brak lojalności. Jest też obawa, że jak 
sprawa wyjdzie na jaw to lekarz straci 
pracę. Trzeba jednak wiedzieć, że osoby 
uzależnione nie mają motywacji do lecze-
nia dopóki ktoś im nie pomoże.

Właśnie po to, aby pomagać kolegom, 
ale i pracodawcom, przy każdej okrę-
gowej izbie lekarskiej zostali powołani 
pełnomocnicy do spraw zdrowia lekarzy 

Sprzedam w Lublinie 
przy ul. Zana 11a

nowe lokale na gabinety nowe lokale na gabinety 
i usługi medyczne i usługi medyczne 

Tel. 601 340 730Tel. 601 340 730

Komisja Wykonywania Zawodu ORL 
w Lublinie informuje

Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 Nr 219 poz. 
1708 z późn. zm.) nakłada na lekarzy i lekarzy dentystów zrzeszonych w okrę-
gowej 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 uzyska-

nia
• 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, stano-

wiska (u każdego pracodawcy), dokumenty potwierdzające wykonywanie za-
wodu – umowa o pracę, świadectwo pracy

• informacji o prowadzeniu indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki le-
karskiej

• informacji o zaprzestaniu prowadzenia indywidualnej/specjalistycznej/grupo-
wej praktyki lekarskiej (wykreślania wpisu z ewidencji działalności gospodar-
czej)

• informacji dotyczącej wykonywania zawodu lekarza w innym niż Rzeczpospo-
lita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej

• informacji dotyczącej zaprzestania wykonywania zawodu lekarza na czas nie-
określony 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 elektro-

nicznej (o ile posiada)
• adresu do korespondencji

Aktualizacja polis ubezpieczenia 
do prowadzenia działalności leczniczej

Lekarzom, którzy wykonują zawód w ramach działalności gospodarczej (wszyst-
kie formy praktyk lekarskich), przypominamy o wynikającym z Ustawy o działalno-
ści leczniczej obowiązku niezwłocznego przekazywania Izbie Lekarskiej dokumen-
tów ubezpieczenia, potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia (polisa).

Polisy lekarzy, którzy wykupili je za pośrednictwem LIL (wygenerowali dane 
do ubezpieczenia ze strony internetowej LIL), na podstawie porozumienia pomię-
dzy PZU a LIL są przekazywane Izbie przez brokera.

Pozostali lekarze, którzy ubezpieczają się poza ww. porozumieniem, proszeni 
są o dostarczanie nowo zawieranych polis do Izby: mailem na adres praktyki.pry-
watne@oil.lublin.pl (skan), pocztą (kopia) lub faksem nr 81-53-60-469. Polisy są 
wpisywane do księgi rejestrowej na podstawie otrzymanego przez Izbę dokumen-
tu bez potrzeby wypełniania przez lekarza wniosku. Dodanie nowej polisy do księ-
gi nie podlega opłacie za wpis zmian.

kultura.oil.lublin.pl

Komunikaty LIL
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Najnowocześniejszy w Polsce, w peł-
ni wyposażony w profesjonalny sprzęt 
dla najmłodszych, przygotowany na le-
czenie nawet najcięższych przypadków, 
dziecięcy oddział ruszył przy Wschod-
nim Centrum Leczenia Oparzeń i Chi-
rurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej. 

Od kilku tygodni przyjmuje małych 
pacjentów. 

Pierwszy 
po tej stronie Wisły

Oddział ma część dla dzieci z oparze-
niami (to drugi w kraju oddział oparze-
niowy dla dzieci) i część dla dzieci z wa-
dami rozwojowymi.

– Oddział leczenia oparzeń u dzie-
ci musiał tu powstać, aby zabezpieczać 
bezpieczeństwo mieszkańców wschod-
niej Polski. To absurd, aby ciężko opa-
rzone dzieci były transportowane stąd 
aż na drugi koniec Polski, do Szczeci-
na – podkreśla prof. Jerzy Strużyna, 

Rozszerzyliśmy nasze usługi także 
o dziecięcy oddział rekonstrukcji chi-
rurgicznej, gdzie wykonujemy już ope-
racje dzieci z rozszczepami podniebie-
nia i wargi.

Do stworzenia dziecięcej oparzeniów-
ki w Łęcznej przyczynił się w znacznym 
stopniu unijny projekt fi nansowany z Pro-
gramu Współpracy Transgranicznej Pol-
ska – Białoruś – Ukraina. To dzięki nie-
mu na realizację planu ośrodek otrzy-
mał unijną dotację w wysokości 3,5 mln 
zł – cały koszt urządzenia oddziału wy-
niósł 5 mln zł (resztę sfi nansował łęczyń-
ski szpital).

Zadaniem unijnego projektu była po-
prawa skuteczności leczenia ciężkich opa-
rzeń na pograniczu polsko-ukraińskim. 

ŁĘCZNA. Ruszył oddział dla dzieci 

Leczą bez kolejek. Jeszcze

który od 2009 roku kieruje WCLO 
w Łęcznej. I dodaje, że oddział był two-
rzony na wzór doskonale działającego pod 
kierownictwem Stanisława Paradowskie-
go oddziału szczecińskiego. 

– Tam jednak dzieci z oparzeniami 
leczone są w ramach oddziału chirurgii 
dziecięcej, my mamy pełną autonomię. 

Partnerem szpitala w Łęcznej został szpi-
tal w Łucku.

– Specyfi ka oparzeń dzieci jest inna niż 
u osób dorosłych. Maluchy zwykle parzą 
się gorącymi płynami, rzadziej ogniem. 
Ich obrażenia są płytsze, mniej rozległe, 
wymagają więc innego postępowania – 
wyjaśnia lekarka Magdalena Bugaj.

Lekarze, jeśli to konieczne, stosują do 
gojenia powierzchownych ran pooparze-
niowych sztuczny naskórek, który nie wy-
maga zmian opatrunków, a w przypadku 
oparzeń głębokich sztuczną skórę. – Od-
dział robi wrażenie – przestrzenią, koloro-
wymi salami, gdzie rodzice mogą przeby-
wać ze swymi dziećmi całą dobę (są wy-
godne leżanki do spania dla dorosłych) 
i profesjonalizmem personelu. 

Na chore dzieci czeka tu 15 łóżek, 
w tym 3 dla pacjentów wymagających in-
tensywnej opieki. – Powinniśmy życzyć 
sobie, aby nigdy nie było tu pełnego ob-
łożenia – mówi prof. Strużyna. – Opa-
rzenia dzieci należą do najcięższych ob-
rażeń, zwykle spowodowanych brakiem 
wyobraźni u dorosłych.

Zoperują od ręki

Rozszczepy wargi i podniebienia są 
najczęstszymi wadami wrodzonymi twa-
rzy – stanowią 65 proc. wszystkich za-
burzeń rozwojowych twarzoczaszki i 10 
proc. ogółu anomalii rozwojowych. – Do-
datkowo towarzyszy im szereg dysfunk-
cji: zaburzenia mowy, słuchu, karmienia 
i zgryzu. Wada ma wpływ na wygląd ze-
wnętrzny buzi – mówi Margareta Bud-
ner, która jest chirurgiem dziecięcym z In-
stytutu Matki i Dziecka w Warszawie. 
To właśnie do instytutu trafi a większość 
dzieci z tą wadą. Rocznie w Polsce rodzi 
się około 800 dzieci z rozszczepem war-
gi i podniebienia. 

– Leczenie jest wieloetapowe, wymaga 
wykonania zwykle kilku operacji w cza-
sie kilku lat. Kolejki są więc długie, ale 
nie w Łęcznej, gdzie dopiero zaczyna-
my działalność i pacjenci nie wiedzą, że 
można się tu zgłaszać z dziećmi. Na za-
bieg czeka się dosłownie kilka dni – in-
formuje Budner.

Lekarze operują tu także inne wady, 
m.in. naczyniaki, wady wrodzone rąk, za-
rośnięcia nozdrzy, także zmiany pourazo-
we lub blizny po oparzeniach.

Anna Augustowska

Wojewoda Lubelski informuje 
o ustawowym obowiązku 

składania rocznych sprawozdań 
statystycznych. 

Szczegółową informację nt. aktualnych 
obowiązków i druków statystycznych znaj-
dą Państwo pod adresem 

www.lublin.uw.gov.pl/
statystyka-medyczna

a także u pracowników statystyki medycz-
nej Wydziału Zdrowia Lubelskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Lublinie 

tel./fax (81) 532 87 09
tel. (81) 532 38 34

Jednocześnie zachęcamy Państwa do 
skorzystania z elektronicznego przekazy-
wania sprawozdań. Sposób ten nie wyma-
ga ponoszenia jakichkolwiek kosztów, ja-
kie wynikają z przekazywania sprawozdań 
drogą tradycyjną, poprzez wysyłkę poczto-
wą bądź faks.

Ponadto, na podany w Systemie Staty-
styki Resortowej ministra zdrowia kontak-
towy adres mailowy, otrzymacie Państwo 
potwierdzenie przesłania sprawozdań, jak 
również komunikaty przypominające bądź 
informujące, dotyczące spraw związanych 
z okresem sprawozdawczym.

Ogłoszenie Wojewody

Lekarze i lekarze dentyści otrzymają punkty edukacyjne 
(nr wpisu do LIL – 58-000063-003)

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

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

tel./fax 81 532-13-39, 81 743-67-49

zaprasza na kursy

WKTiR – zyskaj nowe możliwości

Inspektor Ochrony Radiologicznej 
18, 19, 25.04.2015, egzamin 26.04.2015

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji

LST
• 14.03.2015, egzamin22.03.2015
• 16.05.2015, egzamin 24.05.2015

LR, LRZ, FT
• 14, 15, 21.03.2015, egzamin22.03.2015
• 16, 17, 23.05.2015, egzamin 24.05.2015

Ochrona radiologiczna pacjenta 

Cytat miesiąca 

Ministrowi Arłukowiczowi udało 
się rozwiązać jeden mały problem, 
który zresztą sam stworzył. Teraz boi 
się, że Trybunał Konstytucyjny może 
przyznać rację lekarzom.

