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Diagnoza wstępna

W numerze:

Samorząd zawodowy jest zobowiązany do ochrony wizerunku swoich członków przy użyciu szeregu narzędzi prawnych, w
które został wyposażony, a ich zastosowanie zmierza w konsekwencji do wyeliminowania wszelkich zjawisk niepożądanych,
a czasem nawet patologicznych w naszym zawodzie.
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Marihuana może być lekiem
To nasze wysokie kompetencje sprawiły, że amerykańskie
The Epilepsy Study Consortium, z którym od dawna współpracuję, wskazało nasz ośrodek jako wiarygodne miejsce przeprowadzenia badań –
mówi Jacek Gawłowicz,
zastępca ordynatora oddziału neurologii WSS w Lublinie,
w rozmowie z Anną Augustowską
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Diagnoza wstępna
Czy poprawa wizerunku lekarza wchodzi w zakres działalności samorządu lekarskiego? Odpowiedź twierdząca jest
tak oczywista, że sformułowane wyżej pytanie wydaje się
wręcz śmieszne.
Samorząd zawodowy jest zobowiązany do ochrony wizerunku swoich członków przy użyciu szeregu narzędzi prawnych, w które został wyposażony, a ich zastosowanie zmierza
w konsekwencji do wyeliminowania wszelkich zjawisk niepożądanych, a czasem nawet patologicznych w naszym zawodzie. To z kolei ma wpływ na wizerunek lekarza, na utrzymanie jakości jego pracy na właściwym poziomie.
Ale czy można poprawić wizerunek lekarza za złotówkę? Sądzę, że za jedną złotówkę zrobić tego nie można ale za 120 tys. rocznie od LIL, a co za tym
idzie za 1mln 800 tys. rocznie w skali kraju, to „warto” o tym porozmawiać.
10 kwietnia br. podjęto próbę wniesienia pod obrady Naczelnej Rady Lekarskiej projektu uchwały tworzącej fundusz wizerunkowy z jednej złotówki, wpłacanej każdego miesiąca od lekarza należącego do danej izby lekarskiej. Projekt został zdjęty z porządku obrad ale wróci niebawem, może nawet już w czerwcu tego roku. Proponuje się w nim między innymi np. utworzenie Ośrodka Analiz Legislacyjnych i Systemowych NRL, w którym „zasadniczy ciężar opiniowania i tworzenia projektów aktów prawnych wziąłby
na siebie zespół wyspecjalizowanych, doświadczonych prawników”, a ośrodek „mógłby zatrudniać również w charakterze konsultantów za godziwą stałą pensję, uznanych ekspertów prawa medycznego”. Poza tym proponuje się
utworzenie Ośrodka Medialnego NRL, zatrudniającego specjalistów od PR,
sterującego działalnością medialną NRL, koordynującego działalność informacyjną izb i reagującego natychmiast na wszelkie niekorzystne informacje
medialne. Oczywiście również trzeba byłoby zatrudnić znawców dziennikarstwa, PR i prawa prasowego.
Obecna instytucja Rzecznika Praw Lekarza ma być przekształcona w kilkunastoosobową strukturę zdolną do wszczynania i prowadzenia spraw, dotyczących zdarzeń szczególnie drastycznych, naruszających dobre imię lekarza, w całej Polsce. Oczekiwane jest również utworzenie podobnych struktur
na poziomie izb okręgowych (wówczas za kolejne pieniądze danej izby) w
celu bardziej sprawnego przepływu informacji.
Dotychczasowe stanowiska, czy projekty zmian prawnych, opracowane
przez obecne struktury Naczelnej Izby Lekarskiej, w tym lekarzy i prawników, oceniam pozytywnie. Odnośnie nowych pomysłów mam jednak poważne wątpliwości, bo nie wiem, czy na pewno Naczelnej Izbie Lekarskiej potrzebne jest tworzenie kosztownego Ośrodka Medialnego za niebagatelne przecież pieniądze wszystkich izb lekarskich. Z części wspomagającej, jak znawcy
dziennikarstwa, PR i prawa prasowego, Prezes korzysta już obecnie i słyszałem raczej negatywne oceny, dotyczące pomocy firmy public relations. Natomiast gdyby, moim zdaniem, utworzyć kilkunastoosobową strukturę Rzecznika Praw Lekarza NRL, byłaby to struktura „zamrożona”, nieaktywna. Lekarz
potrzebuje pomocy szybkiej i szybkiego, bezpośredniego kontaktu z prawnikiem, bez niepotrzebnej podróży do Warszawy, czy działań pośredniczących.
Dlatego w naszej Izbie mamy podpisane umowy z kancelariami prawnymi z
kilku większych miast województwa i finansujemy koszty prawne prowadzonych przez nie spraw sądowych z udziałem lekarzy. Nie widzę możliwości
zapobiegania publikacji artykułów informujących np. o postawieniu lekarzowi zarzutów prokuratorskich w aferze łapówkarskiej albo w sprawach, w których bierze udział pracujący pod wpływem alkoholu lekarz. Jestem przekonany, że wszystkie wymienione działania w celu ochrony wizerunku wykonujemy i nie mieliśmy potrzeby korzystania z pomocy Izby Naczelnej, choć gdyby
zaszła taka ewentualność, kilkudziesięcioosobowa nowa struktura stworzona i
funkcjonująca za dość znaczne pieniądze – byłaby zbyteczna. Pamiętam dyskusje towarzyszące podnoszeniu składki na samorząd. Jednym z powodów jej
wzrostu miała być walka o poprawę wizerunku lekarza. Dzisiaj nowa składka
jest, a na poprawę wizerunku brakuje pieniędzy. Tak naprawdę, to nie pieniądze poprawią nasz odbiór. Gdy nie będzie alkoholu, łapówek, aroganckiego
odnoszenia się do chorych i rodzin, gdy spadnie ilość błędów medycznych –
nie damy wtedy powodów, by o nas źle pisano i mówiono.
Janusz Spustek
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z Jackiem Gawłowiczem,
zastępcą ordynatora
oddziału neurologii Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego
przy al. Kraśnickiej w Lublinie,
rozmawia Anna Augustowska
• Czy badania nad zastosowaniem medycznej marihuany, które w czerwcu ruszają na oddziale neurologii szpitala przy al. Kraśnickiej,
to wynik Pańskich zainteresowań?
– Zajmujemy się leczeniem padaczki od wielu lat. Duża grupa naszych pacjentów to chorzy z padaczką lekooporną. Od kilkunastu lat
uczestniczymy w wieloośrodkowych badaniach
klinicznych o zasięgu europejskim i światowym. Mamy opinię doświadczonych i rzetelnych badaczy. Podejrzewam, że to nasze wysokie kompetencje sprawiły, że amerykańskie The
Epilepsy Study Consortium, z którym od dawna
współpracuję, wskazało nasz ośrodek jako wiarygodne miejsce przeprowadzenia badań.
• Na czym konkretnie będą polegały te badania?
– Badania będą przeprowadzone w celu rejestracji preparatu epidiolex w leczeniu ciężkiej postaci padaczki – zespołu Lennoxa-Gastauta jako tak zwanego leku sierocego, czyli
leku stosowanego w rzadkich chorobach, zwykle o ciężkim przebiegu. Będą polegały na ocenie jego skuteczności oraz obserwacji ewentualnych działań niepożądanych. Prowadzić będziemy także ocenę jakości życia chorych. Do
badania w naszym ośrodku zostaną zakwalifikowani chorzy dorośli z lekoopornym Zespołem Lennoxa-Gastauta, u których dotychczasowe leczenie zawiodło i ciężkie napady padaczkowe występują kilka razy w tygodniu. Prawdopodobnie do próby klinicznej zostanie włączonych kilku, może nawet kilkunastu chorych.
Nie tylko z Lubelszczyzny ale także z Krosna,
Olsztyna, Krakowa i Łodzi. Pierwsze wstępne obserwacje będą możliwe po kilku miesiącach terapii.
• Wyjaśnijmy, czym różni się marihuana do
palenia od tej stosowanej w leczeniu?
– Marihuana, podobnie jak haszysz, otrzymywana jest z konopi indyjskich. Konopie zawierają ponad czterysta różnych substancji o
różnej budowie chemicznej. Siedemdziesiąt
z nich to kanabinole, wykazujące efekty medyczne. Psychoaktywne działanie posiada tetrahydrokanabinol THC. Epidiolex, używany
w leczeniu chorych na padaczkę, w ponad 98
proc. zawiera canabidiol (CBD), czyli kanabinoid pozbawiony działania psychoaktywnego,
wykazujący prawdopodobnie działanie przeciwpadaczkowe. Ma on niewielkie powinowactwo do receptorów kanabinoidowych CB 1
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i CB 2. W badaniach przedklinicznych i
klinicznych wykazuje duży stopień bezpieczeństwa.
• Czy są już dostępne preparaty z konopi, stosowane jako leki?
– Mamy dużo dowodów na skuteczność kanabinoidów w leczeniu wielu różnych schorzeń. Są też pierwsze leki komercyjnie dostępne w aptekach.
Sativex, jak do tej pory jedyny lek pochodzenia naturalnego, jest ekstraktem
z konopi. Zarejestrowano go w Europie
do leczenia spastyczności u chorych ze
stwardnieniem rozsianym. Lek ten stosuje się w postaci aerozolu na błonę śluzową jamy ustnej. Jego składnikami są tetrahydrokanabinol – THC i kanabidiol –
CBD w proporcjach 1:1. Aktualnie prowadzone są badania III fazy, mające na
celu rejestrację sativexu w bólu nowotworowym.
Dostępne są także syntetyczne analogi THC – nabilone i marinol, wykorzystywane w onkologii do łagodzenia nudności i wymiotów w przebiegu chemioterapii.
• Jakie są dotychczasowe wyniki badań
obserwacji u chorych na padaczkę?
– Duże zainteresowanie kanabinoidami, a w zasadzie epidiolexem, czyli preparatem naturalnym, uzyskanym ze specjalnych odmian konopi siewnych, stosowanym w leczeniu padaczki – wynika
z faktu , że był stosowany u pacjentów
o bardzo ciężkim przebiegu padaczki, u
których wszystkie dotychczas stosowane
metody leczenia były nieskuteczne. Do-

tychczasowe obserwacje są bardzo zachęcające. Obserwacje przeprowadzone były
jednak na małej grupie pacjentów, dlatego konieczne są dalsze badania.
Porter BE i Jacobson C przeprowadzili
badanie na grupie 19 chorych z ciężką padaczką, w większości z zespołem Dravet
(jeden z najcięższych zespołów padaczkowych). Z badania wynika, że u 84 proc.
chorych zmniejszyła się częstość napadów, u 11 proc. napady ustąpiły. Nie obserwowano też znaczących działań niepożądanych.
Wydaje się, że stosując ten preparat
możemy mieć nadzieję na pomoc dużej
grupie chorych, którym dotychczas nie
można było pomóc.
• Czy ma Pan już jakieś doświadczenia z zastosowaniem marihuany medycznej? Może ma Pan pacjentów, którzy ją
sprowadzali?
– Nie mam jeszcze doświadczeń, związanych ze stosowaniem preparatów na bazie konopi u chorych na padaczkę. Będą
to moje pierwsze doświadczenia, aczkolwiek leczę kilku pacjentów chorych na padaczkę, którzy przed zachorowaniem byli palaczami marihuany. Mam także pod
opieką dwóch chorych z nieoperacyjnymi glejakami mózgu, którzy mi oznajmili, że w celu zahamowania postępu choroby systematycznie stosują marihuanę
(wykorzystują jej potencjalne działanie
antynowotworowe).
• Czego możemy się spodziewać po
wynikach badań nad medyczną marihuaną?