Maciej Hamankiewicz, 

prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
dla Radiowej Jedynki, 

8 stycznia 2015.



Lekarski kalejdoskop

Tekst: Anna Augustowska

Mikołaj pamiętał
Św. Mikołaj tradycyjnie nie zapomniał o chorych dzieciach. 

Zajrzał nawet do dzieci z oddziału chorób zakaźnych w szpita-

lu im. Jana Bożego w Lublinie.

Lekarze LIL dzieciom
Ponad 200 kg trwałej żywności, słodyczy i środków higie-

ny przekazano dzieciom – podopiecznym Rodzinnego Domu 
im. św. Dominika, który prowadzi Zgromadzenie Sióstr Do-
minikanek Matki Bożej Różańcowej w Lublinie przy ul. La-
wendowej 15.

Grali dla dzieci i osób 
starszych

23. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się 11 stycznia br. Wolontariusze z Lubelszczyzny zebrali ponad 600 tys. zł (w samym Lublinie ponad 120 tys. zł). Jak zapowie-dział Jerzy Owsiak, uzbierane pieniądze będą przekazane na le-czenie dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz na zapewnienie godnej opieki medycznej seniorów.

Opłatek lekarzy seniorów
Tradycyjnie w okresie Bożego Narodzenia lekarze senio-rzy i renciści spotkali się w siedzibie LIL na spotkaniu opłat-kowym. 

Porozumieli się 
i przychodnie otworzyli

Ponad połowa poradni lekarzy POZ na Lubelszczyźnie była 

przez kilka dni stycznia zamknięta – lekarze Porozumienia Zie-

lonogórskiego prowadzili protest czekając na rozmowy z Mini-

sterstwem Zdrowia. Wojewoda lubelski uruchomił w tym cza-

sie specjalny numer telefonu 987, pod którym można było uzy-

skać informację o poradniach czynnych w regionie. 

Ścinały warkocze…
…aby w ten sposób pomóc dzieciom z chorobą nowotwo-

rową. Do akcji „Włosem w raka”, organizowanej przez Stowa-
rzyszenie „Mówimy NIEboRakowi”, przystąpiły trzy lubelskie 
salony fryzjerskie. W dniu akcji przeżywały oblężenie. Z ob-
ciętych włosów powstaną naturalne peruki, które zostaną prze-
kazane małym pacjentom.

Fuzja dwóch szpitali
Z końcem 2014 roku nastąpiło połączenie dwóch lubelskich 

szpitali. Okręgowy Szpital Kolejowy SP ZOZ w Lublinie po-
łączył się z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódz-
kim im. Jana Bożego w Lublinie. Komórki organizacyjne Szpi-
tala Kolejowego zostały włączone w strukturę szpitala im. Ja-
na Bożego.

U nas kobiety badają piersi
Wg najnowszych danych – ze stycznia br. – województwo lubelskie zajmuje pierwsze miejsce (21,16 %) w Polsce pod względem zgłoszeń kobiet na wysłane przez WOK zaprosze-nia na badania mammografi czne. Średni procent zgłoszeń ko-biet na ww. zaproszenia w Polsce wynosi 15,19 %. Wojewódz-ki Ośrodek Koordynujący (WOK) populacyjny program wcze-snego wykrywania raka piersi został utworzony w Centrum On-kologii Ziemi Lubelskiej 10 lat temu.

Kobieto wybierz życie
W Lublinie odbyła się konferencja pod hasłem „Wybierz ży-

cie – Pierwszy krok”. O profi laktyce raka szyjki macicy i za-
każeń HPV na świecie i w Polsce mówił prof. Jan Kotarski, 
kierownik I Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii 
SPSK nr 1 w Lublinie.

Gwiazdka z bomkami
W czasie świątecznej aukcji na rzecz Hospicjum Dobrego Sa-

marytanina w Lublinie licytowano bombki ozdobione przez zna-

ne osoby związane z Lublinem, m.in. członków kabaretu Smile 

czy wojewodę lubelskiego. Dochód z aukcji przyniósł 3 tys zł. 

- Te pieniądze przeznaczymy na opłacenie elektryczności i ga-

zu - mówiła prezes hospicjum Maria Drygałowa. 
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Demon ebola wydostał się z Afryki 
Niepokój związany z gorączką krwo-
toczną ebola waha się w Polsce od na-
stroju paniki przed epidemią do kom-
pletnego braku zainteresowania tym 
tematem. 

Jak zgodnie twierdzą dr n. med. Bar-
bara Hasiec, ordynator Oddziału Cho-
rób Zakaźnych Dziecięcych w SPSZW 
im. Jana Bożego w Lublinie oraz dr hab. 
med. Krzysztof Tomasiewicz, kierow-
nik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych 
UM w Lublinie, konsultant wojewódzki 
w dziedzinie chorób zakaźnych, problem 
wirusa ebola istnieje nadal. 

20.000 zachorowań

Wciąż rejestrowane są przypadki za-
chorowań i utrzymuje się stan epidemii 
w krajach Afryki Zachodniej oraz zda-
rzają się pojedyncze przypadki przetrans-
portowane do USA i Europy Zachodniej. 
WHO na dzień 31.12.2014 r. odnotowa-
ła 20 206 zachorowań, w tym 7 905 cho-
rych zmarło. W Polsce Główny Inspek-
torat Sanitarny odradza podróżowanie do 
krajów Afryki Zachodniej, do czasu wy-
gaśnięcia epidemii. Jednak w przypadku 
podjęcia decyzji o podróży należy 4–6 ty-
godni przed wyjazdem skonsultować się 
z lekarzem medycyny tropikalnej.

Sytuacja epidemiologiczna poza Afry-
ką jest również groźna ponieważ wolon-
tariusze zajmujący się w Afryce Zachod-
niej pacjentami, kiedy zachorują, są wy-
wożeni na leczenie do swoich krajów. Ta-
ka sytuacja stwarza możliwość zakażenia 
wtórnego. Służby lotnicze amerykańskie, 
europejskie, a wśród nich również pol-
skie, a także lubelskie przygotowane są do 
pojawienia się takich chorych. Lotnisko 
w Lublinie było wymieniane jako jedno 
z pierwszych w kraju, które jest przygoto-
wane do zabezpieczenia chorych z zaka-
żeniem wirusem ebola. W Lublinie prze-
prowadzono wiele szkoleń, na których 

przedstawiano problem epidemiologicz-
ny ebola na świecie i przypominano za-
sady profi laktyki, przedstawiano proce-
dury dla służby zdrowia. Były też szko-
lenia w Warszawie. Do zakażenia wiru-
sem ebola może dojść w wyniku bezpo-
średniego kontaktu z krwią lub innymi 
płynami ustrojowymi oraz wydzielinami 
osób zakażonych lub martwych, a także 
z chorymi i martwymi zwierzętami.

Dochodzenie 
epidemiologiczne

Dla rozpoznania gorączki ebola nie-
zwykle ważny jest wywiad – skąd pa-
cjent przybył, z kim się kontaktował oraz 
stwierdzane objawy kliniczne takie jak 
wysoka temperatura, ból głowy, biegun-
ka. Taki pacjent jest objęty dochodze-
niem epidemiologicznym. Konieczne jest 
przeprowadzenie diagnostycznego bada-
nia laboratoryjnego w Narodowym Insty-
tucie Zdrowia Publicznego (NIZP-PZH) 
w Warszawie, przy ul. Chocimskiej, któ-
ry jest czynny 24 g/dobę przez 7 dni w ty-
godniu. Badanie jest wykonywane tylko 
u tych pacjentów, u których wystąpiły ob-
jawy zgodne z defi nicją gorączki krwo-
tocznej ebola. Przypadek jest potwierdzo-
ny, gdy u chorego stwierdzi się obecność 
kwasu nukleinowego EBOV. Jeżeli wynik 
pierwszego badania jest ujemny, badanie 
należy powtórzyć po 3 dniach. Wynik ba-
dania ujemny nie może stanowić podsta-
wy do wykluczenia choroby. Okres inku-
bacji choroby wynosi od 2 do 21 dni.

Materiały do badań pobierane są od 
pacjentów w ośrodkach referencyjnych. 
W naszym województwie są to Klinika 
Chorób Zakaźnych w Lublinie w SPSK 
nr 1 oraz Oddział Obserwacyjno-Zakaźny 
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycz-
nym w Białej Podlaskiej. Oddział Chorób 
Zakaźnych Dziecięcych Szpitala im. Ja-
na Bożego ma możliwość otoczenia opie-
ką małego pacjenta z podejrzeniem eboli, 
ale nie został zaliczony do ośrodków refe-
rencyjnych. Decydenci obecnie uważają, 

że ewentualnie za-
każone dzieci mogą 
być w razie potrze-
by leczone w ośrod-
kach dla dorosłych. 
W Polsce jest kilka-
naście szpitali wy-
znaczonych do zaj-
mowania się chory-
mi z ebolą. Ośrodki 
te muszą mieć wy-
dzielone izolatki, a wyszkolony personel 
musi być ubrany w odpowiednie kom-
binezony z systemem wentylacji i osło-
ną twarzy (gogle, przyłbice). Są również 
odpowiednie procedury przy zakłada-
niu i zdejmowaniu ochronnych kombi-
nezonów. Pacjent z podejrzeniem eboli 
nie powinien zgłaszać się do przychod-
ni, ale wezwać specjalistycznie przygo-
towaną karetkę pogotowia. 

Gorączka i biegunka

W gorączce krwotocznej jednym z do-
minujących objawów jest wysoka gorącz-
ka, burzliwa biegunka doprowadzająca 
do skrajnego odwodnienia. Dopiero po-
tem pojawiają się krwawienia z jam cia-
ła, niewydolność wielonarządowa. Le-
czenie gorączki ebola i jej powikłań jest 
głównie objawowe: nawadnianie dożylne, 
podawanie elektrolitów, leków przeciw-
krwotocznych, leczenie towarzyszących 
infekcji. FDA nie zarejestrowała jeszcze 
żadnych leków dostępnych w leczeniu 
tej choroby. W USA i Europie w lecze-
niu indywidualnych przypadków stosuje 
się preparaty ratujące życie jak: surowica 
ozdrowieńców, przeciwciała monoklonal-
ne, leki przeciwwirusowe: brincidofovir, 
favipiravir ZMapp. W profi laktyce chorób 
występujących epidemicznie podstawo-
we znaczenie mają szczepionki. Obecnie 
nie ma powszechnie dostępnych szcze-
pionek przeciwko gorączce krwotocznej 
ebola, jakkolwiek dwa preparaty znajdują 
się w pierwszej i drugiej fazie badań kli-
nicznych. Jest to cAd3-ZEBOV (GSK) 
– wyizolowany od szympansów adeno-
wirus typu 3 jako nośnik dla genu, który 
koduje białko otoczki wirusa ebola oraz 
rVSV-ZEBOV (Newlink/Merck) atenu-
owany wirus pęcherzykowego zapalenia 
jamy ustnej, zawierający gen wirusa ebo-
la. Szczepionki te są podawane wyłącz-
nie grupie ochotników, aby potwierdzić 
ich skuteczność i bezpieczeństwo. Z do-
tychczasowych badań wynika, że u osób 
zaszczepionych pojawia się odporność, 
ale na krótki czas. Miejmy nadzieję, że 
w przypadku kolejnej epidemii nie bę-
dziemy już tacy bezbronni.

Jerzy Jakubowicz

Pacjent zagraniczny – mile widziany
Pod koniec minionego roku w Lubli-
nie odbyła się wizyta studyjna zagra-
nicznych pośredników turystyki me-
dycznej, zainteresowanych współpracą 
z lubelskimi placówkami medycznymi. 
Wydarzenie zostało zainicjowane przez 
Klaster Lubelska Medycyna, powoła-
ny przez miasto Lublin oraz Uniwer-
sytet Medyczny w Lublinie.

Spotkanie zostało zrealizowane w ra-
mach Projektu Promocji Polskiej Tury-
styki Medycznej w latach 2012–2015 or-
ganizowanego przez konsorcjum w skła-
dzie: Europejskie Centrum Przedsiębior-
czości, AMEDS Centrum oraz Polską 
Agencję Informacji i Inwestycji Zagra-
nicznych. 

– Projekt ma na celu promocję usług 
medycznych w Polsce dla pacjentów 

Rosji, Wielkiej Brytanii oraz USA. Głów-
nym powodem zainteresowania polską 
medycyną ze strony zagranicznych pa-
cjentów są różnice w cenie, które sięgają 
nawet 80 proc. Jednocześnie Polska za-
pewnia dostęp do światowej klasy specja-
listów oraz wysoką jakość usług. 

Do najczęściej poszukiwanych usług 
medycznych, z których korzystają w Pol-
sce zagraniczni pacjenci, należą: stoma-
tologia (zachowawcza, estetyczna i pro-
tetyka); chirurgia plastyczna (piersi, twa-
rzy, liposukcja); kardiologia/kardiochirur-
gia (by-passy, operacje zastawek); orto-
pedia (wymiana biodra, kolana, operacje 
stawów); chirurgia bariatryczna (leczenie 
otyłości metodami chirurgicznymi); za-
biegi okulistyczne (leczenie zaćmy, wad 
wzroku) a także diagnostyka medyczna 
i rehabilitacja.

– Lublin do tej pory nie mógł z sukce-
sem konkurować z innymi regionami Pol-
ski w tym sektorze. Drogę do rozwoju tu-
rystyki medycznej w naszym mieście stwo-
rzyło dopiero uruchomienie lotniska. Lu-
belskie placówki medyczne i prozdrowot-
ne oferują szereg usług, które ze wzglę-
du na wysoką jakość i atrakcyjne ceny, 
stanowią o znaczącym potencjale mia-
sta w rozwoju tego sektora gospodarki – 
dodał Mariusz Sagan, dyrektor Wydzia-
łu Strategii i Obsługi Inwestorów Urzę-
du Miasta Lublin. 

Z badań własnych, przeprowadzonych 
wśród studentów zagranicznych Uniwer-
sytetu Medycznego ze Skandynawii przez 
Klaster Lubelska Medycyna, w którym 
obecnie funkcjonuje 30 podmiotów, wy-
nika, że potencjalnym zainteresowaniem 
mogą cieszyć się usługi w zakresie sto-

matologii, chirurgii otyło-
ści, usługi SPA i wellness, 
dermatologii czy chirurgii 
plastycznej. 

– Myślę, że lubelska me-
dycyna może wiele sko-
rzystać na turystyce me-
dycznej, jesteśmy konku-
rencyjni cenowo przy za-
chowaniu wysokich świa-
towych standardów. Moż-
liwość leczenia pacjen-
tów z Europy Zachodniej 
czy zza wschodniej grani-
cy staje się coraz bardziej 
realna również w związku 
z dynamicznym rozwojem 
lotniska Lublin – wska-
zał Wit Danilkiewicz, pre-
zes Gastromed Sp. z o.o. 
Sp.K.

Do słabych stron nale-
ży, niestety, wciąż istnieją-
ca bariera językowa, wyni-

kająca z niskiego poziomu znajomości ję-
zyków obcych, w tym przede wszystkim 
języka angielskiego przez lekarzy i per-
sonel medyczny. 

– Udział w projekcie promocji daje 
szansę na wypromowanie się jako naj-
lepszych reprezentantów polskiej opieki 
medycznej. Ale ostatecznie sukces będzie 
zależał od samych zainteresowanych: 
umiejętności przedstawienia dobrej ofer-
ty, nawiązania i kontynuowania kontak-
tów. Odwiedziny gości zagranicznych to 
dobry pierwszy krok. Za nim muszą jed-
nak iść następne, dlatego bardzo dobrym 
pomysłem jest udział w targach, które or-
ganizujemy w ramach projektu promocji 
w 2015 roku w Berlinie oraz w Moskwie 
– zaapelowała dr Ada Kostrz-Kostecka, 
kierownik Projektu Promocji Polskiej 
Turystyki Medycznej. (aa)

zagranicznych oraz instytucjonalnych 
partnerów biznesowych, zainteresowanych 
sprowadzaniem do Polski zagranicznych 
pacjentów – informuje Marzena Strok-Sa-
dło z Wydziału Strategii i Obsługi inwesto-
rów w lubelskim Urzędzie Miejskim.

Kampania promocyjna prowadzo-
na jest w państwach europejskich m.in. 
w Danii, Szwecji, Norwegii, w Niem-
czech, Wielkiej Brytanii oraz w Ro-
sji i USA. Obecnie turystyka medyczna 
jest dynamicznie rozwijającą się gałęzią 
światowej gospodarki łącząc wypoczy-
nek z procesem leczenia. Ocenia się, że 
ta branża rozwija się w Polsce najszyb-
ciej w całej Europie, a liczba turystów 
w ostatnich latach sukcesywnie wzrasta 
z roku na rok nawet o 15 proc. Najczę-
ściej z usług medycznych w Polsce korzy-
stają mieszkańcy Niemiec, Skandynawii, 

– Turystyka medyczna stwarza nowe 
warunki dla promocji fi rmy i naszego re-
gionu. Pacjenci, którzy przyjadą na le-
czenie, będą mogli w trakcie pobytu po-
znawać miasto i region, znaleźć tu profe-
sjonalizm, a także tradycyjną wschodnią 
gościnność – mówił Andrzej Szerej, pre-
zes NZOZ Centrum Medyczne Medicos 
SA w Lublinie.

W ramach wizyty studyjnej odbyły się 
spotkania w trzech lubelskich placów-
kach medycznych (LuxMed, CM Medi-
cos i Gastromed) oraz w uzdrowisku Na-
łęczów. W programie przewidziano także 
krótki spacer po Lublinie i obiad w jed-
nej z restauracji na Starym Mieście. Wi-
zyta studyjna była doskonałą okazją dla 
lubelskich placówek medycznych do na-
wiązania perspektywicznych kontaktów 
biznesowych. 
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Operowo i światowo

Wielki świat 
Na żywo z Nowego Jor-

ku ze znamienitej The Me-
tropolitan Opera premiera 
sezonu 2014–2015, czyli „Jo-
lanta” Piotra Czajkowskiego 
i „Zamek Sinobrodego” Be-
li Bartóka.

Dzięki nowoczesnej tech-
nice 14 lutego o godz. 18.30 
w Teatrze Starym w Lubli-
nie poczujemy się jak w NY.  
W rolach głównych: Anna Ne-
trebko, Piotr Beczała, Alexey 
Markov, Elchin Azizov, Ale-
xei Tanovitski, Nadja Micha-
el, Mikhail Petrenko. Dyry-
guje: Valery Gergiev, reżyse-
ria: Mariusz Treliński, sceno-
grafi a: Boris Kudlička. Przed-
stawienie, które trwa 3 godz. 
i 40 minut jest z napisami 
w językach polskim i angielskim. Bilety 50 – 40 zł.