Prof. Konrad Rejdak
- konsultant wojewódzki w dziedzinie neurologii
- Od wielu lat znany był leczniczy efekt konopii. Dopiero w czasach nowożytnych udało się zidentyfikować ich skład i określić które z ich składników odpowiadają za efekty biologiczne. Najwcześniej
poznana substancja był tetrahydrokanabinol (THC), który wykazuje najsilniejsze działanie psychoaktywne. Później poznano inne składniki takie jak kannabidiol, kannabigerol i kannabichromen. Z
oczywistych względów preparaty lecznicze powinny być pozbawione działania psychostymulującego a ograniczać się do działania biologicznego ukierunkowanego na określone cele terapeutyczne.
Działanie biologiczne kanabinole wykazują poprzez wpływ na receptory CB1 oraz CB2.
Pierwszy preparat leczniczy to Nabilone, syntetyczny analog THC, który wiąże się z receptormi
CB1. Drugim preparatem jest Marinol, również zawierający syntetyczne kanabinole. Zarówno Marinol, jak i Nabilone stosowane są w celu łagodzenia nudności oraz wymiotów. Natomiast pierwszy lek na bazie substancji występujących w konopiach to Sativex. Główne substancje czynne to
THC oraz kanabidiol (CBD). Podawany jest w postaci doustnego aerozolu, który umożliwia dokładne dawkowanie oraz osiągnięcie efektu terapeutycznego bez jednoocznego uczucia euforii i pobudzenia. Sativex przepisywany jest w celu łagodzenia stanów spastycznych w stwardnieniu rozsianym, silnego bólu związanego z chorobami nowotworowymi oraz neuropatycznych bólów rozmaitego pochodzenia.
W przypadku padaczki najwięcej badań dotyczy kanabidiolu, który wykazuje efekt przeciwdrgawkowy. Preparat leczniczy będący wyciągiem z konopii o wysokiej zwartości kanabidiolu (ok 98%)
o nazwie Epidiolex był stosowany u dzieci z ciężkimi postaciami padaczki. Ważne jest ze były to badania pilotowe na bardzo małych grupach pacjentów. Efekty były pozytywne ale nie spektakularne
wiec trudno mówić o jakimś przełomie. W grupie zaledwie 23 pacjentów opisano czasowe ustąpienie napadów u tylko 4 pacjentów i to w okresie 3 miesięcy obserwacji. U jednego pacjenta obserwowano nagle nasilenie napadów. Pokazuje to, że interpretacja wyników musi być bardzo ostrożna i dopiero duże badania 3 fazy, obecnie prowadzone również w Polsce dostarczą bardziej wiarygodnych dowodów co do skuteczności leku.
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– Aktualnie jest bardzo duże zainteresowanie potencjalnym leczniczym efektem konopi siewnych bądź naturalnych
preparatów uzyskiwanych na ich bazie.
Kanabinoidy wydają się mieć wysoką
skuteczność terapeutyczną, oraz wykazują się dużym bezpieczeństwem. Skutki niepożądane leków na bazie konopi
siewnych mieszczą się w granicach efektów akceptowanych dla innych leków.
Jest duża szansa, że stosując te preparaty u chorych będzie można pomóc dużej
grupie chorych na padaczkę lekooporną,
dla których obecnie nie mamy do zaoferowania skutecznej terapii.
Prowadzonych jest równolegle wiele badań klinicznych w innych schorzeniach: bólu nowotworowym, guzach mózgu, schizofrenii, cukrzycy typu 2, wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego. Wyniki badań napawają optymizmem. Sativex
zarejestrowany jest w leczeniu spastyczności u chorych ze stwardnieniem rozsianym. Wydaje się też wykazywać wysoką
skuteczność w leczeniu bólu nowotworowego. Aktualnie prowadzone jest w tym
wskazaniu badanie III fazy.
Prowadzone jest aktualnie badanie
kliniczne w guzach mózgu – glejakach.
Efekt antynowotworowy prawdopodobnie związany jest z hamowaniem angiogenezy, co opóźnia rozrost nowotworu.
• Co Pan sądzi o zalegalizowaniu marihuany?
– Stosowanie przewlekłe marihuany
może prowadzić do zaburzeń psychicznych i być wstępem do używania innych
narkotyków. Istnieje wiele prac wskazujących na częstsze występowanie w takich
przypadkach zaburzeń depresyjnych i lękowych oraz prób samobójczych. Dlatego też dość ostrożnie należy podejść do
legalizacji i szerokiego, niekontrolowanego dostępu do marihuany.
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Kiedy nie można wyleczyć
z Witoldem Lesiukiem,
kierownikiem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej
Terapii Dziecięcej USD,
rozmawia Maria Przesmycka
• Co dla dziecka oznacza diagnoza:
progresywnie i nieuleczalnie chore?
– Mimo ogromnego postępu medycyny taka diagnoza to wciąż brak możliwości wyleczenia i przedwczesna śmierć.
W Polsce w 2013 roku urodziło się około
370 tysięcy dzieci, zmarło 3500, w tym
umieralność niemowląt wyniosła 4,5‰.
Ale warto sobie uzmysłowić, że 20 lat temu umieralność niemowląt była w Polsce
ponad 4 razy większa (19,2‰).
Przybliżyliśmy się do granic
możliwości współczesnej medycyny, mamy nieporównanie
większe środki terapeutyczne, niestety, wciąż nie jesteśmy w stanie zmienić zasadniczo złego rokowania co do życia tych dzieci.
• W tej grupie mieszczą się
bardzo różne zespoły chorobowe.
– To prawda. Mamy do czynienia z dziećmi, których plan na
życie to dni, tygodnie lub miesiące – to przede wszystkim noworodki z trisomią chromosomów 18 i 13 (zespół Edwardsa
i Pataua). Mamy dzieci, które rodzą się z innymi zaburzeniami
genetycznymi, nie tak widocznymi w badaniu kariotypu, np.
chorobami metabolicznymi, miopatiami, mukowiscydozą. Odrębną grupę stanowią dzieci z nieuleczalnymi chorobami nowotworowymi.
• Przed jakimi dylematami stoją lekarze w przypadku najcięższych uszkodzeń
genetycznych, gdy życie dziecka trwa godziny, dni, najwyżej tygodnie...
– Najtrudniej wyznaczyć granice interwencji lekarskiej. Czy i kiedy podejmować nadzwyczajne środki podtrzymywania życia, jakimi dysponuje współczesna intensywna terapia, czy pozwolić dziecku godnie, w spokoju, bez bólu
odejść. Część rodziców dzieci nieuleczalnie chorych dowiedziała się o ich chorobie jeszcze przed urodzeniem, bo poddali się badaniom prenatalnym, ale mimo złej diagnozy nie zdecydowali się
na aborcję. Rzadko się o tym mówi, ale
większość matek takich dzieci, mimo propozycji aborcji decyduje się jednak urodzić dziecko, o którym wiemy, że ma le4

talny zestaw chromosomów i brak szans
na przeżycie. Dla takich rodziców prof.
Tomasz Dangel stworzył w Warszawie
pierwsze w Polsce hospicjum prenatalne
obejmując opieką i rodziców, i dziecko.
To wspaniała inicjatywa, dlatego bardzo
ucieszyła mnie informacja, że do otwarcia
podobnego miejsca przystąpił też ojciec
Filip Buczyński, który ostatnio rozszerzył hospicyjną opiekę paliatywną o sta-

cjonarne hospicjum dla dzieci. Taka forma opieki daje szansę na ustalenie z rodzicami jeszcze przed urodzeniem dziecka, że wobec noworodka nie będzie się
stosować środków nadzwyczajnych (intensywnej terapii), a otoczy się je opieką paliatywną. Ale trzeba też uszanować
inne zdanie matki, która chce się upewnić co do diagnozy; wtedy staramy się doprowadzić takie dzieci do uniezależnienia
od oddziału intensywnej terapii i przekazania do opieki paliatywnej.
• Zupełnie inna sytuacja medyczna to
opiekowanie się znacznie dłużej żyjącymi dziećmi z miopatiami.
– Tu rzeczywiście powinniśmy mówić
raczej o terapii zmierzającej do ułatwiania
choremu życia w środowisku domowym.
Pamiętam wrażenie, jakie 20 lat temu zrobili na mnie w Carnegie Hall w Nowym
Jorku chorzy na fotelach-wózkach z respiratorami do wentylacji domowej, którzy słuchali koncertów. Nie sądziłem, że
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za mojego życia coś takiego będzie możliwe i w Polsce. A dziś NFZ finansuje 2
programy dla dzieci nieuleczalnie progresywnie chorych: opiekę paliatywną hospicyjną domową oraz stacjonarną i właśnie
wentylację domową. Kilkanaście lat temu
dzieci uzależnione od sztucznej wentylacji skazane były na pobyt w szpitalu i żyły krócej niż dziś. Teraz osiągają wiek
dorosły i mimo wielu ograniczeń realizują nawet swoje pasje. Podobny postęp
obserwujemy w leczeniu dzieci chorych
na mukowiscydozę. W latach 90. średnia długość ich życia wynosiła w Polsce
7 lat, dziś – 20.
• Czy przy tak skrajnie zróżnicowanych sytuacjach medycznych (jedne dzieci żyją 2 dni, drugie 2 lata, jeszcze inne
20 lat) można mówić o jakichś wspólnych
zasadach postępowania z dziećmi progresywnie, nieuleczalnie chorymi?
– To bardzo trudne. Teoretycznie można powiedzieć, że trzeba wykorzystać
wszystkie możliwości współczesnej medycyny, leczyć możliwe do wyleczenia
powikłania i choroby towarzyszące, unikając wpadania w pułapkę uporczywej,
daremnej terapii i – co najtrudniejsze –
we właściwym czasie (nie za wcześnie
i nie za późno) zakwalifikować dziecko do opieki paliatywnej. Ale przełożenie tej teorii na praktyczne postępowanie wobec konkretnego dziecka jest dla
lekarza trudne i medycznie, i psychologicznie. Umieranie dziecka jest zawsze
przedwczesne i przyjmowane przez lekarza jako porażka.
• Stosowanie uporczywej, daremnej
terapii to najczęstszy dylemat lekarzy leczących dzieci chorujące na źle rokujące nowotwory.
– To są wyjątkowo trudne sytuacje,
czasem wymuszane przez rodziny chorego dziecka. W przypadku dzieci chorych onkologicznie niełatwo wyznaczyć
granice, kiedy terapia zaczyna być uporczywa i kiedy przechodzi w czynność
daremną. Czasem rokowanie bywa tak
złe, że z całą odpowiedzialnością można
było powiedzieć, że stosowano uporczywe i daremne leczenie, a jednak wbrew
wszelkim prognozom doprowadziło ono
do wyzdrowienia dziecka. Dlatego, moim zdaniem, także terapia uporczywa,
czy daremna może paradoksalnie dawać
korzyści, nawet jeśli nie konkretnemu
dziecku to dokładając cegiełkę do nowego otwarcia w leczeniu podobnych chorych. Odrębny problem stanowią niewytłumaczalne przypadki samowyleczenia.
Te sytuacje uczą nas pokory, wrażliwości ale i bardzo utrudniają podejmowa-

Wstydliwa reklama
nie decyzji o zaniechaniu uporczywego, daremnego leczenia i zakwalifikowaniu dziecka do opieki paliatywnej.
• Trudno się dziwić, że rodzice chwytają
każdy cień nadziei, rozbudzanej przez informacje prasowe, „dr Googla”, tych co wiedzą lepiej...
– Niestety, często są to informacje bardzo odległe od konkretnej sytuacji, od realnej dostępności terapii. Zdarzyło się, że usłyszałem od rodziny: „No jak to, dzisiaj, kiedy przeszczepia się mózgi... to tylko kwestia woli”.
• Dużo mówi się o konieczności kompleksowego wsparcia i pomocy dla takich
dzieci i ich rodzin, ale pomocy potrzebuje też lekarz.
– To bardzo ważna kwestia. Mamy coraz
lepsze uwarunkowania do podejmowania najbardziej właściwych decyzji, ale chyba jeszcze nie wykorzystujemy ich w dostatecznym
stopniu. Pierwsza, bardzo ważna sprawa –
to wielospecjalistyczne, konsylialne prowadzenie dziecka. Nie chodzi tu tylko o spełnienie konsultacyjnego obowiązku, wyłącznie merytoryczną ocenę, zakończoną wnioskami ale o spotkanie lekarzy o różnych doświadczeniach, wiedzy, poważną dyskusję
i później wspólne spotkanie tego konsylium
z rodziną. Kolejna – decyzje dotyczące dzieci nieuleczalnie, progresywnie chorych zawsze powinny być uzupełnione o stanowisko komisji etyki.
• Mówimy o ideale, czy praktyce szpitalnej?
– W wielu szpitalach takie komisje pracują, choć sądzę, że powinny być częściej
i w szerszym zakresie wykorzystywane. Na
szczęście świadomość lekarzy i pracowników ochrony zdrowia szybko się zmienia
i jestem przekonany, że w niedalekiej przyszłości takie działanie będzie zupełnie naturalnym sposobem postępowania. W Komisji Etyki USD wspólnie pracują lekarze,
psychologowie, pielęgniarki, prawnicy, kapelani szpitalni.
• I to właśnie Komisja Etyki, której Pan
przewodniczy, zorganizowała w marcu konferencję szkoleniową o etycznych dylematach w postępowaniu z nieuleczalnie, progresywnie chorymi dziećmi?
– Tak, z jednej strony chcieliśmy pokazać trudny, wieloaspektowy problem postępowania z takimi dziećmi i współpracy z rodzicami, z drugiej wywołać w naszym środowisku dyskusję. Chyba się udało, dlatego
będziemy tę formę szkolenia i wymiany doświadczeń powtarzać. Tematów nam nie zabraknie, bo w pediatrii jest wiele trudnych,
kontrowersyjnych problemów.

„Prawdziwego mężczyznę poznać
po tym jak kończy” – jeszcze nie tak
dawno legendarny seksuolog prof.
Zbigniew Lew-Starowicz reklamował
suplement diety na kontrolowanie wytrysku. Nie chodzi o to, czy to lek, pasta i szczoteczka do zębów, klej do tapet, czy również margaryna, do kupna której ongiś swoją twarzą i własnoręcznym podpisem zachęcała z półek
supermarketów inna legenda polskiej
medycyny, nieodżałowanej pamięci
prof. Zbigniew Religa.
Znane twarze pojawiające się w reklamie automatycznie podnoszą zaufanie do produktu. Art. 63 Kodeksu etyki lekarskiej jest nieprzebłagany. Lekarz tworzy swoją zawodową opinię
jedynie w oparciu o wyniki swojej pracy, dlatego wszelkie reklamowanie się
jest zabronione. Co więcej, lekarz nie
powinien wyrażać zgody na używanie swego nazwiska i wizerunku dla
celów komercyjnych. Naruszenie zakazu reklamy usług zdrowotnych, zapisane w art. 147a § 2 Kodeksu wykroczeń może skutkować nałożeniem
kary. Dodatkowo w przypadku, gdy
reklama usług zdrowotnych prowadzona jest z naruszeniem prawa, dobrych obyczajów lub uchybia godności
człowieka może być uznana za czyn
nieuczciwej konkurencji i skutkować
pociągnięciem do odpowiedzialności.
Lekarz, farmaceuta ani aktor, przebrany w sposób sugerujący wykształcenie
medyczne, nie może reklamować leków, nawet OTC – czyli tych bez recepty. Taki zakaz jest twardo zapisany
w prawie farmaceutycznym. Nieznajomość prawa nie jest ani usprawiedliwieniem, ani listkiem figowym.
Medyczni celebryci, lekarskie
gwiazdy telewizyjnych poranków
oraz stali bywalcy stołecznych salonów i firmowych rautów, na ogół nie
widzą niczego niewłaściwego w decyzji o wystąpieniu w reklamie. Bo nikt
tak naprawdę jeszcze nie dobrał im się
do skóry. Podobno z powodu niskiej
szkodliwości społecznej. Bałamutnej
argumentacji nie warto przytaczać ani
komentować. Izby lekarskie zajmują
się takimi sprawami przede wszystkim dopiero wtedy, kiedy „zauważą
je życzliwi koledzy”.
Tysiące lekarzy, młodszych i starszych, dorabia sobie w wynajętych pokoikach, szumnie nazywanych gabinetami, które nierzadko urągają wymogom sanitarnym i budowlanym.
Bo ich nie stać na wytworne kliniki
z pracowniami i laboratoriami, z parMEDICUS 6–7/2015

kingiem i windami, skórzanymi fotelami w poczekalni i cudami technologii medycznych. W niejednej lekarskiej głowie pojawia się dylemat:
czy informacja wywieszona na klatkach schodowych blokowiska lub zamieszczona w „Gońcu Osiedlowym”
to już reklama?
Komunikat o świadczeniach medycznych coraz rzadziej pozwala na
ustalenie wyraźnych granic między
informacją a reklamą. To rozróżnienie jest bardzo istotne, bo informacja
o udzielanych świadczeniach zdrowotnych jest dopuszczalna, a nawet czasem wymagana, podczas gdy ich reklamowanie jest zakazane. Informacja
taka nie może nosić cech reklamy, a w
szczególności zawierać: żadnej formy
zachęty ani próby nakłonienia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych;
informacji o metodach, ich skuteczności i czasie leczenia oraz obietnic i
potocznych określeń; określenia cen i
sposobu płatności, z wyjątkiem określenia cen i sposobu płatności w przypadku przekazywania tych informacji poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej praktyki zawodowej
lub poprzez specjalne telefony informacyjne; informacji o jakości sprzętu medycznego.
Poza tradycyjnymi formami (tablice, media), coraz powszechniejsze
staje się postrzeganie usług lekarskich
w kategoriach handlowych. Przykładem może być obecność w darmowych książkach telefonicznych, przekazujących informacje często o wszelkich cechach reklamy. Szczególnym
przypadkiem są komunikaty na internetowych stronach platform zakupów
grupowych, czyli w serwisach, w których użytkownicy mogą dokonywać
zakupów po obniżonych cenach.
Zakaz reklamowania się lekarzy
to nie jest jakieś polskie spécialité
de la maison. Najbardziej liberalnie
jest w USA, Stara Europa trzyma się
twardo. Próba obalenia ograniczeń
przed Trybunałem Praw Człowieka
w Strasburgu zakończyła się niepowodzeniem. Strażnicy europejskiego
porządku respektują prawo do przekazywania i otrzymywania informacji, ale obawiają się, że wolność stanie na drodze walki z nieuczciwą konkurencją oraz reklamą mylącą lub nieprawdziwą. Wszyscy jesteśmy konsumentami reklam. Na szczęście wciąż
jeszcze bardzo rzadko odbiorcy czują
się urażeni treścią reklam.
Marek Stankiewicz
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Lubelskie Hospicjum dla Dzieci w Lublinie ma oddział stacjonarny