Teatralnie

Hanna Arendt kocha
Historię romansu niemieckiego fi lozofa Martina Heideggera 

i 20 lat od niego młodszej politolożki żydowskiego pochodzenia 
Hanny Arendt poznamy dzięki spektaklowi „Rzecz o banalności mi-
łości”. Heidegger, owszem, przeżywa fascynację intelektem Hanny 
i jej wrażliwością, ale kiedy zostaje uwiedziony przez ideologię fa-
szystowską, nagle zaczyna przeszkadzać mu jej żydowskie pocho-
dzenie. Tymczasem Hanna dalej kocha go bezwarunkowo, próbu-
je zrozumieć jego motywacje, broni go po wojnie przed europej-
skim ostracyzmem.

Teatr Dramatyczny w Warszawie przywiezie go 20 lutego (godz. 
19) i 21 lutego (godz. 17) do Lublina, do Teatru Starego. Kameral-
ny spektakl, w którym wystąpią: Halina Skoczyńska, Adam Ferency 
i Martyna Kowalik napisał Savyon Liebrecht, a wyreżyserował Waw-
rzyniec Kostrzewski. Bilety kosztują 70 – 30 zł. 

Literacko

Kisiel na ostro
Największym dziełem Kisiela są jego felietony. Przez czterdzieści 

parę lat co tydzień czytały je dziesiątki tysięcy ludzi. Dają obraz czasu 
wyjątkowy. Często zachwycała mnie trafność jakiegoś sformułowa-
nia. Ktoś, kto chciałby zrozumieć życie w Polsce Ludowej, nie znajdzie 
lepszego materiału od tych felietonów – pisał Jerzy Turowicz i chyba 
trudno o trafniejszą ocenę.

Stefan Kisielewski (1911–1991) był pisarzem, kompozytorem, kry-
tykiem muzycznym, publicystą. Ale dla większości swych czytelni-
ków, którzy przez 45 lat kupowali „Tygodnik Powszechny”, aby zna-
leźć tekst Kisiela – był pierwszym felietonistą Rzeczypospolitej. Praw-
dziwym mistrzem felietonu, który cechowała błyskotliwa inteligen-
cja, duża przenikliwość, poczucie humoru, przewrotność, a niekiedy 
wręcz przekorna złośliwość. 

Felietony pisał przez większość swojego życia, były dla niego spe-
cyfi cznego rodzaju „dziennikiem duszy”, kwintesencją jego twórczo-
ści oraz poglądów. Do księgarń trafi ł właśnie V tom felietonów ze-
branych Kisiela. Zawiera teksty z ostatniego autorskiego wyboru: 
Lata pozłacane, lata szare oraz z emigracyjnego zbioru Moje dzwo-
ny trzydziestolecia. 

Stanisław Stomma pisał: Kisiel lubił żyć w ciągłym napięciu, robić 
rzeczy niespodziewane i ekscentryczne, i takie też są jego felietony 
– pełne niespodziewanych i ekscentrycznych puent, błyskotliwe, iro-
niczne, a zarazem przekorne, bo według samego Kisiela przekora jest 
intelektualnym instynktem samozachowawczym. Natomiast sam au-
tor tak wypowiadał się na temat swojej felietonistyki: Najdłużej przy-
kładałem się do formy felietonowej – od roku 1945 drukowałem w „Ty-
godniku Powszechnym” sześć felietonowych cykli: „Pod włos”, „Łopa-
tą do głowy”, „Gwoździe w mózgu”, „Głową w ściany”, „Bez dogmatu” 
i po dziś dzień „Wołanie na puszczy”. Dlaczego taka przewaga felieto-
nu? Z kilku względów. Po pierwsze, że tak się już jakoś stało. Po drugie, 
że jest to forma aluzyjna, symboliczna, zastępczo alegoryczna, wielo-
znaczna i wielotwarzowa, umożliwia więc pisanie o równie wielotwa-
rzowej rzeczywistości polskiej, nader złożonej psychicznie, socjologicz-
nie, pokoleniowo, gdzie dobre i złe, białe i czarne, postęp i zacofanie, 
pomysł i głupstwo, patriotyzm i egoizm przeplatają się z sobą tak mi-
sternie. Po trzecie wreszcie, forma felietonu umożliwia również unieza-
leżnienie się od „Tygodnika”, pi-
sanie w innym tonie, nie zawsze 
nadmiernie katolickim. Głową 
należy bić w różne ściany – nie 
tylko w jedną!

Moje dzwony trzydziesto-
lecia ukazały się w roku 1978 
w Chicago nakładem Polonia 
BookStore and Publishers. Był to 
autorski wybór publicystyczno-
felietonowych tekstów przygo-
towany dla dalekiego Czytelni-
ka na emigracji. Z kolei Lata po-
złacane, lata szare ukazały się 
po raz pierwszy i jedyny w kra-
kowskiej ofi cynie Znak w roku 
1989. Obecną edycję oparto na 
tym właśnie wydaniu, wyłącza-
jąc teksty, które ukazały się już 
wcześniej w czterech tomach 
felietonów w ramach niniejszej 
wielotomowej serii dzieł ze-
branych Stefana Kisielewskie-
go Cały Kisiel.

Stefan Kisielewski Felietony – Moje dzwony trzydziestolecia; La-
ta pozłacane, lata szare. Wydawnictwo Prószyński i S-ka Warszawa 
2014.

Anna Augustowska

Cavaliada 

Kultura hippiczna 
Emocjonujące zawody jeździec-

kie w skokach przez przeszkody, 
w których startują najlepsi zawod-
nicy z Polski i z zagranicy, zoba-
czymy w Lublinie w czasie jedne-
go z ważniejszych wydarzeń hip-
picznych w Europie Środkowej. Ca-
valiada, która będzie zorganizowa-
na między 19 a 22 lutego na tere-
nie Targów Lublin, to także szereg 
ciekawych widowiskowo punktów 
programu, połączonych ze specjal-
nie przygotowanym programem 
edukacyjnym (także dla najmłod-
szych miłośników koni). Wszystkie-
mu towarzyszyć będą profesjonal-
ne Targi Sprzętu i Akcesoriów Jeździeckich. Bilety od 5 do 70 zł. 

Rockowo

Dość ostro
Lublin jest na trasie ogólnopolskiego festiwalu Rocket Festiwal 2015. 

21 lutego w hali Globus będzie można usłyszeć czołówkę sceny rocko-
wej. W ramach Rocket wystąpią: Pidżama Porno, Happysad, Oberschle-
sien, Chemia i Muchy. Wejść do hali będzie można od 15.30, początek 
imprezy o godz. 16. Bilety w cenie 79 – 69 zł. 

Muzycznie

Flet bohaterem wieczoru
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej pod dyrekcją Woj-

ciecha Rodka oraz soliści: Łukasz Długosz – fl et i Agata Kielar-Dłu-
gosz – fl et wystąpią 20 lutego o godz. 19 w Collegium Maius UM 
(ul. Jaczewskiego 4) w Lublinie. W programie: P. Mykietyn – Koncert 
fl etowy, A. Vivaldi –  Koncert C-dur na 2 fl ety i orkiestrę RV 533 oraz 
P. Czajkowski – V Symfonia e-moll op. 64. – Prawykonanie i dwoje 
niezwykle utalentowanych fl ecistów to atrakcje, jakie przyniesie kon-

cert z udziałem małżeństwa 
Długoszów. W drugiej części 
koncertu zabrzmi jeden z naj-
słynniejszych utworów świa-
towej literatury symfonicz-
nej – V Symfonia e-moll Pio-
tra Czajkowskiego –  zachę-
cają organizatorzy piątkowe-
go muzycznego wydarzenia. 
Bilety 30–20 zł.

Bluesowo

Stare i dobre o 4 nad ranem
Krzysztof Myszkowski –  śpiew, gitara, harmonijka ustna, Bolo Pie-

traszkiewicz –  gitary, cajon i Roman Ziobro –  kontrabas, gitara basowa, 
czyli legendarna grupa Stare Dobre Małżeństwo, która wciąż przemie-
rza koncertowe szlaki. W Lublinie będzie ich można usłyszeć 22 lutego 
o godz. 17 w Centrum Kongresowym UP (ul. Akademicka 15).

– Zespół niezmiennie złożony jest z wyśmienitych muzyków towa-
rzyszących założycielowi oraz liderowi SDM Krzysztofowi Myszkow-
skiemu, śpiewającemu swoje kultowe piosenki – od najstarszych (np. 
„Blues o 4 nad ranem”, „Jak, Komunia”, „Blues dla Małej”) po najnowsze 
(„Topielica” czy „Ogień zapłonie w nas”) –  które ukażą się na najnow-
szej płycie zespołu – reklamują Stare Dobre Małżeństwo organizato-
rzy, choć reklamy grupa koncertująca od dziesięcioleci chyba nie po-
trzebuje. Bilety 60–40 zł. Oprac. JKG

Muzycznie

Rozimprowizowana 
transowość na wieczór

– Klimatyczne ballady, którym 
smaku dodaje ciepłe analogowe 
brzmienie kontrabasu, czy pojawia-
jący się klarnet basowy nie zmienia-
ją jednak ogólnego wrażenia ogni-
stej, charakternej, jak zawsze trochę 
rozimprowizowanej transowości, tak 
charakterystycznej dla brzmienia ze-
społu –  tak Anna Drozd, kurator pro-
gramu muzycznego w Teatrze Sta-
rym, charakteryzuje bardzo znanych 
muzyków, którzy 4 marca o godz. 19 
wejdą na scenę teatru przy ul. Jezu-
ickiej w Lublinie. 

„Dobry wieczór” to tytuł płyty, jaką zespół Voo Voo wydał jesienią 
zeszłego roku. Wojciech Waglewski – śpiew, gitara, Mateusz Pospieszal-
ski – śpiew, saksofony, Karim Martusewicz – kontrabas, Michał Bryndal 
– perkusja i goście – taki skład usłyszymy podczas wieczoru promują-
cego „Dobry wieczór”. Bilety 60 – 15 zł.