U Małego Księcia na stałe
Tu nie ma dostawek, tłoku na korytarzach, zabieganych lekarzy i pielęgniarek.
Czuje się emanujący zewsząd spokój i ciszę. Nawet w głównym holu. Jest trochę
tak, jakby czas zwolnił, a hałas codzienności nie miał tu dostępu.
Lubelskie Hospicjum dla Dzieci, działające od sześciu lat w nowoczesnym,
pozbawionym barier, budynku przy ul.
Lędzian, uruchomiło właśnie stacjonarny oddział, w którym całodobową opiekę, profesjonalną pomoc, wsparcie i serce znajdzie każde cierpiące na nieuleczalną, przewlekłą i postępującą chorobę dziecko do 18 roku życia. W razie potrzeby obejmie też opieką starszych podopiecznych.
Oddział w trzech salach ma 11 łóżek,
bardzo dobre wyposażenie w konieczny
sprzęt i aparaturę medyczną, a także bazę
socjalną dla rodziców i opiekunów, m.in.
jadalnię i hostel, gdzie rodzice chorych
dzieci mogą się wygodnie zatrzymać.
Do tej pory hospicjum, które rozpoczęło swoją działalność w 1997 roku, realizowało swe zadania sprawując opiekę
nad małymi pacjentami w ich domach ro-

W hospicjum rozpoczęła też działalność poradnia prenatalna, w której jest
punkt konsultacyjny dla rodziców oczekujących narodzin dziecka chorego. Tutaj mogą przyjść po pomoc, porozmawiać ze specjalistami a także innymi
rodzicami, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji.
Poradnia prenatalna to miejsce gdzie
będzie można skorzystać z porad m.
in. genetyka, neurologa czy ginekologa. Z pomocą czekają także psychologowie, według których wsparcie i zrozumienie w tych najtrudniejszych chwilach
jest tym rodzicom najbardziej potrzebne.
Rozbudowa hospicjum była możliwa
dzięki darczyńcom i akcji przekazywania
1% podatku na rzecz Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia
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dzinnych. To główny cel, który przyświecał idei takiej opieki. Hospicyjne zespoły medyczne docierały do każdego z potrzebujących dzieci na terenie całego województwa. Dzieci miały zagwarantowaną wszechstronną pomoc i nie musiały leżeć w szpitalu w przypadku pogorszenia
stanu zdrowia.
– Okazuje się jednak, że są sytuacje,
kiedy dziecko znajduje się w stanie, który wyklucza możliwość opieki w domu.
Tak jest, kiedy wystąpi pogorszenie stanu
dziecka np. z powodu infekcji, zaostrzenia objawów choroby podstawowej i konieczności obserwacji tych objawów lub
też korekty leczenia. Ta sytuacja nie wymaga pobytu w szpitalu, ale na naszym
oddziale możemy skuteczniej pomóc niż
w warunkach domowych – wyjaśnia Anna
Bartnik, która jest lekarzem kierującym
oddziałem stacjonarnym. – W stanach,
kiedy możliwe jest już wyłącznie leczenie objawowe, niekoniecznie potrzebna
jest opieka szpitalna.
Są też inne, bardzo życiowe powody,
dla których uruchomiono oddział – np.
choroba rodzica, trudna sytuacja socjalna albo po prostu przemęczenie opiekunów, którzy często latami i przez całą
dobę pełnią dyżur przy chorym dziecku.
– Ostatnio jeden z naszych podopiecznych trafił na oddział, aby jego rodzice mogli załatwić niezbędne sprawy rodzinne i formalności urzędowe – opowiada Anna Bartnik. – Bardzo ważne jest to,
że my bardzo dobrze znamy wszystkich
naszych pacjentów, a oni i ich opiekunowie nas, bo przecież nadal opiekujemy się
nimi w ich domach po opuszczeniu oddziału. Taka sytuacja bardzo zmniejsza
MEDICUS 6–7/2015

stres u dzieci, a także u rodziców, którzy wiedzą, że ich dzieci nie są tu anonimowe, że nie trafiają na oddział w wielkim szpitalu.
Na oddziale nie prowadzi się diagnostyki, ale jeśli stan dziecka tego wymaga, przeprowadzane są konsultacje ze
specjalistami różnych dziedzin: neurologiem, kardiologiem, rehabilitantem, neurologopedą czy stomatologiem. – Bardzo
istotnym elementem jest tu także pomoc
psychologiczna, z której korzystają także
rodzice i cały personel – podkreśla Bartnik i dodaje: celem naszej pracy jest opieka nad pacjentem w stanie terminalnym,
nierokującym wyleczenia, zapewnienie
mu możliwie dobrych i godnych warunków funkcjonowania. Niezwykle ważne
jest też to, iż staramy się współpracować
ściśle z rodziną i ją również obejmujemy wsparciem.
Hospicjum stale potrzebuje lekarzy,
pragnących pracować w ramach dyżurów w oddziale stacjonarnym. Warunek
jest jeden: lekarz powinien być specjalistą
medycyny paliatywnej lub musi ukończyć
kurs z zakresu opieki paliatywnej, który
organizują placówki, posiadające akredytację CMKP do przeprowadzania tych
szkoleń. – Czekamy na takich lekarzy, zachęcam do kontaktu z nami, do odwiedzenia naszego oddziału, do zapoznania się
z naszą pracą i stanami chorobowymi, w
których możemy nieść pomoc. Praca z naszymi pacjentami może dawać siłę, bo naprawdę możemy zrobić dużo: usunąć ból,
uporczywe objawy, zapobiec zaostrzeniu
choroby, pomóc rodzinie sprostać obowiązkom związanym z opieką.
Anna Augustowska

Ćwiczenie czyni mistrza!
W finałowych mistrzostwach Polski
w symulacji medycznej SimOlympics
2015, które odbyły się 9 maja w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, wzięło
udział pięć drużyn z całego kraju.
Zawody odbyły się po raz trzeci.
Całodzienne zmagania zakończyły
się zwycięstwem drużyny Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
z Krakowa. Miejsce drugie wywalczył
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Drużyna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zajęła trzecie miejsce. Dalsze pozycje zajęły
drużyny ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Zawodnicy zmierzyli się ze scenariuszami konkretnych problemów medycznych z zakresu medycyny ratunkowej,
chirurgii, położnictwa i chorób wewnętrznych. Oceniali ich sędziowie z Warszawy,
Łodzi, Poznania i Krakowa.
– Szkolenie studentów na symulatorach pozwala przede wszystkim doskonalić im umiejętności praktyczne, zwłaszcza w zakresie działania w stanach na-

głych i zagrożenia życia. Studenci mogą
samodzielnie działać i podejmować decyzje w sytuacji stresu, co jest trudne i
wymaga treningu. Symulatory pozwalają
na coś jeszcze – popełnione błędy można
analizować i poprawiać tak długo, jak to
będzie konieczne – wyjaśnia Kamil Torres, kierownik Pracowni Symulacji Medycznej UM w Lublinie.
Wg Łukasza Gąsiorowskiego, który
kieruje poznańskim Centrum Symulacji
Medycznej a w Lublinie był jednym z sędziów mistrzostw, szkolenie na symulatorach spełnia najważniejszy cel: poprawia
bezpieczeństwo pacjentów. – Na manekinie lekarz może nawet 100 razy ćwiczyć
np. zakładanie głównego wkłucia czy pobieranie krwi. Na żywych pacjentach nie
ma takiej możliwości. Dlatego zajęcia na
symulatorach to bezcenna szansa na nabranie wprawy i biegłości, a to gwarancja bezpieczeństwa dla chorych.
Zawody w medycynie symulacyjnej
sprawdzają jeszcze coś więcej – zgranie
zespołu, umiejętność komunikowania się
ze sobą i z chorym. – I to w sytuacji kryzysowej, kiedy trzeba szybko podejmować decyzje – dodaje Magdalena Szukała
z lubelskiego centrum symulacji.

Zwycięska drużyna została reprezentantem naszego kraju na mistrzostwa świata w Belfaście w dniach 24–
26 czerwca.
Anna Augustowska

Lekarska emigracja niejedno ma
– Gdybym dziś zaczynała swoje lekarskie
życie, uciekłabym do
normalnego kraju.
Ale już za późno, tam
już nikt mnie nie chce.
Medycyna w Polsce
to bardzo kosztowne
hobby, a solidarność
jest tu wypisana tylko
na flagach – z rozgoryczeniem stwierdza Krystyna, lekarka rodzinna z Lubelszczyzny, po 34 latach pracy w zawodzie.
W połowie minionej dekady, kiedy
jeszcze ostrożnie otwierał się przed nami
europejski rynek pracy, a napięcia pomiędzy rządem a lekarzami były rozpalone do
białości, chętnych do zarobkowania poza krajem było 1711 lekarzy. Falę lekarskiej emigracji, po akcesji do Unii Europejskiej, zatrzymała w latach 2006–2007
roztropna decyzja władz o wzroście wynagrodzeń lekarzy. W 2010 roku zaledwie już tylko 363 lekarzy uważało, że bez
Polski będzie im lepiej. Dziś gotowość do
wyjazdów znów powraca. Okręgowe izby
lekarskie w 2014 roku wydały lekarzom
820 zaświadczeń o potwierdzenie uznania
kwalifikacji zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy w krajach Unii
Europejskiej. A przecież wciąż jeszcze oblegane są kierunki do USA i
Kanady, Emiratów Arabskich, Australii i Nowej Zelandii. Nasi lekarze wyjeżdżają poza granice kraju
głównie z powodu mizeroty finansowej i nieznośnego poczucia kompletnego chaosu. Można oczywiście i
w Polsce zarobić niezłe pieniądze, ale na
kontrakcie, czyli niewolniczo, bo bez żadnego zabezpieczenia socjalnego i to tylko dzięki nieprawdopodobnej liczbie wypracowywanych godzin. Taki sposób na
życie to prosta droga do zawału lub udaru. Rzeczywista relacja ceny pracy lekarzy tu i tam ma się jak 1:5.
Do młodzieży lekarskiej w Polsce raczej nie uśmiecha się: nepotyzm, układy, przestarzały system zdobywania specjalizacji, brak jakiegokolwiek nadzoru
i przez tzw. opiekuna specjalizacji. Rezydent, według nich, stanowi w dzisiejszych czasach brakujące ogniwo systemu, wypełnia wszystkie możliwe dziury. Program specjalizacji stworzony na
papierze, w prawdziwym życiu być może u internistów pokrywa się z rzeczywistością. Praca tylko i wyłącznie w miejscu zatrudnienia – mówi 28-letni Leszek,
od roku specjalizujący się w Sheffield. –
Klarowny zakres obowiązków w Anglii
to świętość. Odpowiedzialność od samego początku do końca za pacjenta. Rela8

cje interpersonalne na innym poziomie,
tam nie ma takich sytuacji, że ktoś coś
komentuje, odmawia wykonania procedur. Kierownik specjalizacji to rzeczywisty opiekun. Jest dostępny, ocenia rozwój
podopiecznych. Sam prowadzi znacznie
mniej pacjentów. Ale coś za coś!

Czy trudno się tam załapać?
– To zależy. Podobno korzystniejsze
warunki można wynegocjować samemu,
jeśli się bardzo dobrze posługuje językiem kraju pracodawcy. Idealny wiek to
34–38 lat, zaraz po specjalizacji. Po pięćdziesiątce raczej można sobie pomarzyć o
wyjeździe – wyznaje nam Zdzisław, chirurg z Enniskillen w Północnej Irlandii,
który załapał się tylko dlatego, że wcześniej 12 lat pracował w RPA. Lekarzy
z zagranicy rekrutują niemal wyłącznie
szpitale na niemieckiej prowincji, w miastach 40-tysięcznych lub podobnej wielkości. Niemiecka pensja 5000–5700 euro miesięcznie, nie jest, jak kiedyś, wabikiem dla polskiego specjalisty. Owszem,
można dodać różne gratyfikacje, ale odjąć trzeba 40 proc. podatku. I jeśli nawet

pomniejszyć go o ulgę rodzinną, czy jakąkolwiek inną, to saldo nie wypada atrakcyjnie. Niemieccy lekarze uciekają do
Szwajcarii, gdzie płaci się im trzykrotnie
lepiej. Polscy lekarze z emigracji solidarnościowej i stanu wojennego, nie mogą
dziś znaleźć nabywców na swoje świetnie przez lata wyposażane praktyki specjalistyczne w Zagłębiu Ruhry. – Odroczyłem swoją decyzję o przejściu na emeryturę, bo nie chcę, aby prawo pierwokupu mojej praktyki przysługiwało np. repatriantce o korzeniach niemieckich z Kazachstanu – zwierza się nam proktolog z
Wuppertalu. Wołałby po przystępnej cenie przekazać praktykę młodemu chirurgowi z Polski. Ale na razie, polska młodzież ma inne plany.
MEDICUS 6–7/2015

Nie wszystko naraz
Droga do Szwecji prowadzić może
przez podwarszawski Konstancin, gdzie
każdy lekarz, zainteresowany wyjazdem,
musi przejść kurs i zdać egzamin z języka szwedzkiego z terminologią medyczną, organizowany przez firmę Medena
Rek Polska. Język przy pierwszym kontakcie pobrzmiewa, jak mieszanka węgierskiego i chińskiego, podobno łatwiejszy do nauczenia dla tych, którzy już znają niemiecki i angielski. – Istna masakra
– wspominają początki uczestnicy kursu. Kurs prowadzą zawodowi lektorzy
szwedzcy. – Dają wycisk, ale są bardzo
życzliwi, nie pozwalają się nudzić, nigdy
nie stresują i nie serwują niepotrzebnych
uwag ani docinków pod naszym adresem
– mówi neurolog Andrzej, który przed
dwunastu laty wyjechał na północne terytoria Szwecji. W międzyczasie zrobił
specjalizację z psychiatrii. Zimowy urlop
spędzał w lutym w rozgrzanym Dubaju.
Potem poleciał do Edynburga na lekarskie sympozjum. Wszystko sobie odpisze od podatku.
Grupa lekarzy Medeny systematycznie od 2000 r. rozrasta się i liczy już
450 osób. – Nikt
nikogo do Szwecji
nie ciągnie na siłę – przekonywała mnie przed laty
Kristina PodolakAndersson, polityk
komunalny w Kalmarze, z pochodzenia Polka, rodem
z Wybrzeża. Lekarze przed podpisaniem umowy przyjeżdżają tam na parę
dni, oglądają miejsca pracy, mieszkania, przedszkola i
szkoły dla swoich dzieci, rozmawiają z
przyszłymi szefami i z ludźmi, którzy
przeszli tę samą drogę. Te rozmowy decydują czy dostaną pracę i czy są przekonani, że jej naprawdę chcą. – Byłem
oczarowany. Klinika na najwyższym poziomie: pięć gabinetów, w każdym rentgen, komputer, nowoczesny fotel, praca
na cztery ręce z wykwalifikowanym personelem, wszystko zaplanowane – wspomina Sebastian ze Strömsund (15 tysięcy mieszkańców). – Wykształcenie lekarza w Szwecji kosztuje sześć razy drożej
niż przysposobienie polskiego lekarza do
pracy – wyjaśniał mi tajniki dobrego interesu bez cienia zażenowania Hakan Petersson, dyrektor ds. personalnych urzędu wojewódzkiego w Kalmarze. – Polacy

imię
są największą grupą w szwedzkiej służbie zdrowia, pochodzącą spoza Skandynawii. Ich referencje są bardzo pozytywne. Mówią lepiej po szwedzku niż Duńczycy – chwali ich Petersson. – Wiemy,
że poziom nauczania w polskich uczelniach medycznych jest wysoki i w pełni
odpowiada standardom europejskim. Z
drugiej strony wiemy też, że Polska dysponuje obecnie nadwyżkami kadr w tym
zawodzie – dodaje.
A w sąsiedniej Danii? – Zakładaliśmy, że wyjedziemy do Danii na co najmniej dziesięć lat. Jeśli będzie trzeba, to
nawet sprzedamy nasz dom w Krośnie.
Wykształcimy dzieci w dobrych szkołach
i wtedy pomyślimy o powrocie i jakiejś
stabilizacji dla siebie – opowiada urolog
Piotr Banaś. Ale bardzo szybko pozbyliśmy się fascynacji dobrobytem, który nas
otaczał. Różnice z Polską nie były już tak
drastyczne. Duńczycy są nauczeni skromności i oszczędzania. Bardzo źle widziane
jest obnoszenie się z zamożnością i szpanowanie bogactwem.

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji
w Lublinie
zaprasza na kursy

Inspektor
Ochrony
Radiologicznej
17, 18 i 24.10.2015,
egzamin 25.10.2015

Ochrona radiologiczna pacjenta
LST
• 26.09.2015, egzamin 04.10.2015
• 28.11.2015, egzamin 06.12.2015
LR, LRZ, FT
• 26, 27.09.2015 i 03.10.2015, egzamin 04.10.2015
• 28, 29.11.2015 i 05.12.2015, egzamin 06.12.2015

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
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Na chwilę,
czy na całe życie?
Jacek, internista z Wrocławia, który
przyjechał do Eskilstuna, 100 km na zachód od Sztokholmu, wolałby pracować
w bogatej Polsce niż w bogatej Szwecji. Bał się rozstania z krajem, ale bał się
też, że nie tylko po trzech, ale nawet po
dziesięciu latach pracy w Szwecji, Polska nie zachęci go do powrotu. I na razie
nie zachęciła. Jacek zasmakował jeszcze
kariery w bogatszej Norwegii, wprawdzie w Tromsø, 350 km za kołem podbiegunowym.
Lekarze, którzy wyjechali, jeszcze się
cieszą. Refleksja przyjdzie później, nie zabraknie chwil zwątpienia, niektórych nie
ominie psychiczne wypalenie. – Na pewno wyjazd przed dziesięciu laty nie był
tylko spowodowany sytuacją ekonomiczną. Pragnienie normalności i zapewnienia
lepszej przyszłości dzieciom to chyba najważniejszy powód – przyznaje Dariusz z
położonego na północy Härnösand. Jego 13-letni syn został właśnie mistrzem
Szwecji w kolarstwie górskim.
– Szef jak to szef, zawsze mógłby być
gorszy lub lepszy. Ten szwedzki jest na
pewno bardziej wyrozumiały i pozwala robić wszystko, co jest dozwolone. A
dozwolone jest niemało. Po pierwsze, dokształcanie. Po drugie, pewny jak w banku urlop w okresie wakacyjnym. Nie mówiąc już o chorobie. Nie tak jak w Polsce,
kiedy słaniając się z wycieńczenia należało się zgłosić na porannym raporcie oddziałowym. Uwierzcie, że czasem stabi-

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

Tel. 601 340 730

lizacja i zasiedzenie to najlepsza opcja,
bo nieprawda, że wszędzie dobrze, gdzie
nas nie ma – przekonuje Kamil, ortopeda z Kalmaru.

Szczerze o kasie
O swoich zarobkach rozmawiamy niechętnie. Ale z Elżbietą, okulistką od 10
lat w Szwecji, udało się. Szwecja jest dobrą ofertą, jeśli się tam chce żyć i pracować. Najlepsze propozycje czekają na lekarzy rodzinnych i psychiatrów. Ale pamiętajmy, że większość lekarzy rodzinnych usuwa tu ciała obce z rogówki. Zarobki na początku dla specjalisty to 20
tys. złotych. Lepsze stawki można pertraktować na północy, gdzie są ekstremalne niedobory, ale to po zdobyciu doświadczenia w Szwecji i z dobrą znajomością języka – opowiada Ela. – Przyjmuję w dużej przychodni, w której zwykle pracuje kilku lekarzy i kilkakrotnie
więcej pielęgniarek, z systemem komputerowym jednolitym dla całego województwa. Tu się mówi do dyktafonu, potem anamnezę spisują sekretarki, lekarz
musi tylko sprawdzić. Na początku zadziwia, jak szerokie kompetencje i umiejętności mają tam pielęgniarki, co przeradza
się potem w przerażenie, bo one w systemie typowo socjalistycznym generują tobie i sobie pracę. Chodzi o to, żeby czas
pracy jak najbardziej efektywnie wykorzystać przez 5 dni w tygodniu od 8 do
17, z godzinną przerwą obiadową. Wbrew
temu, co się w Polsce sądzi o biurokracji, w Szwecji dokumentacja musi być w
najlepszym gatunku. Nie ma miejsca na
bazgroły, których potem nawet ich autor
nie potrafi odszyfrować.
– W Danii kontrola jest wnikliwa, choć
bardziej dyskretna – uważa Ewa Zalichta-Banaś, pulmonolog z Krosna, która
tam pracowała przez 3 lata. – Ordynator, który w przeciwieństwie do polskiego szefa oddziału, bardzo niewiele operuje, skupia się głównie na logistyce i harmonogramach zajęć pracowników, tak,
aby oni na miesiąc do przodu wiedzieli, co mają robić dzień po dniu, a nie dowiadywali się o tym po przyjściu. Tam
specjalista nie ma żadnej komisji na plecach, z dyrekcją też praktycznie nie ma
kontaktu. Ale to się czuje przez skórę, że
praca i jej wykonanie są obserwowane
i oceniane. Na całkowity kredyt zaufania nie można liczyć – ostrzega Ewa. Za
37 godzin tygodniowo w Danii wykwalifikowany specjalista może zarobić nawet 36 tys. koron (20.300 złotych) miesięcznie netto. Płace dla lekarzy szpitalnych w Danii są najwyższe w porównaniu z resztą społeczeństwa. Zdarzają się
nadgodziny, ale tylko kiedy trzeba kogoś
zastąpić. Duńskie szpitale wolą wtedy zapłacić swojemu lekarzowi niż szukać kogoś z zewnątrz.
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Jak żyć?
To kultowe pytanie wpisane jest już w
nasz język wzajemnego porozumiewania się. Czy za taką kwotę będę w stanie
przeżyć z dwójką dzieci i mężem, który
nie jest lekarzem i dopiero będzie szukać
pracy? – pyta niejedna chętna do wyjazdu. Wyjazd z dziećmi i mężem, który ma
pracę w Polsce, jest ryzykownym rozwiązaniem. Mało prawdopodobne, by w przeciągu 2–3 lat znalazł sobie pracę. Na własną rękę opanowanie języka do B2/C1 zajmuje co najmniej dwa lata, ale jeśli jednocześnie się pracuje. Jeszcze gorzej jest
w Danii. – Najgorzej, kiedy rozmawia się
przez telefon, kiedy odpada ekspresja ust,
oczu i rąk. Starsi pacjenci bywają głusi
i mówią gwarą, której nigdy nas nie uczono – odpowiada dr Piotr Banaś.
Wynajem mieszkania to w Szwecji
3–4 tys. złotych. Żywność dla takiej dużej rodziny kolejne cztery tysiące miesięcznie. Tak czy owak, małżeństwo lekarzy specjalistów zarabia tu bardzo dobrze. Jeśli nawet po latach wrócą do Polski, będą bardzo dobrze zabezpieczeni
na przyszłość.
– Tu, w Szwecji, mamy socjalizm w
czystej formie. Wszyscy są równi: i śniady, i bezrobotny, lekarz i pielęgniarka –
zwierza się nam Leszek, neurolog z Lubelszczyzny, który porzucił ongiś nawet
stanowisko dyrektora szpitala powiatowego, a od 10 lat praktykuje w Szwecji. – Tu
nikt nie kłania się w pas panu doktorowi.
A więc pielęgniarka może kazać lekarzowi coś zrobić. Popularne są też raporty i
donosy, które robi tu każdy pracownik i
sąsiad. I co gorsza, są z tego dumni. Kontrola w Szwecji jest niemal wszechobecna. Po paru miesiącach ma się wrażenie,
że każdy w pracy wszystko wie o tobie.
Socjalizowanie się tutaj to podstawa bytu
i osobistego, i zawodowego sukcesu. Ludzie, którym to nie odpowiada narażają
się niemal automatycznie na ostracyzm.
Tutaj raczej trzeba udawać, bo jeśli głośno powiesz, że kogoś nie lubisz, to twoje dni w tej pracy są policzone. Prywatność w Szwecji praktycznie nie istnieje.
I pamiętajcie, że jeśli wyjazd z Polski jest
umotywowany politycznie albo z nienawiści do władzy, to dajcie sobie spokój.
Nawet nie próbujcie wyjeżdżać. To już
nie ta epoka – ostrzega Leszek.
– Duńczycy z kolei akceptują odmienność, ale również pragną asymilacji z ludźmi, których zaprosili do swojego kraju – opowiada Ewa Banaś. – Są
uprzejmi, uśmiechają się, ale ich uśmiech
nagle tężeje, kiedy po naszym akcencie
wnioskują, że jesteśmy cudzoziemcami.
Delikatnie mówiąc, mają nieciekawe doświadczenia z emigracją muzułmańską,
która woli swoje niedostępne kulturowo
getta i bardzo opornie albo wcale nie asymiluje się z Europejczykami. – Spraw zaMEDICUS 6–7/2015

wodowych nie zabiera się do domu. Po
pracy są kręgle, wycieczki rowerowe, zakupy, dzieci, znajomi – dodaje Piotr Banaś. – Administracja szpitala nie naciska
na lekarzy, by pracowali więcej, bo musi
dużo więcej im zapłacić. Ale i lekarze nie
chcą więcej pracować, bo wpadają w pułapkę podatkową.