Symfonia e-moll Pio-
kowskiego –  zachę-
anizatorzy piątkowe-
ycznego wydarzenia.
0–20 zł.

em wiec
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Aż 400 prac od autorów z całej Pol-
ski wpłynęło na konkurs fotografi czny, 
zorganizowany przez Komisję Kultury 
Lubelskiej Izby Lekarskiej oraz Mię-
dzynarodowe Stowarzyszenie Studen-
tów Medycyny IFMSA – Poland, któ-
re w tym roku zakończyło współpracę 
przy tej imprezie.

Konkurs honorowym patronatem ob-
jął prezes Naczelnej Rady Lekarskiej 
Maciej Hamankiewicz.

W czasie uroczystego wernisażu, który 
odbył się w 17 stycznia 2015 r. w Galerii 

– Początkowo uznałem, że to niezbyt 
udane zdjęcie i dopiero później dostrze-
głem jak bardzo jest wymowne, dlate-
go zatytułowałem je cytatem z wiersza 
księdza Jana Twardowskiego„Śpieszmy 
się kochać ludzi, tak szybko odchodzą” 
– mówi doktor Stypuła, który fotografu-
je od czasów szkolnych.

– Chciałbym mieć więcej czasu na zaj-
mowanie się fotografi ą, szczególnie fo-
tografi ą wykonywaną w technice gumy 
i fotografi ą otworkową – dodaje. Jest lau-
reatem 7 nagród w różnych konkursach 
organizowanych dla fotografujących le-
karzy. – Ale po raz pierwszy zdobyłem 
Grand Prix właśnie w Lublinie! 

Marta Kowalska z Lublina – lekar-
ka w trakcie specjalizacji z psychiatrii – 
zdobyła I miejsce w kategorii architektu-
ra. Nagodzone zdjęcie jest czarno-białe 
i przedstawia fragment zabudowy pałaco-
wej w podlubelskich Zawieprzycach.

– Uczestniczyłam w warsztatach fo-
tografi cznych i to zdjęcie powstało wła-
śnie wtedy. Cieszę się, że znalazło uznanie 
w oczach komisji – mówi laureatka.

W grupie studentów I nagrodę w ka-
tegorii człowiek otrzymała Marta De-
nisow z VI roku medycyny lubelskiego 
UM. Zdjęcie, zrobione w czasie lubel-
skiego koncertu Justyny Steczkowskiej, 
zwraca uwagę nastrojem i pięknie sfo-
tografowanym światłem, które rozświe-
tlało scenę. Za zdjęcie pt. „Jarzębinowy 

Konkurs fotograficzny lekarzy i studentów

Czwarty raz – 400 prac

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Fotografi cznego Lekarzy i Studentów Medycyny 
ogłosiło jury w składzie:

Marcin Jastrzębski – Związek Polskich Artystów Fotografi ków (ZPAF) – przewodniczący jury
Mariusz Mazur – Związek Polskich Artystów Fotografi ków (ZPAF), Fotoklub Rzeczypospolitej 
Polskiej
Jacek Kmieć – prezes Lubelskiego Towarzystwa Fotografi cznego (LTF)
Dariusz Hankiewicz – przewodniczący Komisji Kultury LIL
Jerzy Bednarski – Komisja Kultury LIL, Grupa Fotografów Lubelskich
Małgorzata Bochenko – Komisja Kultury LIL.

Fotografi e lekarzy:
I miejsca – kategorie:
– Człowiek: Jacek Stypuła, fot. „Ludzie tak szybko…”, KIELCE
– Architektura: Marta Kowalska, fot. „Zawieprzyce”, LUBLIN
– wyróżnienie Łukasz Kulak, fot. „Zwierciadło czasu”
– Natura: Dariusz Dura za fotografi e: „Ku słońcu – start orła bielika”, „Przy wodopoju – orzeł bielik”, 

„Wieczorny przegląd łowiska – orły bieliki”, WAŁCZ
– Medycyna: Łukasz Kulak, fot. „W skupieniu”, LIBIĄŻ.

Fotografi e studentów:
I miejsca – kategorie:
– Medycyna: Paweł Kośliński (I rok Wydz. Lek. UM we Wrocławiu), „Po bitwie”, BOLESŁAWIEC
– Człowiek: Marta Denisow (VI rok Wydz. Lek. UM w Lublinie), fot. „Ona – Justyna Steczkowska”, 

LUBLIN
– Natura: Monika Dziwota (III rok Wydz. Lek. UM w Lublinie), fot. „Jarzębinowy zawrót głowy”, 

KŁODAWA
Nagroda ZPAF: Marta Kurzeja, fot. „Hands”, WARSZAWA
Nagroda LTF: Andrzej Chodacki, fot. „Monaster Jabłeczna – wnętrze cerkwi”, PARCZEW

zawrót głowy” (kategoria natura) I miej-
sce otrzymała Monika Dziwota, któ-
ra mieszka w Kłodawie pod Gorzowem 
Wielkopolskim ale studiuje medycynę 
w Lublinie (jest na III roku).

Nagrodę Związku Polskich Artystów 
Fotografi ków otrzymała Marta Kurzeja, 
lekarka dermatolog z Warszawy za czar-
no-białe zdjęcie pt. Hands. – Zrobiłam 
je w czasie pobytu w Nepalu. To są dło-
nie jednego z mieszkańców Katmandu. 
Do fotografowania użyłam lustrzanki – 
opowiadała.

Wystawę, na której można zobaczyć 
nie tylko nagrodzone prace ale także te, 
które komisja konkursowa chciała w ten 
sposób zaprezentować publiczności, moż-
na podziwiać do połowy lutego w Gale-
rii Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy” 
przy ul. Chmielnej 4 w Lublinie.

Anna Augustowska

Filmowo

Najbardziej lubelski z filmów

Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy” 
w Lublinie, chwalono warsztat autorów, 
urodę zdjęć i ich wysoki poziom arty-
styczny, świeżość tematów, światło i per-
spektywę.

– Z radością trzeba podkreślić rosnący 
stale poziom prac – mówili jurorzy, któ-
rzy z kilkuset nadesłanych prac musieli 
wybrać te najlepsze. 

W czasie wernisażu ogłoszono laure-
ata nagrody Grand Prix – otrzymał ją Ja-
cek Stypuła, neurochirurg z Wojewódz-
kiego Szpitala w Kielcach. 

Losy głównej postaci inspirowane są historią na-
uczyciela z lubelskiego liceum nr 8. Film nakręcono 
w Lublinie i miasto jest również głównym bohaterem. 
W wielu scenach brali udział mieszkańcy i chyba każ-
dy idąc do kina na „Carte blanche” ma szansę zoba-
czyć na ekranie kogoś znajomego. 

„Carte blanche” w reżyserii Jacka Lusińskiego z An-
drzejem Chyrą, Arkadiuszem Jakubikiem, Urszulą Gra-
bowską i Tomaszem Ziętkiem to dramat obyczajowy, 
opowiadający historię nauczyciela, który – aby zacho-
wać ukochaną pracę i przygotować uczniów do matu-
ry – ukrywa przed światem, że stopniowo traci wzrok.
Realizatorzy fi lmu reklamują go jako opowieść o tym, 
że można pokonać przeszkody. Bohater zmagając się 
z tragiczną sytuacją nawiązuje bliską przyjaźń z kole-
żanką z pracy i próbuje pomóc zbuntowanej uczen-
nicy, która też ukrywa sekret.

Projekt powstał przy wsparciu Lubelskiego Fun-
duszu Filmowego, czyli pieniędzy z budżetu miasta.
 (jkg)

Literacko

Razem w życiu i razem w pracy
Takich par, związanych nie tylko głębokim uczuciem i wzajemną osobistą fascynacją ale także podobną pasją zawodową, które w dodat-

ku idealnie się uzupełniają, można ze świecą szukać!
A jednak! Justyna Pronobis-Szczylik, psychoonkolożka z Warszawskiego Ośrodka Psychoterapii i Psychiatrii i jej mąż, profesor Cezary Szczy-

lik, słynny onkolog, który wspólnie z profesorem Wiesławem Jędrzejczakiem dokonał pierwszego w Polsce przeszczepu szpiku kostnego, są 
taką parą. O swoim wspólnym życiu (ale też o tym, zanim się poznali i postanowili być razem) opowiadają Katarzynie Kubisiowskiej w książ-
ce pt. „Rak po polsku”. 

To nie tylko wspaniała opowieść o ludziach, którzy wykonują swój zawód z determinacją i wbrew przeciwnościom losu, ale także mocny 
głos na temat kondycji polskiej medycyny i rządzących nią mechanizmów. To także bardzo osobista opowieść o emocjach i przeżywaniu re-
lacji lekarz/psycholog – pacjent.

„(…)byłem absolutnie pewny, że nauka i ilość pracy, którą wkładam w leczenie tego człowieka, musi skutkować wyzdrowieniem. Życie 
okazało się nieprawdopodobnie brutalne: chory nie zareagował na żadne leczenie. Zwyczajnie wziął i umarł na moich oczach. Nie potrafi łem 
tego znieść, potraktowałem to jako osobistą porażkę. Z czasem zacząłem pokornieć…” – mówi z wielką otwartością prof. Szczylik.

W książce nie brak też trudnych tematów, m.in. o biznesie farmaceutycznym (profesor był oskarżony o branie pieniędzy od fi rm produku-
jących leki). To także opowieść o psychice chorujących oraz ich bliskich, o cudzie medycyny, ale też, a może przede wszystkim, o pasji życia, 
dobrej śmierci i miłości do sztuki.