Powroty wcale nieradosne
Choć wielu polskich lekarzy prawdopodobnie nie wróci na stałe nad Wisłę, ich związki z Polską pozostają silne. Duża grupa regularnie odwiedza kraj
urodzenia. Żeby zobaczyć rodzinę, mówić po polsku, zrobić zakupy i wyleczyć
zęby. Zderzenie z polską rzeczywistością
bywa bolesne. Dodatkowo dochodzi bardzo znaczące pogorszenie sytuacji materialnej, co pogłębia frustrację. Nie wszyscy chętnie rozmawiają o prawdziwych
powodach swoich powrotów.
Z oficjalnych prognoz wynika, że
w ciągu następnych 10 lat w Danii zabraknie około 2,5 tys. specjalistów, a tymczasem Ewa i Piotr Banasiowie wrócili stamtąd po niespełna trzech latach. Dlaczego? – Nie da się tego skwitować jednym
zdaniem. Może pozostawiony w Polsce
dom, przyjaciele, dorastające dzieci, duńska obyczajowość, z której cieszyliśmy
się tak naprawdę tylko w dniu wypłaty –
wyznaje Ewa. – Może to znacznie lepsze
obecnie zarobki lekarzy w Polsce, a może zwykły przypadek i zbieg okoliczności. Wszystkiego po trochu. Najbardziej
za krajem tęskniły nasze dzieci.
Ewa obecnie pracuje w Uzdrowisku
Rymanów, a Piotr w Podkarpackim Centrum Onkologii w Brzozowie. Nie żałują decyzji o wyjeździe, ani o powrocie z
Danii. Jako specjaliści realizują się na całego, stać ich na utrzymanie 5-osobowej
rodziny, domu i gosposi. Piotr, zapalony myśliwy, może spokojnie zapakować
swoje fuzje i sztucery i jechać na spotkanie… z dzikami. Tego właśnie zabrakło
mu w Danii, prestiżu. Co więcej, syn państwa Banasiów właśnie rozpoczął studia
na skandynawistyce w Gdańsku. Kolejne wakacje cała rodzina spędzi w Skandynawii. A więc jednak coś zostało z tego wyjazdu.
Zdaniem niektórych polskich ekspertów i polityków, emigranci to stracony potencjał, rzesza specjalistów, którzy „odpłynęli” z kraju do Skandynawii i innych
części Europy. Jednak czy tylko? Emigranci i migranci, to ludzie, którzy zyskali cenną wiedzę i doświadczenie. Znają
interesujące lokalne rozwiązania, języki
obce, mają wiedzę, która w różnych kontekstach może się okazać przydatna. Gdyby tylko stworzyć skuteczne narzędzia do
wymiany doświadczeń, mogliby stać się
siłą, a nie słabością Polski.
Marek Stankiewicz
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Plan posiedzeń naukowo-szkoleniowych PTS Oddział Lublin
w roku akademickim 2015/2016

Spotkania organizowane są w hotelu Mercure Lublin Centrum, Al. Racławickie 12
o godzinie 10.30.
• 7.09.2015 lek. dent. Milena Delijewska, Kancelaria Adwokatów i
Radców Prawnych mec. A. Łebek i Wspólnicy, Klinika ExpertDental we Wrocławiu: „Co z tą «zgodą»? Prawne i praktyczne aspekty
zgody pacjenta na leczenie w praktyce lekarza dentysty”. Wykład
bezpłatny – 90 minut.
Część praktyczna (analiza formularz zgód, ocena pod kątem regulacji prawnych) 90 minut, kurs dodatkowo płatny 50 zł do 31.08.2015
r., po tym terminie 100 zł.
• 5.10.2015 prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak, kierownik Kliniki
Okulistyki Ogólnej UM w Lublinie: „Okulistyczne aspekty pracy lekarza stomatologa”.
• 16.11.2015 prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska, p.o. kierownik Samodzielnej Pracowni Propedeutyki Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej UM w Lublinie: „Zdjęcie pantomograficzne bez tajemnic”.
• 7.12.2015 temat wykładu zostanie podany w terminie późniejszym.
• 11.01.2016 posiedzenie współorganizowane z PTO Oddział Lublin,
dr n. med. Edyta Tokarska, przewodnicząca PTO Oddział Lublin:
„Zęby zatrzymane – diagnostyka, przyczyny, objawy, metody leczenia”, dr n. med. Beata Walawska, sekretarz PTO Oddział Lublin:
„Współpraca lekarza dentysty z ortodontą – kogo i kiedy kierować
do ortodonty?”.

• 1.02.2016 prof. dr hab. Dorota Olczak-Kowalczyk, konsultant krajowy w dziedzinie stomatologii dziecięcej, prodziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego, kierownik Zakładu Stomatologii Dziecięcej WUM: „Leczenie endodontyczne zębów z
niezakończonym rozwojem korzeni”.
• 7.03.2016 prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pietruska, kierownik Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy
Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: „Możliwości leczenia deformacji dziąsła brzeżnego powstałych
podczas leczenia protetycznego”.
• 4.04.2016 dr hab. n. med. Małgorzata Pihut, kierownik Pracowni Zaburzeń Czynnościowych Katedry Protetyki Stomatologicznej UJ CM w Krakowie: „Zasady leczenia bólowej postaci zaburzeń czynnościowych narządu żucia”.
• 9.05.2016 temat wykładu zostanie podany w terminie późniejszym.
• 6.06.2016 prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski, kierownik
Zakładu Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej PUM w Szczecinie: „Zastosowanie materiałów o dużej biozgodności w leczeniu zachowawczym i endodontycznym zębów – prezentacje przypadków”.

Rozmowy terapeutyczne

Kiedy rodzice piją…
z psycholog Iwoną Mialik,
kierowniczką Wojewódzkiego Ośrodka
Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
w Lublinie,
rozmawia Anna Augustowska
• O kim mówimy, że jest dorosłym
dzieckiem alkoholika (DDA)?
– Na wstępie wyjaśnijmy, że nie jest to
choroba, nie figuruje w ICD-10.
Dość spójną definicję tzw. syndromu DDA podała Zofia Sobolewska-Mellibruda.
Opisuje ona DDA jako zespół utrwalonych osobowościowych schematów
funkcjonowania psychospołecznego,
powstałych w dzieciństwie w rodzinie
z problemem alkoholowym. Utrudniają
one dorosłej już osobie adekwatny, bezpośredni kontakt z rzeczywistością i powodują psychologiczne zamknięcie się
w traumatycznej przeszłości. Powoduje to przeżywanie i interpretowanie aktualnych wydarzeń i relacji przez pryzmat
bolesnych doświadczeń z dzieciństwa.
Zniekształcenia te nie są przez DDA
uświadamiane. Schematy te są destrukcyjne i powodują wiele zaburzeń w kontakcie z samym sobą oraz z innymi osobami, szczególnie z tymi, z którymi człowiek jest w bliskich związkach. Może
to wyglądać jak powielanie relacji między rodzicami (np. schemat kat – ofiara, nawet jeśli partner nie ma zamiaru
być katem).

• Jakie są objawy
DDA?
– Po pierwsze: towarzyszące człowiekowi
poczucie emocjonalnej
krzywdy, wynikającej z
odrzucenia przez rodziców. Obojga rodziców.
Bo jedno z rodziców było zajęte piciem
alkoholu a drugie, to niepijące, skupiało
się na piciu partnera i rozpaczliwych próbach utrzymania w równowadze rodzinnego systemu.
Dorosłe dziecko alkoholika ma problemy w kontakcie ze swoimi uczuciami
i potrzebami, cierpi na nieadekwatny obraz siebie. Bardzo często ma problemy z
niską samooceną i brakiem poczucia własnej wartości. Większość osób zgłaszających się na terapię mówi o trudnościach
w budowaniu relacji z innymi – zwłaszcza z osobami płci przeciwnej. Wskutek
dorastania w rodzinie, gdzie brak było jasności co do ról ojca/matki w życiu dorosłym, nadal brak będzie jasnych wzorców,
dotyczących ról związanych z płcią.
W sferze emocjonalnej widoczny będzie lęk przed bliskością z jednoczesnym
ogromnym jej pragnieniem, dość czę-

sto pojawia się wrogość
w relacjach. Osoby te
bywają skryte, zamknięte w sobie. Prezentują
pesymistyczny pogląd
na świat, związany z poczuciem nieuchronnie
nadciągającej katastrofy (bo przecież ich doświadczenie uczy, że katastrofa pojawi się znienacka, i z całą pewnością, choć trudno przewidzieć, kiedy to nastąpi). Żyjąc wśród ludzi
mają jednak poczucie
samotności i izolacji.
DDA często bywają osobami perfekcjonistycznymi, bezlitosnymi w ocenianiu zarówno siebie, jak i innych. Stosunkowo często pojawia się skłonność do zachowań kompulsywnych, ryzykownych
(tendencja do zażywania środków zmieniających świadomość, agresja, autoagresja, niekontrolowane zachowania seksualne, zaburzenia odżywiania).
Osobom tym znacznie częściej towarzyszy depresja, trudności w wyznaczaniu sobie celów życiowych, brak poczucia
sensu życia, brak energii do życia.
• Kiedy i kto częściej – kobiety czy mężczyźni zgłaszają się na psychoterapię?
– Do naszego ośrodka najczęściej zgłaszają się młodzi dorośli, najczęściej studenci lub osoby kończące studia. Coraz
częściej są to osoby, które mają świadomość źródeł swoich problemów. Spora

Lektura

Kim są dzieci alkoholików?
Książka „Gdzie się podziało moje dzieciństwo, część 2” jest zbiorem artykułów różnych autorów, które dotyczą uzależnienia od alkoholu, funkcjonowania rodzin z problemem alkoholowym i destrukcyjnego wpływu picia rodziców na dzieci – również
wtedy, gdy stają się one dorosłe.
Według różnych szacunków, w Polsce żyje od półtora miliona do nawet trzech milionów dorosłych dzieci alkoholików. To często nasi najbliżsi: żony, mężowie, matki,
ojcowie. To przyjaciele, znajomi, koledzy, kuzyni. Na zewnątrz mili, sympatyczni, kochający i pragnący miłości. Wewnątrz skażeni rozległą strefą cienia.
Ta książka stawia wiele pytań dotyczących DDA. Odpowiadają na nie najlepsi specjaliści od uzależnień i ich terapii. Nie dają złotych rad, nie wypisują recept na wszystko. Służą natomiast pomocą – mądrą i cierpliwą. To książka nie tylko dla DDA – także dla ich bliskich i najbliższych. Bo ich też dotyka syndrom DDA.
aa
Gdzie się podziało moje dzieciństwo, część 2, Wydawnictwo Charaktery 2015
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Zamknąć uszko – wyprzedzić udar
część z nich trafia do nas po konsultacji u
lekarza psychiatry, do którego trafiły podejrzewając u siebie depresję lub zaburzenia osobowości. Zdecydowanie częściej
są to kobiety. Mężczyźni jeszcze stosunkowo rzadko dają sobie prawo do tego.
• Czy ma znaczenie – kto w rodzinie
dziecka jest uzależniony – ojciec czy matka? A co jak oboje?
– Zdecydowanie gorzej jest, gdy piją oboje rodzice. Wiemy przecież, że nie
każda osoba wychowana w rodzinie z problemem alkoholowym będzie jednakowo
mocno pokrzywdzona. Znacznie lepiej
poradzą sobie w dorosłym życiu osoby,
które miały wsparcie przynajmniej jednej osoby dorosłej; czasem takie wsparcie dają np. dziadkowie.
• Jak radzą sobie już dorosłe dzieci alkoholików – część z nich, a może większość, też zaczyna pić?
– Po prostu ,,radzą sobie”. Osoby z
syndromem DDA mają w sobie głęboko zakorzenione przekonanie, że trzeba stale zmagać się z trudnościami tego świata.
Ich życie to nieustanna walka o przeżycie, nawet wtedy, gdy walczyć nie
trzeba.
Trudno pozwolić sobie na chwilę odpoczynku, wytchnienia – bo przecież stale trzeba być gotowym na obronę. Krzywdzącym byłoby powiedzieć, że większość
DDA zaczyna też pić. Jednak faktycznie,
w tej grupie osób łatwiej o uzależnienie,
blisko połowa pacjentów uzależnionych
od alkoholu to właśnie dorosłe dzieci alkoholików.
• Co proponuje im psychoterapia?
– W ogromnym skrócie – powrót do
domu, aby z niego bezpiecznie wyjść. I z
wiodącym celem: „Aby wybaczyć” – rodzicom, samemu sobie, całemu światu.
W terapii DDA proponujemy przepracowanie urazów z dzieciństwa i dorastania, uwolnienie od cierpienia, wstydu i lęku.
Próbujemy uzyskać bardziej realny obraz siebie i świata, zbudować szacunek i
zaufanie do siebie, wzmocnić umiejętności interpersonalne i budowania satysfakcjonujących relacji emocjonalnych. I – co
bardzo ważne – otworzyć się na to, co dobrego świat może nam ofiarować. Także
na dobrą zabawę i wypoczynek.
Jak do nas trafić? Po prostu – umówić
się na konsultację.

Pięciu pacjentów Oddziału Kardiologii SPSW im. Jana Pawła II w Zamościu zostało poddanych w maju br.
nowatorskiemu zabiegowi zamknięcia uszka lewego przedsionka. Zabieg,
który uchroni ich przed ryzykiem udaru mózgu, jest na tyle nowatorski, że
wykonuje go zaledwie kilka ośrodków
w Polsce.

W Zamościu zabiegi przeprowadził
zespół zamojskiego oddziału kardiologii z udziałem prof. Zbigniewa Kalarusa, prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego a zarazem kierownika Oddziału Klinicznego Kardiologii Katedry Kardiologii Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii w Śląskim Centrum Chorób Serca oraz Witolda Streba.
– Zalecaną metodą profilaktyki udarów niedokrwiennych mózgu jest stałe
przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych. Jednak część chorych nie może
ich stosować, bo są one przeciwwskazane albo skuteczna terapia napotyka
trudności. Głównie chodzi o powikłania
i ryzyko krwawień. Dlatego za pomocą tej nowej metody zabiegowej zamykamy uszko lewego przedsionka, czyli miejsce, gdzie tworzą się skrzepliny,
chroniąc chorych przed ewentualnym
udarem. Tych chorych jest relatywnie
dużo i jest to dla nich alternatywa. Staramy się wykonywać coraz więcej tych
zabiegów. Warto dodać, że jest to jedna z nielicznych metod wprowadzona
do refundacji w ostatnim czasie – mówił prof. Zbigniew Kalarus.
Zespół w Zamościu, w jego ocenie, jest świetnie przygotowany, aby
tę nową technikę wdrożyć w ciągu kilMEDICUS 6–7/2015

ku miesięcy jako rutynową. Ordynator
oddziału kardiologii, Andrzej Kleinrok, podkreślił, że wdrożenie tej metody wprowadzi zamojski ośrodek do
grupy zaledwie kilku placówek kardiologicznych w Polsce, w których wykonywane są tego typu zabiegi.
– Chcemy skrócić dostęp chorego
do tego rodzaju procedury i dać pacjentom możliwość skorzystania na miejscu z nowoczesnych technologii, bez
konieczności wyjeżdżania do wielkich
ośrodków kardiologicznych w Polsce
– zaznaczył Kleinrok.
– Dodatkowo wizyta prof. Z. Kalarusa została wykorzystana do spotkania z lekarzami w ramach posiedzenia naukowego Oddziału Zamojskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poruszane tematy dotyczyły
najważniejszych aspektów terapii kardiologicznej, w tym zabiegów zamykania uszka lewego przedsionka oraz
stymulacji resynchronizującej i prowadzenia pacjentów ze stymulatorem
resynchronizującym – poinformował
Ryszard Pankiewicz, rzecznik prasowy SPSW im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu.
aa
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Z obrad ORL – maj 2015 r.
Obradom Okręgowej Rady Lekarskiej
w dniu 6 maja 2015 r. przewodniczył Janusz Spustek, prezes LIL.
Delegatura Biała Podlaska – działalność statutowa była prowadzona na bieżąco. W dniach 28.04– 3.05 2015 r. odbyła
się wycieczka na trasie Wrocław – Drezno
– Karlowe Wary – Praga – Brno.
Delegatura Chełm – praca statutowa prowadzona była na bieżąco. Przedstawiciele delegatury uczestniczyli w zebraniach Rady Społecznej WSzS w Chełmie oraz Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego.
Delegatura Zamość – w kwietniu i
maju odbyły się dwa kursy, zorganizowane przez Komisję Kształcenia ORL.
W pierwszym z nich uczestniczyło 50
osób. Uczestnicy zajęć wyrażają bardzo
pochlebne opinie o tematyce kursów i
kompetencji prelegentów. Lekarze, zatrudnieni w szpitalach, proszą o wyrażenie stanowiska samorządu lekarskiego w
sprawie nowych przepisów prawnych, dotyczących dyżurów lekarskich, które mają wejść w życie od 2016 r.

Delegatura Lublin – przyznano finansowanie dla Komisji ds. Lekarzy Seniorów na wycieczkę: Szlakiem 4 kultur
oraz dofinansowanie 50 proc. wycieczki
do Krasnobrodu. Nie wyrażono zgody na
dofinansowanie wycieczki Medycznego
Klubu Turystycznego na Węgry, rajdu rowerowego wzdłuż Wisły, czy wyprawy w
wysokie góry. Lekarze ubiegający się o
uczestnictwo w kursach, organizowanych
przez LIL, muszą mieć opłacone składki
na samorząd lekarski. Prezydium z dezaprobatą oceniło organizację wycieczki do Warszawy, ponieważ skorzystała z
niej mniej niż zaplanowana liczba uczestników, co doprowadziło do określonych
strat finansowych. Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy przysłało podziękowanie
za udział przedstawicieli Izby w konferencji – „Lekarz już zawód jak inne, czy jeszcze powołanie”. W uroczystościach dnia
3 Maja w Lublinie wzięła udział delegacja Izby – Maria Dura, Anna Zmysłowska, Marian Wróblewski.
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Sprawozdania z działalności komisji
problemowych przedstawili ich przewodniczący.
Komisja Kultury – na I spotkanie Lubelskiej Akademii Fotografii, 9 maja 2015
r., zgłosiło się 8 osób. A na I spotkanie
Lubelskiej Akademii Malarskiej – Szkoła Rysunku, 16 maja, zgłosiły się 2 osoby.
Bieżące informacje o działalności komisji można znaleźć na internetowej stronie
LIL, Komisja Kultury.
Komisja ds. Konkursów – odbyły się
konkursy na ordynatora Oddziału Kardiochirurgii Szpitala im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu oraz na zastępcę dyrektora ds. lecznictwa Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie. Natomiast
odbyło się 7 postępowań konkursowych
na kierownicze stanowiska pielęgniarskie (oddziałowe, przełożone), w tym aż
pięć w DSK.
Komisja Stomatologiczna – przepis
prawny, wymagający zgody rodziców na
każdy zabieg stomatologiczny, w praktyce eliminuje możliwość powrotu gabinetów do szkół. W dniu 18 kwietnia 2015 r.
odbyło się posiedzenie Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej, w
czasie którego m. in. głos zabierali prof.
Dorota Olczak-Kowalczyk – w 51 powiatach nie ma kontraktów na leczenie
dzieci, udzielane są porady tylko odpłatnie. Prof. dr Mariusz Klencki, dyrektor
Centrum Egzaminów Medycznych poinformował, że na Oddziałach Stomatologicznych Anglojęzycznych uczelni medycznych są bardzo słabe wyniki nauczania, na jednym z egzaminów na 21 zdających pozytywnego wyniku nie uzyskała ani jedna osoba. Komisja Stomatologiczna ORL w Lublinie, w ocenie Komisji Stomatologicznej NRL, pracuje dobrze, podkreślono dużą liczbę posiedzeń
i wartościowych dyskusji.
Komisja ds. Zmian Systemowych –
apel do Rad Powiatowych spotkał się z

dużym pozytywnym odzewem. Zgłoszono konkretne propozycje – przywrócenia
Oddziału Chirurgii Dziecięcej w Szpitalu
Niepublicznym w Zamościu.

Komisja Sportu i Rekreacji – w dniu
18 czerwca przewidywany jest Piknik Rodzinny w Krężnicy Jarej, przygotowywana jest również podobna impreza na jesieni. Trwają przygotowania do Mistrzostw
Izb Lekarskich w Golfie, a w terminie 5–7
czerwca 2015 r. odbędą się Mistrzostwa w
Kolarstwie Szosowym w Bychawie.
Komisja ds. Kształcenia – w Lublinie i w Zamościu szkolenia odbyły się w
planowanych terminach, praktycznie przy
pełnych kompletach uczestników. Szkolenia spotkały się z bardzo dobrym odbiorem ze strony lekarzy. Obecnie prowadzone jest ustalanie tematów i terminów
szkoleń na II półrocze 2015 r.
Komisja ds. Wykonywania Zawodu – wszystkie prace, wynikające z regulaminu komisji wykonywane były na
bieżąco.
W związku ze śmiercią śp. dr. Andrzeja
Nowińskiego, na wakujące miejsce przeprowadzono wybory uzupełniające. Prezes LIL Janusz Spustek zgłosił kandydaturę prof. dr Ewy Tuszkiewicz-Misztal,
która zajęła miejsce po doktorze Nowińskim.
(jj)

Komisja Kształcenia Medycznego ORL w Lublinie
zaprasza lekarzy i lekarzy dentystów na kursy medyczne
organizowane w drugiej połowie roku 2015.
Harmonogram na wrzesień i październik:
Wrzesień:
19.09 – Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe – lekarze.
26.09 – NS Healthcare Anna Daria Nowicka – Komunikacja z pacjentem.

Październik:
02.10 – Słowa pierwszej pomocy, czyli jak komunikować się z pacjentem i jego rodziną.
10.10 – Kontakt i relacja terapeutyczna z pacjentem.
17.10 – Czy warto iść na swoje?
24.10 – Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i radzenie sobie ze stresem.
Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie:
www.oil.lublin.pl/kursy
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Poszukujemy lekarzy następujących specjalizacji:
Kraśnik – nowa placówka
• Stomatolog – bardzo dobre warunki współpracy
• Lekarz rodzinny/internista/pediatra – pełny wymiar czasu pracy, także w ramach POZ
• Zapraszamy do współpracy również lekarzy innych specjalności
Inne filie
• Lublin – nefrolog (ul. Zwycięska 6A), psychiatra, psycholog transportu (ul. Królewska 11),
laryngolog, endokrynolog, dermatolog, radiolog – badania usg w godz. przedpołudniowych (ul. Radziwiłłowska 5)
• Biłgoraj – laryngolog, kardiolog, onkolog, gastrolog, alergolog
• Chełm – alergolog, neurolog dziecięcy, dermatolog, medycyna pracy
• Zamość – endokrynolog dziecięcy, gastrolog, kardiolog
Oczekiwania:

Oferujemy:

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

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

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

Lekarski kalejdoskop

3 Maja niech się święci!
W trzeciomajowych uroczystościach na placu Litewskim
przy pomniku Konstytucji 3 Maja wzięli udział przedstawiciele Lubelskiej Izby Lekarskiej.

60 lat po dyplomie
Koleżeński zjazd pierwszych absolwentów Wydziału Lekarskiego z lat 1950–55, połączony z uroczystością 60-lecia dyplomu lekarskiego, odbył się 23 maja br. w siedzibie Uniwersytetu Medycznego w sali Senatu przy Alejach Racławickich
1 w Lublinie.

Protetycy obradowali
W dniach 15-16 maja br w Kazimierzu nad Wisłą odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa,
którą zorganizował Zakład Protetyki Stomatologicznej lubelskiego UM i oddział Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w Lublinie.

Medykalia – bawią się
studenci!
Studenci Uniwersytetu Medycznego rozpoczęli tegoroczny
maraton Dni Kultury Studenckiej, które organizują wspólnie
lubelskie wyższe uczelnie. Na czas juwenaliów klucze do miasta trafiają do rąk żaków z Lublina.

Urodziny szpitala
z ul. Staszica
Najstarszy lubelski szpital obchodził w maju jubileusz 70-lecia działalności klinicznej. Z tej okazji w klinice chirurgii naczyniowej i angiologii odsłonięto tablicę poświęconą prof. Jerzemu
Michalakowi, który przez ponad 20 lat kierował tą klinika.
Warto przypomnieć, że początki szpitala mają dłuższą historię i sięgają początków XIX wieku.

Zamościa duma
Papieski szpital z Zamościa jest najlepiej zarządzanym szpitalem w Polsce, tak wynika z badań przeprowadzonych w 151
placówkach w kraju. Badanie pod hasłem „Portrety szpitali –
mapy możliwości” zostało przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Do oceny szpitali użyto metody benchmarkingu.

Prawie wszystko o prawie
dla lekarzy
Ogromnym zainteresowaniem cieszył się zorganizowany
przez Komisję Kształcenia LIL kurs na temat wybranych aspektów prawnych na które w codziennej praktyce napotykają lekarze i lekarze dentyści. W kursie, który w bardzo interesujący i wyczerpujący sposób poprowadziła dr hab. Justyna Zajdel, uczestniczyło blisko 200 osób.

Pulmonologii stały postęp
O tym, czy istnieje możliwość skutecznej operacji raka gruczołowego płuca u chorych z remisją po leczeniu erlotynibem,
o różnicowaniu astmy oskrzelowej i ciała obcego w tchawicy;
o diagnostyce różnicowej gruźlicy płuc i ziarniaka Wegenera,
mówiono na konferencji „Postępy w pulmonologii 2015”, która odbyła się w LTN 26 maja br.

Jubileusz Instytutu
Medycyny Wsi
Obchody 60-lecia połączono z I Kongresem Medycyny i
Zdrowia Wsi, który odbył się między 24 a 26 maja br. w Lublinie. Na kongres przybył minister zdrowia Marek Sawicki,
który prof. Iwonie Bojar, dyrektor IMW, wręczył pamiątkowy grawer.

Tekst: Anna Augustowska

Kuszenie maturzystów
Jak wygląda studiowanie na Uniwersytecie Medycznym;
jakie kierunki czekają na przyszłych studentów można było
się dowiedzieć w czasie Dnia Otwartego uczelni. Można było
uczestniczyć m.in. w warsztatach z anatomii i fizjologii człowieka, poznać, co kryją w sobie chromosomy i skorzystać z porad kosmetologa oraz dietetyka. Odbył się też pokaz udzielania pierwszej pomocy.

Argumenty zamiast emocji
z dr hab. n. med. Jakubem Pawlikowskim
z Zakładu Etyki i Filozofii Człowieka UM w Lublinie
rozmawia Maria Przesmycka
• Zacznijmy od precyzyjnej definicji
klauzuli sumienia.
– Klauzula sumienia jest konstrukcją
prawną, służącą do rozwiązania sytuacji
konfliktu norm prawa stanowionego z
normami światopoglądowymi lub religijnymi, dając możliwość odmowy wykonania obowiązku nałożonego zgodnie
z prawem ze względu na jego sprzeczność z przekonaniami religijnymi lub moralnymi. Mamy zatem tutaj do czynienia
z dwoma elementami: pierwotnym obowiązkiem prawnym i wtórnym zwolnieniem z tego obowiązku. Zatem dyskusja powinna obejmować nie tylko granice wolności sumienia lekarza, czego dotyczy większość polemik, ale także zakres i zasadność nakładanych na niego
obowiązków.
• Klauzula sumienia w medycynie to
dość młoda kategoria.
– W kontekście medycznym temat
sprzeciwu sumienia zaczyna się pojawiać
w latach 50. XX wieku. Najstarsze artykuły nie dotyczą jednak pracowników służby zdrowia, ale powszechnego obowiązku szczepień dzieci i prawa rodziców do
uchylenia się od tego obowiązku. Dopiero w latach 70. XX wieku można zauważyć zmianę perspektywy i zogniskowanie
dyskusji wokół odmowy wykonania niektórych procedur przez lekarzy i innych
pracowników ochrony zdrowia. Nietrudno zauważyć, że w krajach zachodnich
zbiega się to z legalizacją aborcji, a następnie innych działań sprzecznych z zasadą nienaruszalności życia ludzkiego.
Proces legalizacji tych praktyk był dość
skomplikowany i należy w nim rozróżnić
Na początku marca w wydawnictwie KUL
ukazała się monografia „Sprzeciw sumienia
w praktyce medycznej - aspekty etyczne
i prawne” zawierająca kilkanaście referatów,
znamienitych znawców tej problematyki, wygłoszonych podczas konferencji o tym samym
tytule, zorganizowanej przez Katedrę Prawa
Wyznaniowego KUL i Zakład Etyki i Filozofii
Człowieka UM w Lublinie. Publikacja jest interdyscyplinarnym opracowaniem problemu
sprzeciwu sumienia w praktyce medycznej,
z perspektywy filozoficzno-religijnej, prawnej i medycznej.
Publikacja jest do nabycia w księgarni
internetowej Wydawnictwa KUL
www.wydawnictwokul.lublin.pl/sklep
Dostępna jest również w formie e-booka:
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trzy elementy: 1) depenalizacji (zagwarantowania niekaralności), 2) zagwarantowania ich realizacji, 3) nałożenia obowiązku ich wykonania na określoną grupę
zawodową. Często te trzy kwestie traktuje się jako naturalnie powiązane. Nie jest
to jednak związek konieczny, bowiem depenalizacja jakiejś czynności nie musi wiązać się z
gwarancją jej wykonania,
podobnie jak nie ma konieczności, aby jej gwarantem był lekarz.
• Odmowę wykonania
świadczeń sprzecznych
z sumieniem zazwyczaj
sprowadza się do motywacji religijnych.
– Taki pogląd jest dużym uproszczeniem. Lekarze mogą odmawiać wykonania niektórych świadczeń, nie tylko z powodu
swoich przekonań religijnych, ale także dlatego, że naruszają one uniwersalne
wartości moralne (np. życie istoty ludzkiej) oraz są sprzeczne z etyką zawodową i składaną przez nich przysięgą. Medyk nie musi odwoływać się do wiary religijnej, aby wyrazić sprzeciw wobec niszczenia życia ludzkiego w fazie prenatalnej lub terminalnej. Przecież Kodeks etyki lekarskiej, który nie wypływa z żadnej religii, zawiera szereg artykułów zobowiązujących do nienaruszalności życia ludzkiego, w tym także w fazie prenatalnej. Oczywiste jest, że nie wszyscy
lekarze składający przysięgę zawodową i
chcący postępować zgodnie z hipokratejską zasadą bezwzględnego szacunku dla
życia ludzkiego, są wierzący i religijnie
zaangażowani.
• Argumentujący za ograniczeniem
wolności sumienia lekarza, powołują się
często na zasadę poszanowania autonomii pacjenta.
– Poszanowanie autonomii jest jedną z
ważnych zasad etyki medycznej, ale ma
swoje ograniczenia, chociażby w przypadku pacjenta nieprzytomnego, splątanego, poddanego wpływowi silnych emocji, czy niepełnoletniego. Jednym z oczywistych ograniczeń powinno być również poszanowanie autonomii moralnej
lekarza. Lekarz, tak samo jak pacjent,
jest podmiotem moralnym, i pacjent nie
MEDICUS 6–7/2015