Jedną z recept na najgorszą rzecz, jaka wg prof. Szczylika może spotkać lekarza, czyli zamienić go w urzędnika, jest kontakt z kulturą, sztu-
ką i przyjaciółmi; do tego podróże jako najlepszy „reset” w bezwzględnym świecie biurokracji zabijającej wyższą uczuciowość.

Katarzyna Kubisiowska „Rak po polsku – rozmowa z Justyną Pronobis-Szczylik i Cezarym Szczylikiem”, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2014.
 Anna Augustowska
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Sałatka po lekarsku

Pasztet domowy – palce lizać
Pasztety, wg opisów w starych książkach kucharskich, przyrządza-

no już w starożytnym Rzymie. Ale i współcześnie używane przepi-
sy pochodzą z reguły z Francji. Francuscy pasztetnicy cieszyli się sła-
wą od XVI wieku i pracowali na dworach królewskich oraz szlachec-
kich, w tym również w Polsce. Pasztet to z zasady potrawa przyrządza-
na z jednolitej masy przygotowanej z surowego, gotowanego lub pie-
czonego mięsa, podrobów, drobiu, dziczyzny, warzyw, grzybów, ryb, 
soi lub sera. Podaje się go na ciepło lub zimno jako przystawkę lub da-

nie obiadowe, wraz z sosami i marynatami, często występuje jako konserwa. Ja 
chcęWam zaproponować coś tak pysznego, że niech schowają się najlepsze fran-
cuskie pasztety, o tych sklepowych nawet nie wspominając (o ile można je na-
zwać pasztetami). Smakuje jak ten szlachetny z dziczyzną, ale nie ma w nim dzi-
ka ani zająca. Można go jeść na zimno, ale też podać do obiadu na ciepło z mary-
natami. A oto przepis. 

Składniki:
• 1 ćwiartka kurczaka (duże udko)
• ½ piersi indyka 
• Podgardle lub średnio tłusty boczek ok. 0,5 kg
• Wieprzowina (karkówka, łopatka) ok. 0,5 kg
• Wątróbka drobiowa ok. 0,5 kg
• Garść grzybów suszonych (wcześniej namoczonych w gorącej wodzie ok. 

1 godz.) 
• 2 duże cebule (opieczone na palniku kuchni gazowej lub na grillu albo patel-

ni grillowej) 
• 2 czerstwe bułki namoczone uprzednio w mleku i odciśnięte
• 2 średnie marchewki 
• 1 średnia pietruszka 
• Pół średniego selera 
• Gałka muszkatołowa (najlepsza niemielona)
• Bułka tarta ok. 4–5 łyżek 
• 3 jajka średnie całe 
• Natka pietruszki (suszona lub świeża) łyżeczka lub pół pęczka posiekanej drob-

no 
• Sól, pieprz
• Sos sojowy ok. 2 łyżek stołowych (lepiej ciemny).

Wykonanie:
Wszystkie mięsa, wątróbkę gotujemy ok. 1 godziny na małym ogniu. Po pół-

godzinie dokładamy warzywa i gotujemy je do miękkości, jak i mięso. W razie 
potrzeby wcześniej je wyjmujemy. Mięso musi być miękkie. Studzimy i usuwa-
my kości. Kroimy na mniejsze kawałki i z pozostałymi składnikami, tj. bułkami 

i pietruszkąoraz grzybami, mielimy maszynką do mięsa 
wg upodobania jeden, dwa, a nawet trzy razy. Doda-

jemy do tak zmielonej masy jajka, sól i pieprz do 
smaku. (Uwaga, mięso szykowane do piecze-

nia musi być mocniej posolone niż zwykle, bo 
sól „wypieka się” w trakcie obróbki termicz-
nej). Dodajemy na koniec około 1/3 świeżo 
startej gałki muszkatołowej (nie za dużo, bo 
pasztet będzie gorzki!) i sos sojowy. Gdyby 
masa była za luźna – dodajemy bułkę tartą, 

nie więcej niż 3–4 łyżki. Wykładamy do for-
my (tzw. duża blacha prostokątna, albo „gęsiar-

ka”) wysmarowanej cieniutko smalcem lub wyło-
żonej papierem do pieczenia. Na dnie układamy fan-

tazyjny wzorek z 2–3 plastrów tłustego boczku albo z 3–4 
cieniutkich paseczków słoniny. Ten tłuszczyk potrzebny jest, by na pasztecie pod-
czas pieczenia powstała ta pyszna, zapieczona lekko skórka. Wkładamy do piekar-
nika nagrzanego do 180 st. i pieczemy ok. 2–2,5 godziny (aż na wierzchu zbrązo-
wieje). Następnie wystawiamy z formą na noc do wystygnięcia.

A potem delektujemy się najlepszym domowym pasztetem, jaki udało się nam 
zrobić. Smacznego!

Dariusz Hankiewicz

23 grudnia 2014 roku zmarł 
Doktor Andrzej Nowiński. 

Znany i wielce ceniony 
lekarz okulista, urodził się 
w Lublinie 15 maja 1938 ro-
ku. Był absolwentem Liceum 
im. J. Zamoyskiego oraz Wy-
działu Lekarskiego lubel-
skiej Akademii Medycznej. 
Dyplom lekarza medycyny 
otrzymał w 1963 roku. W la-
tach 1964–73 pracował ja-
ko asystent w Klinice Oku-
listycznej, gdzie pod kierun-
kiem Prof. Tadeusza Krwa-

wicza uzyskał specjalizację I i II stopnia. W 1972 ro-
ku współorganizował pierwszą w województwie lubel-
skim poradnię leczenia niedowidzenia i zeza dla dzieci, 
którą kierował przez 37 lat. Pracował również w porad-
niach okulistycznych Obwodu Lecznictwa Kolejowe-
go Lublin, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej i Przy-
chodni przy ulicy Hipotecznej 4. Był niezwykle sumien-
nym, bardzo dokładnym lekarzem, lubianym i szanowa-
nym przez pacjentów, a w szczególności przez dzieci, od 
których otrzymał zaszczytną odznakę „Przyjaciel Dziec-
ka”. Obok życia rodzinnego, które cenił sobie najwyżej 
i zawodowego, każdą wolną chwilę poświęcał na pra-
cę w odrodzonym przed 25 laty samorządzie lekarskim, 
gdzie z ogromnym zaangażowaniem pełnił szereg od-
powiedzialnych funkcji. Z tego tytułu został odznaczo-
ny Medalem Lubelskiej Izby Lekarskiej, a jesienią 2014 
roku otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi, którego, niestety, 
nie zdążył już odebrać osobiście.

Andrzej odszedł od nas szybko, stanowczo za szyb-
ko. Trudno się z tym pogodzić. Miał jeszcze tyle planów 
i niedokończonych zadań, którym poświęcał swój czas 
do ostatniej chwili.

Pożegnaliśmy Andrzeja w dniu 2 stycznia 2015 roku 
na lubelskim cmentarzu przy ulicy Lipowej. W ostatniej 
Jego ziemskiej drodze żegnało Go – obok najbliższych 
– niezwykle liczne grono wszystkich, którym bliska by-
ła osoba Zmarłego.

Żegnaj Drogi Przyjacielu. 
Żonie Irenie, Córce Ani oraz Rodzinie składamy wy-

razy najgłębszego współczucia.
Przyjaciele

Po długich cierpieniach 20 grudnia 2014 r. odeszła 
nasza Koleżanka 

Edyta Szymańska 
lekarz pediatra z Kraśnika 

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
Mamy 
składają 

córce Ani Osiak 
oraz synowi Leszkowi Szymańskiemu 

koleżanki i koledzy z Kraśnika i z Lublina. 

Modlitwa starego doktora
Przyszła już starość, a z nią nierozłączny, 
zgorzkniały bagaż przeżytego życia.
Dziś schylam głowę i klękam przed Tobą
mój miłosierny i łaskawy Panie.

Dzięki za wsparcie, które mi dawałeś, 
gdy ostrzem skalpela przywracałem zdrowie.
Dzięki za wiarę, wytrwałość i siłę, 
które dawałeś w całym moim życiu.

W modlitwie duszę moją z Tobą łączę.

Uwolnij Panie od przywar starości:
próżności, gadulstwa, a także zgorzknienia.
Chroń od chciwości, skąpstwa i pychy.
Niech cnotą będą skromność i pokora, 
gniew i nienawiść niech mi będą obce.

Daj pamięć jasną i język rozważny, 
daj mi stateczność i powagę wieku.
Daj mi roztropność do końca dni moich.
Daj przyjaźń ludzi, miłość moich dzieci.

A gdy nadejdą już chwile ostatnie, 
nim zamkniesz Ojcze księgę mego życia
daj mi nadzieję obcowania z Tobą
po wieczne czasy, w miłości krainie.

Stefan Ciszewski 

Nowelizacja listy leków 
refundowanych 
 – styczeń 2015

Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie nowa lista re-
fundacyjna leków.

W zakresie listy aptecznej zostało dodanych 89 nowych 
produktów, ale aż 88 z nich to są odpowiedniki leków do-
tychczas refundowanych. Natomiast lekiem nowym jest pre-
parat złożony, tiotropium (odpłatność 30%) – w postaci roz-
tworu do inhalacji, który zwiększy dostępność leczenia dla 
pacjentów z POChP.

Przybyło natomiast leków w ramach programów lekowych 
i katalogów chemioterapii. 

I tak refundacją zostaną objęte leki:
• Lek zawierający somatotropinę w leczeniu hormonem 

wzrostu niskorosłych dzieci, z uwagi na brak innego al-
ternatywnego leczenia.

• Lek zawierający dazatynib, w leczeniu ostrej białaczki lim-
foblastycznej z chromosomem Filadelfi a.

• Lek zawierający beksaroten w ramach programu lekowe-
go w leczeniu chłoniaka skórnego T-komórkowego.