może żądać, aby medyk działał wbrew
swoim wartościom. Sprzeciw sumienia
lekarza nie przekreśla autonomii pacjenta. Nie chodzi w nim bowiem o narzucanie swojej moralności pacjentowi, ale o
wierność wyznawanym zasadom moralnym. Nie można wymagać od lekarza szacunku dla pacjenta niszcząc jego szacunek dla siebie.
• Polskie przepisy o klauzuli sumienia
są dalekie od doskonałości, stąd ostatni gorący spór o „sprawę
prof. Chazana” i wniosek
NRL do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności niektórych przepisów dotyczących klauzuli sumienia z
konstytucją.
– Przepisy regulujące
prawo do sprzeciwu sumienia zawarte w ustawie
o zawodach lekarza i lekarza dentysty poddawane
były krytyce już od kilkunastu lat. Zwracano uwagę, że ograniczają one nadmiernie wolność sumienia w sytuacjach,
kiedy nie jest to konieczne ani dla bezpieczeństwa państwa, ani dla ratowania
czyjegoś życia lub zdrowia, a w dodatku
są bardzo nieprecyzyjne (np. „inny przypadek niecierpiący zwłoki”). Podnoszono problem niejasnego zakresu świadczeń gwarantowanych i statusu niektórych świadczeń w tym kontekście (np.
aborcji) i konflikt pomiędzy konstytucyjnym prawem do nieujawniania swoich przekonań a ustawowym obowiązkiem poinformowania pacjenta o swoich
przekonaniach. Jednak najwięcej krytycznych uwag formułowano wobec obowiązku wskazania innego specjalisty lub podmiotu, który zrealizuje świadczenie będące przedmiotem sprzeciwu sumienia – takie zobowiązanie łamie bowiem pośrednio sumienie lekarza. Warto także zwrócić uwagę, że przepis obligujący lekarza
do wskazania innego specjalisty nakłada
na społeczność medyczną zbiorowy obowiązek zrealizowania świadczeń, a zatem
trzeba zbadać, czy nie są one sprzeczne z
etosem zawodowym tej grupy.
Kluczowym problemem, moim zdaniem, są nie tyle same przepisy zawarte
w klauzuli sumienia, co zakres świadczeń,
do których próbuje się zobowiązywać lekarza. Klauzula sumienia działa dopiero
wtedy, jeśli istnieje jakiś pierwotny obowiązek nakładany przez prawo (klauzula jest bowiem formą zwolnienia z tego
obowiązku). Przykładowo, w przypadku
aborcji nie ma wątpliwości, że ustawo-

Sport
dawca dokonał jej depenalizacji (zagwarantował niekaralność) w określonych
sytuacjach: ciężka wada dziecka, ciąża
w wyniku czynu zabronionego oraz zagrożenie zdrowia i życia matki. Jednak
w ustawie o ochronie płodu jest mowa o
„możliwości” wykonania zabiegu, a nie
o „obowiązku” jego przeprowadzenia (o
obowiązku moralnym można dyskutować w przypadku zagrożenia życia kobiety). Niezależnie od odpowiedzi Trybunału Konstytucyjnego na obecnie zadane pytanie o klauzulę sumienia, Naczelna Rada Lekarska powinna zwrócić
się do wspomnianego trybunału z pytaniem o wyjaśnienie, czy w świetle obowiązujących przepisów niektóre świadczenia, np. aborcja ze wskazań niemedycznych jest obowiązkiem lekarza. Jeśli odpowiedź będzie negatywna, to nie
ma potrzeby łączyć odmowy wykonania
aborcji z klauzulą sumienia, a tym samym
dyskusja o rozwiązaniach w tym zakresie
jest bezprzedmiotowa.
• Czy inne kraje lepiej sobie radzą z
zabezpieczaniem prawa do sprzeciwu
sumienia pracowników ochrony zdrowia?
– Rozwiązania prawne przyjęte w innych krajach są zróżnicowane i trudno
wskazać idealne. W sensie formalnym
wiele regulacji jest podobnych do polskich. Bywają rozwiązania, w których
istnieje możliwość odmowy wykonania świadczenia bez żadnych dodatkowych warunków w rodzaju obowiązku
wskazania innego specjalisty, albo podmiotu. Podejmuje się także próby ograniczania sprzeciwu sumienia pracowników ochrony zdrowia, nie tylko w krajach o długotrwałych tendencjach totalitarnych, ale również w niektórych krajach o tradycjach demokratycznych, np.
w Wielkiej Brytanii.
Stosunek do wolności sumienia jest
niezwykle ważnym wskaźnikiem tendencji ustrojowych państwa i świadomości
wolnościowej obywateli. W państwach
o skłonnościach totalitarnych zauważalne są tendencje do traktowania tej wolności, jako uprawnienia obywatelskiego,
którego zakres określa państwo. W państwie demokratycznym należy patrzeć na
wolność sumienia jako przyrodzone prawo każdego człowieka, którego źródłem
nie jest wola ustawodawcy, ale ludzka
natura. Zadaniem władzy publicznej jest
ochrona tej wolności, a ograniczyć ją może dopiero wtedy, gdy jest to bezwzględnie konieczne.
(Pełna wersja wywiadu dostępna jest w
internetowym wydaniu „Medicusa”).

VIII Mistrzostwa Izb Lekarskich w Golfie

W dniu 10.05.2015 r. odbyły się kolejne, już VIII Mistrzostwa Izb Lekarskich
w golfie. Zawody rozegrano po raz trzeci na najbliższym Lublina pełnowymiarowym polu klubu golfowego Sobienie
Królewskie k. Otwocka. Zorganizowanie imprezy było możliwe dzięki współfinansowaniu przez Okręgową Izbę Lekarską w Lublinie i Naczelną Izbę Lekarską oraz od strony sportowej przez
Pierwszy Lubelski Klub Golfowy. W ramach mistrzostw odbywał się nie tylko
turniej golfowy, ale też szkolenie i trening
tej gry dla członków rodzin lekarskich.
Gra toczyła się w miejscowości Sobienie
Królewskie, wśród lasów i łąk Mazowsza, na 18 dołkach pięknego pola golfowego, położonego w odległości ok. 120
km od Lublina. Pogoda tym razem była zmienna, kilka razy w czasie turnieju
padał deszcz i wiał silny wiatr. Nie przeszkodziło to jednak w żadnym stopniu w
rywalizacji w kategoriach „lekarskiej” i
w kategorii „open”, która była jak zwykle bardzo zacięta i toczyła się praktycznie do ostatnich uderzeń. W klasyfikacji
lekarzy I miejsce i pamiątkową nagrodę
zdobył dr Piotr Otrocki, drugi ze stratą
1 punktu był dr Jacek Grabski – obaj z
OIL w Lublinie, a trzecia była tym razem stomatolog, dr Beata StrączyńskaKrawczyk z warszawskiej OIL. Tuż po-

za podium, na czwartym miejscu, znalazł
się startujący po raz pierwszy w zawodach tej rangi senator ziemi lubelskiej, a
z zawodu stomatolog, dr Grzegorz Czelej. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Pomimo zmiennej pogody, od rana
do późnego niedzielnego popołudnia, na
turnieju panowała sportowa atmosfera, a
nagrody i liczne niespodzianki pozwoliły
kolejny już raz wszystkim uczestnikom
ciekawie i zdrowo spędzić kilka godzin
w czasie szkolenia i rywalizacji na polu golfowym. Zapraszamy za rok na IX
Mistrzostwa Izb Lekarskich, które odbędą się tradycyjnie w drugi weekend maja. Tym razem planujemy zawody dwudniowe – pierwszy dzień przeznaczony
dla początkujących nad Zalewem Zemborzyckim, oraz drugi, podczas którego odbędzie się ogólnopolski turniej
na pełnowymiarowym polu golfowym.
Właśnie nad Zalew Zemborzycki, już od
początku czerwca, będzie się można wybrać do nowo otwartego ośrodka, prowadzonego przez Pierwszy Lubelski Klub
Golfowy, na znakomitą zabawę, jaką jest
gra na 18-dołkowym polu do minigolfa
oraz na szkolenie obejmujące m.in. naukę gry, trening na prawdziwej strzelnicy golfowej oraz na 6-dołkowej nowoczesnej akademii golfowej.
Artur Czekierdowski

LIL w internecie: www.oil.lublin.pl
Medicus w internecie: www.medicus.lublin.pl
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Pacjent od dr. Google, pacjentka od pani Goździkowej
Zawód lekarza to zawód wymagający nie tylko
empatii, ale przede wszystkim ogromnej, zdobywanej przez lata, wiedzy na
temat objawów chorób,
ich szczegółowej diagnostyki oraz skutecznego leczenia. Lata ciężkich i pełnych wyrzeczeń studiów, a
potem wieloletni okres specjalizacji, powodują, że z początkującego studenta medycyny lekarz staje się w pełnym znaczeniu tego słowa „medycznym profesjonalistą”, od którego wymaga się nieustannego dokształcania się.
„Lekarze – bogowie”, tak nas kiedyś
postrzegano, głównie przez szacunek do
naszej wiedzy i umiejętności oraz długiego procesu edukacji i profesjonalnego szkolenia, specyficznego dla naszego zawodu. Co się jednak może wydarzyć, gdy „wszechwiedzący” lekarz staje w obliczu coraz bardziej świadomego
pacjenta? I dlaczego aż tak wielu lekarzy
nie przepada za zbyt wyedukowanymi pacjentami, którzy często lubią dyskutować,
snując niekiedy nie zawsze zgodne z medyczną prawdą teorie, a przy okazji podważając autorytet lekarzy?
Wszystkiemu „winny” jest Internet, a
w nim tak lubiany przez pacjentów „dr
Google”. W dzisiejszych czasach nie
trzeba skończyć medycyny, by posiąść
szczegółową wiedzę na temat swojej
choroby. Zdarza się, że dzięki Internetowi pacjent wie nawet trochę więcej na
temat własnej choroby, niż lekarz, któ-

remu w nawale codziennych obowiązków nie wystarcza czasu na systematyczne doszkalanie się i zapoznawanie
z najnowszymi doniesieniami. Wielu lekarzom w codziennej pracy zdarzyło się
stracić na chwilę grunt pod nogami z powodu bardzo dobrze wyedukowanego –
co prawda zaledwie w jednej jednostce
chorobowej – pacjenta. Bo cóż mamy
powiedzieć, gdy zostaniemy zapytani o
wpływ hipotetycznej, dopiero co wchodzącej w drugą fazę badań klinicznych,
pertratrabiny na rokowanie w schorzeniu X? Szlachetnie i uczciwie byłoby
przyznać się do niewiedzy, ale zwykle
boimy się, że wtedy stracimy w oczach
pacjenta autorytet, więc część z nas improwizując udaje, że doskonale zna poruszany temat albo mówi np. „że badania nie są zbyt wiarygodne, bo przeprowadzone zostały na zbyt małej liczbie
osób”, albo że „pertratrabina w zasadzie nie spełnia zasad EBM-u. To zwykle ucina dyskusję.
Warto jednak zadać sobie pytanie, czy
zjawisko wyedukowanego pacjenta jest
zjawiskiem naprawdę dla nas tak niekorzystnym? Bo przecież ten „przeszkolony” pacjent w większości przypadków
może pełnić rolę pozytywnego stymulatora, który zmusza nas do sprawdzenia i
zapoznania się z najnowszymi trendami
i doniesieniami naukowymi. To często
dzięki takim pacjentom dużo zyskujemy,
zdobywając nową wiedzę, zmotywowani
do jej poszerzania. Niestety, zdarza się,
że „genialny” dr Google może wyrządzić więcej szkód niż przynieść choremu

korzyści. Przykłady można by mnożyć.
Niedawno trafiła do mnie pacjentka, która z powodu nawrotu nadczynności tarczycy po leczeniu radiojodem stwierdziła, że drugi raz nie podda się tego typu
leczeniu, bo w Internecie znalazła stronę, na której jakiś „autorytet” stwierdził,
że lepiej jest pojechać do Czarnobyla, niż
poddać się leczeniu! Problem polega na
tym, że jest spora grupa pacjentów, którzy do rad udzielanych im przez innych
„wspaniałomyślnych” twórców różnorodnych pseudomedycznych stron i forów, dostosowują się niczym do zaleceń
największych medycznych autorytetów.
Niektórzy z nich w ciężkiej chorobie, jaka ich dotykała, zaczynali pić naftę, wierząc w jej cudowne działanie. Inni, mając
nasiloną nadczynność tarczycy w przebiegu choroby Graves-Basedowa, zaczynali całe ciało smarować jodyną! Jeszcze
inni wielokrotnie w cukrzycy typu 1 rezygnowali z podawanej przed posiłkiem
dawki insuliny, bo glikemia w ich opinii
była zbyt niska, co zwykle kończyło się
istotną hiperglikemią poposiłkową.
Niestety, ani dr Google, ani przysłowiowa pani Goździkowa nie zastąpią
prawdziwego lekarza. No, chyba że Goździkowa poświęci ponad 10 lat swojego
życia na przyswojenie ogromnego zakresu wiedzy, zdobycie lekarskiego dyplomu
i tytułu specjalisty, a dr Google stanie się
czymś więcej, niż tylko wirtualnym tworem i posiądzie jeszcze umiejętność fizykalnego badania pacjenta.
Marek Derkacz
marekderkacz@interia.pl