• Lek zawierający nelarabinę we wskazaniach: ostra białacz-
ka limfoblastyczna T-komórkowa lub chłoniak limfobla-
styczny T- komórkowy.

• Lek zawierający bortezomib będzie mógł być stosowany 
również w I linii leczenia szpiczaka plazmocytowego.

• Lek zawierający klofarabinę będzie refundowany we wska-
zaniach – histiocytoza z komórek Langerhansa oraz ostra 
białaczka szpikowa u dzieci i młodzieży do ukończenia 
18 r.ż.

• Leki zawierające carboplastyny oraz paklitaksel będą re-
fundowane w zakresie leczenia nowotworów złośliwych: 
piersiowej, brzusznej oraz środkowej trzeciej i dolne trze-
ciej części przełyku.

• Lek zawierający temozolamid w zakresie leczenia nisko-
zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego.
Refundacją zostaną także objęte leki zawierające benda-

mustynę oraz leki zawierające kwas zoledronowy, fi lgrasty, 
imatynib, temozolamid.

Dla 16 leków zawierających 10 substancji czynnych, stoso-
wanych w chemioterapii i programach lekowych, wprowadzo-
no obniżki urzędowych cen zbytu – od 691,20 zł do 1,30 zł.
 (jj)

Odeszli

Andrzej Nowiński (1938 – 2014) 

Doskonalenie zawodowe LIL

Kursy dla lekarzy dentystów:
Wybrane stany zagrożenie życia – 

postępowanie. Problemy związane ze 
znieczuleniem miejscowym w stomatologii – 

7 punktów edukacyjnych
Terminy – Lublin: 14.03.

Kursy dla lekarzy:
Postępowanie w stanach nagłych zagrożenia 

życia – 8 punktów edukacyjnych
Terminy – Lublin: 7.03., 23.05., 30.05.

Kursy dla lekarzy i lekarzy dentystów:
Analiza osobowości – jak sobie radzić ze 

stresem – 5 punktów edukacyjnych
Terminy: 

21.02. w Chełmie
7.03. w Białej Podlaskiej

11.04. w Zamościu

Agresywny pacjent – praktyczny poradnik 
postępowania z pacjentem agresywnym. 
Dokumentacja medyczna – jedyne alibi 
lekarza w toku postępowania sądowego 

i kontrolnego NFZ – 7 punktów edukacyjnych
Terminy: 

21.02 w Białej Podlaskiej
16.05. w Zamościu

Uświadomiona zgoda pacjenta na leczenie. 
Błąd medyczny – aspekty prawne – 7 

punktów edukacyjnych
Terminy – Lublin: 

28.03., 11.04., 9.05.

Konferencja 
dla lekarzy i lekarzy dentystów:
Wybrane aspekty prawne w codziennej 

praktyce lekarskiej 
 – 6 punktów edukacyjnych 

Termin – Lublin: 25.04.

Więcej informacjina stronie internetowej: 
www.oil.lublin.pl/kursy
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Praca

Lekarze
• NZOZ w Rzeszowie (www.slonecznystok.org) 

zatrudni lekarza specjalistę lub robiącego spe-
cjalizacje w medycynie rodzinnej lub pedia-
trii. Dobre warunki zatrudnienia, możliwość 
zakwaterowania. Kontakt: apslonecznystok@
gmail.com.

• NZOZ Idealmed z siedzibą przy ulicy Chodź-
ki 13 nawiąże współpracę z lekarzami różnych 
specjalności, a w szczególności dermatologa-
mi, chirurgami plastycznymi, chirurgami naczy-
niowymi, endokrynologami, lekarzami medy-
cyny estetycznej. Dogodne warunki fi nansowe 
i lokalowe. Tel. 604 485 601.

• Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Bia-
łej Podlaskiej poszukuje pediatrów do pracy 
w ambulatorium NiŚOZ. Tel. kontaktowe: 607 
113 112, 504 031 840.

• NZOZ w Lubartowie zatrudni pediatrę (lub leka-
rza w czasie specjalizacji). Tel.: 81 855 40 87.

• Lekarz rodzinny poszukuje pracy. Tel.: 693 
100 009.

• Poszukujemy do pracy lekarza rodzinnego do 
przychodni na ul. Onyksowej 12 w Lublinie. Tel. 
81 44 10 831; www.zagielmed.pl

• BioVirtus Centrum Medyczne w Warszawie na 
Ursynowie poszukuje lekarza rodzinnego i pe-
diatry do pracy w ramach POZ (kontrakt z NFZ). 
Interesujące warunki pracy. Tel.: 22-101-07-54.

• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowot-
nej nr 1 w Bełżycach zatrudni specjalistę w dzie-
dzinie: ortopedii (poradnia – poniedziałek lub 
środa lub piątek – godz. 16.00 – 20.00); pedia-
trii (Oddział Pediatryczny); chirurgii ogólnej 
(Oddział Chirurgiczny i poradnia – uprawnienia 
do wykonywania badań USG); w zakresie medy-
cyny pracy (poradnia). Osoby zainteresowane 
ofertami uprzejmie prosimy o kontakt osobisty 
lub telefoniczny: 81 516 29 26; 605 358 585, al-
bo przesłanie aplikacji na adres e-mailowy: se-
kretariat.zoz1@powiat.lublin.pl

• Zakład Karny w Chełmie, ul. Kolejowa 112, za-
trudni lekarza na stanowisko MŁODSZEGO 
ASYSTENTA pełniącego obowiązki kierownika 
ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karne-
go w Chełmie. Szczegółowe informacje moż-
na uzyskać w kadrach jednostki bądź pod nr 
tel. 82 562 78 54.

• NZOZ PMR „VITA” Sp. z o.o., 22-200 Włodawa, 
ul. 1000-lecia P.P. 13 zatrudni na stałe pedia-
trę, lekarza rodzinnego, internistę oraz nawią-
że współpracę z lekarzami różnych specjalno-
ści. Tel. 82 57-22-300, kom. 513 030 011, e-mail 
nzozvita@europoczta.pl

• Lekarz chorób wewnętrznych poszukuje pracy 
w szpitalu lub w POZ w Lublinie lub okolicach. 
Tel. 887-268-750.

• NZOZ „Św. Michała” w Łukowie zatrudni leka-
rza do pracy w POZ. Atrakcyjne warunki pracy 
i płacy. Kontakt: tel. 25 7985688, 25 7554205, e-
mail: swmichal7@o2.pl

• Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie po-
szukuje kandydatów do pracy na stanowisku 
lekarz medycyny ze specjalizacją w dziedzi-
nie rehabilitacji medycznej. Osoby zaintereso-
wane prosimy o przesyłanie CV pod adresem: 
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, ul. prof. Anto-
niego Gębali 6, 20-093 Lublin, Dział Kadr, pokój 
nr 2007 lub 2008 lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej: kadry@dsk.lublin.pl

• Dyrekcja SP ZOZ w Świdniku pilnie zatrudni le-
karza chirurga. Tel. 81 751 42 15; 21-040 Świd-
nik, ul. Leśmiana 4.

• Centrum Medyczne Chodźki nawiąże współ-
pracę z różnymi specjalistami. Szczególnie po-
szukiwani: KARDIOLOG – ECHO SERCA, NEU-
ROLOG DZIECIĘCY, NEUROLOG, GASTROLOG, 
RADIOLOG, ORTOPEDA DZIECIĘCY, UROLOG. 
Tel. 604 710 463. 

• Zespół Lekarza Rodzinnego „ELKAP” w Koszali-
nie zatrudni lekarza (preferowana specjalność: 
lekarz rodzinny, pediatra, internista lub lekarz 
bez specjalizacji ze stażem w poz). Tel. 94 342 
02 42; 604 131 510; e-mail:elkap@pro.onet.pl;el-
kapprzemek@tlen.pl

Dentyści
• Podejmę współpracę z lekarzem stomatologiem 

w przychodni w Chełmie. Pacjenci prywatni 
i NFZ. Atrakcyjne warunki pracy. Kontakt: biu-
ro.ekomed@wp.pl, tel. 660051022.

• Praca dla stomatologa ze specjalizacją I st. sto-
matologii ogólnej w ramach NFZ i prywatnie, 
tel. 517457749. 

• Zatrudnię lekarza stomatologa. Zamość, tel. 
505 046 653.

• Zatrudnię lekarza stomatologa lub stomatologa 
stażystę w kompleksowo i nowocześnie wypo-
sażonym gabinecie mieszczącym się w Tarno-
grodzie, woj. lubelskie. Kontakt: 600 688 026.

Składki członkowskie w 2015 r.

Pożyczki

konto na pożyczki: 
16 1910 1019 2600 1690 3121 0001

Pożyczki socjalne będą realizowane 
w lutym 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 Bia-
łej Podlaskiej – 83 342 82 07, Chełmie – 
82 564 35 99, oraz w Zamościu – 84 638 
46 58. Zainteresowani proszeni są o od-
biór przyznanych pożyczek w drugiej po-
łowie miesiąca.

• Spłata pożyczki rozpoczyna się już 
w następnym miesiącu po jej otrzy-
maniu.

• Raty powinny być spłacane do 10. każ-
dego miesiąca. W przypadku niespła-
cenia raty w terminie, automatycznie 
naliczana będzie kara – 20 zł za każ-
dy miesiąc opóźnienia spłaty.

• W razie niespłacania pożyczki, mi-
mo wezwania przez Komisję Socjal-
ną LIL, wzywani do spłaty będą ży-
ranci dłużnika.

• Zatrudnię lekarza dentystę ze specjalizacją 
I stopnia w gabinecie w centrum Lublina. Pra-
ca w ramach kontraktu z NFZ i prywatnie. Tel. 
604 455 557.

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

• Nawiążę współpracę z ortodontą. Gabinet sto-
matologiczny w Chełmie. Tel  692 451 306.

• Gabinet w centrum Białej Podlaskiej zatrud-
ni stomatologa. Kontakt: deniro@post.pl, tel. 
602507717.

Drobne

• Sprzedam używany pantomograf cyfrowy pro-
dukcji fi rmy Instrumentarium dental Ortho-
pantomograph model OP 200 D bez cefalosta-
tu. Data rozpoczęcia eksploatacji 2009 r. Urzą-
dzenie jest w pełni sprawne, zadbane, posiada 
paszport techniczny, ważne przeglądy, wyko-
nane testy specjalistyczne w 2014 r., posiada 
świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej. Ce-
na: 55000 zł brutto. Tel: 606676822.

• Wynajmę gabinet lub gabinety lekarskie w no-
woczesnej przychodni medycznej w Lublinie. 
Okolice ulicy T. Zana. Tel. 600 432 614.

• Wynajmę wyposażony gabinet stomatologiczny 
w centrum Białej Podlaskiej, tel. 509489977.

• Wynajmę gabinet lekarski 11 mkw. z dostępem 
do poczekalni, pomieszczenia socjalnego oraz 
toalety dla pacjentów i personelu w gabine-
cie stomatologicznym, Stomatologia Zdrowy 
Uśmiech w Lublinie przy ul. Kruczkowskiego. 
Całość gabinetu jest klimatyzowana. Przy gabi-
necie znajduje się dużo miejsc parkingowych. 
Tel 500-200-181.

• Do wynajęcia od 1.04.2015 gabinet pod usługi 
stomatologiczne. Lokal przystosowany do pro-
wadzenia działalności, zamontowane wszystkie 
wyprowadzenia, klimatyzowany,   wyposażony 
w meble stałe. Lokal znajduje się w nowocze-
snym prywatnym centrum medycznym zloka-
lizowanym w środku osiedla Czuby z wygod-
nym parkingiem. Tel. 608 63 09 74.

• Do wynajęcia gabinety lekarskie w nowocze-
snym centrum medycznym w Lublinie. Okoli-
ce ulicy T. Zana. Telefon: 600-432-614

• Sprzedam UNIT AMPCO i FOTEL ROYAL stan do-
bry po renowacji, cena: 3 000, 00 do uzgodnie-
nia. Tel. 500 070 406.

Zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Le-
karskiej nr 27/14/VII z 5 września 2014 r. 
z dniem 1 stycznia 2015 r. zmienia się wy-
sokość składki członkowskiej na rzecz izby 
lekarskiej.

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

Lekarz/lekarz dentysta posiadający 
ograniczone prawo wykonywania za-
wodu opłaca składkę w wysokości 10 zł 
miesięcznie.

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

Czasowe zwolnienie z opłacania składki 
przysługuje lekarzowi, który złożył wnio-
sek wraz z oświadczeniem, że nie osią-
ga przychodów z tytułu wykonywania za-
wodu oraz ze źródeł przychodów wymie-
nionych w przepisach o podatku dochodo-
wym od osób fi zycznych, z wyłączeniem 
renty lub emerytury, w rozumieniu prze-
pisów o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych lub ustaw re-
gulujących zaopatrzenie emerytalne służb 
mundurowych. Czasowe zwolnienie przy-
sługuje tylko na okres nieosiągania powy-
żej opisanych przychodów.

Lekarz, który przed wejściem w życie 
uchwały, miał ustaloną miesięczną wyso-
kość składki na kwotę 10 złotych, opła-
ca składkę w tej kwocie do czasu nabycia 
prawa do zwolnienia z obowiązku opłaca-
nia składki.

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

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

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

Składki należy opłacać w kasie LIL 
lub przelewem na indywidualne kon-
to bankowe.

Pełna treść uchwały jest dostępna 
na stronach NIL pod adresem: http://
www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_fi-
le/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 udzie-
la pracownik rejestru składek członkow-
skich:

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

40 lat po 
dyplomie...

Komitet Organizacyjny Zjazdu Ko-
leżeńskiego (Krzysztof Doroszew-
ski, tel. 609 129344 i Lidia Fronczek, 
tel. 608 213202) z okazji 40 lat po dy-
plomie Wydziału Lekarskiego Akade-
mii Medycznej w Lublinie (rok ukoń-
czenia studiów 1975) – ma zaszczyt 
zaprosić Państwa na spotkanie towa-
rzyskie w dniu 16.05.2015 r. na godzi-
nę 18.00 do restauracji „Sybilla” w Pu-
ławach, ul. Królewska 1. 

Koszt uczestnictwa 150 złotych (bez 
noclegu). Pieniądze

należy wpłacić do 1 kwietnia 2015r. 
na konto:

STO-ZAP Sp. z o.o. Puławy 
74 1240 2412 1111 0000 3611 3143

Proszę podać nazwisko panieńskie 
i adres wpłacającego. 

Rezerwacja noclegu w hotelu IUNG 
u pani Marzeny Milaniuk, 

tel. 818861269 lub 818877307.
Szczegółowy program zjazdu 

wyślemy w zaproszeniach 
po 1 kwietnia 2015r.

• „Pro Familia” w centrum Lublina (obok Plazy) 
udostępni gabinet od poniedziałku do soboty 
dla lekarzy z indywidualną praktyką. Zaprasza-
my neurologów, internistów, psychiatrów, ne-
frologów, endokrynologów, alergologów, logo-
pedów i psychologów. Cena wynajmu wynosi 
20 – 25 zł za godzinę. Kontakt, tel. 602377093, 
Krzysztof Bojar, Specjalistyczne Gabinety Lekar-
skie „Pro Familia”, Lublin, ul. Lipowa 17.

• Wynajmę działający od 20 lat gabinet stomato-
logiczny na Czechowie. 41 mkw., wiatrołap, po-
czekalnia, gabinet (jeden unit), pom. socjalne, 
2 toalety. Lokal klimatyzowany, tel. 607787808 
(20.00 – 22.00).

• Sprzedam USG GE LOGIQ P3, 3 głowice: endo-
vaginalna, convex, liniowa. Stan aparatu ideal-
ny. Rok produkcji 2008. Możliwość przetesto-
wania na miejscu. 

• Sprzedam niedrogo (wyjeżdżam) gabinet sto-
matologiczny nowocześnie wyposażony – stan-
dard europejski, trzy fotele, rtg. zębowy pano-
ramiczny plus cefalograf, wywoływarka auto-
matyczna, fi zjodyspenser, dużo sprzętu drob-
nego, dwa autoklawy, duża kartoteka pacjen-
tów. Lublin – ścisłe Śródmieście. Tel. 509 325 
494 artmat1@vp.pl

• Sprzedam USG GE LOGIQ P3, trzy głowice – en-
dovaginalna, convex, liniowa, rok produkcji 
2008. Możliwość przetestowania na miejscu. 
Telefon 604710463.

Spotkanie noworoczne lekarzy emerytów
Pod znakiem kolęd przebiegło nowo-

roczne spotkanie lekarzy emerytów z po-
łudniowego Podlasia, z: Białej Podlaskiej, 
Łukowa, Międzyrzeca Podlaskiego i Par-
czewa w dniu 6.01.2015 r. w restauracji 
„Dukat” w Białej Podlaskiej. Uczestni-
czyło w nim kilkadziesiąt osób.  Łukow-
ską grupę stanowili: Maria Olszewska, 
Wanda i Zbigniew Pasikowie, Stani-
sław Tychmanowicz i Jan Zawiślak. 

Przybyłych powitał Jan Hałabuda – 
przewodniczący Delegatury Bialsko-Po-
dlaskiej Lubelskiej Izby Lekarskiej i zło-
żył serdeczne życzenia, przede wszystkim 
zdrowia i wszelkiej pomyślności na dal-
sze lata życia. 

Następnie, przy śpiewie kolęd, wza-
jemnie składano sobie życzenia i biesiado-
wano, goszcząc się smacznymi potrawa-
mi. Chwilą ciszy uczczono pamięć „ode-
szłych” kolegów – seniorów, a obecnym 

na spotkaniu kolegom w sędziwym wie-
ku odśpiewano „100 lat” oraz wznoszono 
okolicznościowe toasty. Prowadzono rów-
nież rozmowy o aktualnej sytuacji w służ-
bie zdrowia, a także wspominano czasy 
swojej pracy. Wyrażono potrzebę następ-
nych spotkań.

Spotkanie, tradycyjne już od kilku-
nastu lat, przebiegło w miłej atmosferze 
i przyniosło wiele wzruszeń, a przygoto-
wali je Jan Hałabuda i Joanna Masal-
ska z Biura Delegatury. 

Zbigniew Pasik

LIL dofinansuje 
zajęcia na basenie

Zapisy na zajęcia na basenie prowa-
dzone są bezpośrednio w AquaManii 
pod numerem: 695 335 900 (p. Grze-
gorz Węgier). Należy ustalić miejsce, 
godzinę i rodzaj zajęć.

Po sprawdzeniu, czy lekarz ma opła-
cone składki, izba dopłaca 25 proc.

Komisja sportu
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20-079 Lublin, ul. Chmielna 4 
(siedziba Lubelskiej Izby Lekarskiej)
tel. 81 536 04 73, fax 81 536 04 70
e-mail: medicus@oil.lublin.pl 
www.medicus.lublin.plmiesięcznik Lubelskiej Izby Lekarskiej 

• 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

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

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

Dyżury Prezydium ORL w Lublinie

Biura w delegaturach
• 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

• 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

• kasa: 81 536-04-71, 
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)

Uwaga! Zmiana 



Scandinavia Auto  Autoryzowany Dealer Volvo
Konopnica 164A k/Lublina, 21-030 Motycz, tel. (81) 748 87 87, www.scandinavia.dealervolvo.pl 