Nowelizacja listy refundacyjnej leków – maj 2015 r.
Nowelizacja majowa listy refundacyjnej rewelacji nie przyniosła i spotkała się
już z dość istotną krytyką. W zakresie listy aptecznej dodano 68 nowych produktów, ale wszystkie one są odpowiednikami leków dotychczas refundowanych.
Pewna korzystna zmiana następuje w
zakresie leków stosowanych w ramach
programów lekowych i chemioterapii.
W ramach nowego programu lekowego – „Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanej z wiekiem (AMD)”, refundacją zostały objęte leki: aflibercept i lek zawierający ranibizumab. Utworzenie tego programu lekowego poprawi dostępność pacjentów do nowoczesnego leczenia.
W ramach programu – „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby
typu C”, refundacją został objęty lek za20

wierający simeprewir, co w istotny sposób wpływa na poszerzenie populacji leczonej z zastosowaniem inhibitorów proteazy, w ramach programu. Do poszerzenia liczby leczonych przypadków przyczyni się też złagodzenie kryteriów kwalifikacji chorych do leczenia.
Zmieniono treść programu lekowego – „Leczenie stwardnienia rozsianego” i zniesiono dolną granicę wieku dla
stosowania interferonów octanów glatirameru, co umożliwi prowadzenie tej terapii u dzieci.
W ramach katalogu chemioterapii rozszerzono zakres wskazań refundacyjnych
dla leków zawierających: darbepoetynę i
epoetynę o zespoły mielodysplastyczne.
Refundacją zostały objęte leki zawierające substancje czynne: tenowir i immunoglobulinę ludzką.
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Zmiany na liście leków refundowanych krytycznie oceniła Naczelna Rada Lekarska, która zwróciła uwagę, że
w zakresie leków dostępnych na receptę nie wpisano żadnej nowej substancji
czynnej, żadnego nowego leku złożonego ani nowej postaci farmaceutycznej, a
tylko tzw. generyki, czyli zamienniki innych leków. Jak stwierdził dr Andrzej
Włodarczyk, były wiceminister zdrowia, a obecnie przewodniczący zespołu
ds. polityki lekowej i farmakoterapii NRL
– zastosowane kolejny raz oszczędności,
wynikające z tak skonstruowanego systemu limitowego i ciągłego obniżania poziomów limitów finansowania, nie przekładają się na unowocześnienie terapii
poprzez refundowanie nowych substancji czynnych.
Jerzy Jakubowicz

Lekarz z pasją

Tańcem opowiadam o emocjach
z Eweliną Drzał-Fiałkiewicz,
lekarką z I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji
UM w Lublinie, a także tancerką i choreografką,
rozmawia Anna Augustowska
• Jeśli zapytam, co było pierwsze: taniec czy medycyna, to odpowiedź może
być tylko jedna…
– To prawda – pierwszy był taniec. Nie
mogło być inaczej, bo na pierwsze zajęcia
taneczne zaprowadziła mnie mama. Miałam wtedy 4 lata. Pamiętam, że dołączyłam do zespołu, który działał w moim rodzinnym Rzeszowie przy Młodzieżowym
Domu Kultury i nazywał się „Estradka
Uszatka”. W sumie, zanim przyjechałam
na studia medyczne do Lublina, tańczyłam w wielu zespołach tanecznych. Uczyłam się form typowo nowoczesnych, ale
również i ludowych. Tańczyłam 10 lat w
Studiu Baletowym Leili Arifuliny, ok. 6
lat w Zespole Form Nowoczesnych „Impet”, w którym miałam możliwość poznania tańca współczesnego. Zdobywałam i
pogłębiałam umiejętności taneczne korzystając z licznych warsztatów i szkoleń w całej Polsce.
• Taniec klasyczny i współczesny…
prawdziwa, trwająca od lat pasja. Dlaczego nie przerodziła się w zawód?
– Jeden z powodów był związany z
tym, że kiedy mogłam podjąć taką decyzję, w Polsce nie było wyższej szkoły tańca, a ja nie chciałam wyjeżdżać z kraju. Z
drugiej strony moje zainteresowania coraz bardziej krążyły wokół psychologii,
mechanizmów, które kierują naszym zachowaniem, psychiką. Po maturze zdawałam na psychologię, ale także na medycynę. Z tych dwóch wybrałam lubelski
Wydział Lekarski. Już wtedy marzyłam o
psychiatrii i cieszę się bardzo, że właśnie
w tej dziedzinie mogę się specjalizować.
Połowa już za mną.
• Studia medyczne są długie i co tu
kryć, wymagają wielu wyrzeczeń. Jak
udało się je Pani połączyć z tańcem?
– Bez tańca wytrzymałam tylko pół roku! Zrobiłam to dla anatomii. Kiedy zaliczyłam pierwszy semestr od razu zaczęłam szukać miejsca, gdzie mogłabym tańczyć i tak trafiłam do Grupy Tańca Współczesnego Politechniki Lubelskiej (GTW
PL), którą kieruje Anna Żak. To był strzał
w dziesiątkę. Odnalazłam tu wspaniałe
miejsce, gdzie mogłam się realizować.
M.in. zatańczyłam w spektaklach Han-

Natomiast praca z młodymi ludźmi, którzy decydują się związać swoją najbliższą
przyszłość z tańcem, daje wiele przyjemności z dzielenia się konkretną wiedzą na
temat fizjologii i anatomii ruchu.

ny Strzemieckiej: „Piejo, dziobio, gdaczo...”, czy „Cokolwiek stanie się…”, w
którym zatańczyłam solówki. Uczestniczę też we wszystkich spektaklach i realizacjach Anny Żak. Na drugim roku studiów zdobyłam uprawnienia instruktora
tańca współczesnego, a ostatnio ukończyłam kurs choreografii scenicznej w Krakowie. Zaczęłam realizować własne solowe spektakle. Tak powstały „Iloraz” i
„P♥Syndrom”.

• Znalazła też Pani – chyba idealny –
sposób na połączenie dwóch swoich pasji: psychiatrii i tańca.
– Tym łącznikiem jest choreoterapia,
którą od pewnego czasu prowadzę z pacjentami Oddziału Nerwic w I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji w Lublinie oraz w Ośrodku Wsparcia „SERCE”. Taniec jest wspaniałym narzędziem w psychoterapii, szczególnie dla
osób, które mają problem z werbalizacją
swoich emocji, czy kontaktem z innymi.

• Wielu widzów pamięta też Panią z
brawurowo wytańczonej roli Gerdy w
spektaklu „Królowa Śniegu”, który należy do repertuaru lubelskiego Teatru im.
H. Ch. Andersena. Od kilku lat uczy też
Pani dzieci. To chyba trudne zadanie?
– Od kilku lat prowadzę najstarszą grupę – „Em6” Zespołu Tanecznego „Rytm”,
działającego przy Centrum Kultury w Lublinie. W tej grupie zrealizowałam choreografie m.in. „Periodyczność”, „Palimpsest”, „Kortykotropina”, „dryf” i „osmoza”. W Centrum Ruchu Lubelskiego Teatru Tańca, w technice tańca współczesnego, prowadzę zajęcia dla dzieci w wieku
9–12 lat. Uczestniczę, jako jeden z nauczycieli prowadzących, w realizacji projektu edukacyjnego „Myśl w ruchu”. Dodatkowo prowadzę również balet z dziećmi 5–12 lat i zajęcia z techniki tańca z dorosłymi w Studiu Tańca UDS. Lubię pracę
z dziećmi, gdyż są to zajęcia bardzo inspirujące i wielokrotnie nieprzewidywalne.
Wymagają ode mnie wiele kreatywności.

W czasie tych zajęć wykorzystuję nie tylko moją wiedzę medyczną, która pozwala
mi czuwać nad tym, aby ruch i taniec przebiegały bezinwazyjnie, aby ciało poruszało
się zgodnie ze swoją fizjologią, bezpiecznie, bez urazów i kontuzji. Tu bezcenna
jest wiedza z anatomii. Tańcząc możemy
wyrażać swoje emocje, opowiadać o sobie bez słów, co np. dla osób z autyzmem
czy schizofrenią daje szansę na dodatkowy kanał przekazywania informacji i komunikowanie się ze światem. Ruch to także możliwość odreagowania napięcia m.in.
dla osób z zaburzeniami nerwicowymi, odżywiania, czy osobowości. Poza tym wysiłek fizyczny powoduje wydzielanie się endorfin i dotlenienie organizmu, co również
wpływa pozytywnie na nastrój. W przyszłości bardzo chciałabym ukończyć 4-letnie szkolenie z psychoterapii tańcem i ruchem. W Warszawie działa Polski Instytut Psychoterapii Tańcem i Ruchem, który zajmuje się kompleksowym, podyplomowym szkoleniem.
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Nasz szoł powszedni

Pamiętnik znaleziony w szpitalnej szafce
(serial prawie codzienny)

1 maja

16 maja

Niegdyś Święto Pracy. Muszę powiedzieć, że brakuje mi
tych pochodów. Przynajmniej człowiek spokojnie i bez strachu mógł się trochę przejść po mieście. Teraz bym nie ryzykował. Nawet bez szturmówki.

Był u mnie psycholog. Jest takie stanowisko w szpitalu i to
akurat rozumiem. Wsparcie psychologiczne w tych warunkach
musi być, żeby pacjent do reszty nie zwariował. Zapytał, czy
mam jakieś nałogi, czy słyszę jakieś głosy, czy się czegoś boję,
co mi się śni i takie tam inne. Powiedziałem, że głosów nie słyszę, bo mam woszczek w uszach, a laryngolog może mnie przyjąć dopiero za miesiąc, śni mi się, że leczę się za granicą, boję
się, że mnie stąd wypiszą zanim wyleczą, a jeśli chodzi o nałogi, to jestem abstynentem, ale niepraktykującym. I tylko to sobie zapisał. Boję się, że mogą mnie na toksykologię przenieść.
Tylko tam jeszcze nie leżałem.

11 maja
Już po wyborach. I spokój na parę lat. Całym korytarzem nie
głosowaliśmy, bo się zamek od wyjścia zepsuł i nie było wyjścia. I trzy głosy się zmarnowały, bo tylu z dwudziestu leżących
na korytarzu chciało zagłosować. Trzy głosy – i może te trzy
coś by zmieniły? ...Boże, ile w tym kraju może jeszcze zepsuć
coś zepsutego? I jak wiele może zależeć od niewielu.

12 maja
Miałem koszmarną, powyborczą noc. Śnił mi się pejzaż polski. Olej. Olałem, ale śnił mi się dalej. W tle był naród zrobiony lekko na szaro. W centrum Belweder z orzełkiem, albo reszką (wyników jeszcze nie ogłosili), dokoła kompleks polskich
kompleksów, po lewej i po prawej elity w gryzących się kolorach, górą polatująca, narodowa, romantyczna GŁUPOTA (może to miała być NIKE, ale pędzel malarzowi mógł się omsknąć),
a wszystko to owinięte w patriotyczne sztandary, przewiązane sznurem od złotego rogu, przykryte krakuską z elementami
pawia i z szablą na czołgi u boku. Dobrze, że się obudziłem.
Reszta może też się obudzi. Trzeba czekać. Tylko ile?...

14 maja
Podobno polska służba zdrowia ma się zdecydowanie coraz lepiej. Minister od zdrowia tak się zdecydowanie i optymistycznie wczoraj wypowiedział w telewizorze. A dzisiaj czytam, że w tym względzie wyprzedziła nas już Albania i Bułgaria. Za nami są już tuż-tuż tylko Łotwa, Serbia, Czarnogóra,
Rumunia oraz Bośnia i Hercegowina. Czuję, że to też się szybko zmieni. No, ale wtedy wreszcie będziemy po polsku, z narodowym uporem ambitnie dalej przeć do przodu, nie oglądając się na innych, bo nie będzie na kogo. I o to chyba chodzi.
Zawsze można potem w telewizorze powiedzieć, że jest znakomicie a inni za nami nie nadążają. Poprosiłem o relanium,
dostałem przez pomyłkę bisacodyl. Przeszło mi szybko. Częściowo podczas snu też.

18 maja
Wieczorem graliśmy w szpitalnego pokera. Karta mi szła –
miałem karetę. Cztery damy. Wygrałem trzy pyralginy, kilka
czopków, pół opakowania vibramycyny, nieużywany pampers,
cewnik i spodnie od pidżamy. Sąsiad z lewej, który nie grał,
powiedział, że też miał kiedyś cztery damy. Jego sąsiad złośliwie stwierdził, że mógł mieć, ale to musiało być sporo przed jego operacją prostaty. Nie zrozumiałem. W końcu co ma prostata do pokera?...

22 maja
Podobno ma być strajk służby zdrowia. Tu, w szpitalu, też.
Jak na to wszystko patrzę to myślę, że już jest. I to od paru lat. I
niczego jeszcze nie wywalczyli. Trudno, trzeba znać swoje miejsce w szeregu. Najpierw musowo trza załatwić słuszne żądania
pikietujących górników, demolujących stoczniowców, podpierających się nosami posłów, potem hutników, następnie uwiązanych do roli, skromnie dotowanych z Unii rolników (przecież to
sól tej ziemi, a sól strasznie żre), a potem, jak już się załatwi niezbywalne potrzeby tych wszystkich z pałami, kamieniami, wypasionymi traktorami, palonymi oponami i stalowymi mutrami,
to przyjdzie czas na służbę. Trza znać priorytety – najpierw państwo, nawet jaśniepaństwo, potem służba!

24 maja
Im częściej oglądam telewizję, tym bardziej zaczynam lubić
tę szpitalną atmosferę. Boję się, że na zewnątrz jest gorzej. A
może jeszcze gorzej. Doświadczenie szpitalne mam. Wypisać
tak łatwo się nie dam.

Na jesienny rodzinny piknik lekarski, który odbędzie się 4 października
w Jabłonnej k. Lublina zaprasza Komisja Rekreacji i Sportu ORL.
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Cyrkowo
Muzycznie

Lato z Caper Lublinensis
2015
Znakomici wykonawcy, wybitni kompozytorzy, świetne koncerty.
To kolejna odsłona Festiwalu Spotkań Kultur Caper Lublinensis 2015.
Program przewiduje wydarzenia muzyczne odbywające się w Lublinie i Nałęczowie w weekendy przez całe wakacje. Wstęp wolny.
4 lipca (sobota), godz. 17.00 na Zamku Lubelskim koncert kameralny z udziałem: Grzegorz Cholewiński – skrzypce, Łukasz Cholewiński – skrzypce, Kamil Turczyn – fortepian. W programie: H. Wieniawski, C.
Franck, G. Bacewicz, E. Bloch.
12 lipca 2015 (niedziela), godz.
17.00 w tym samym miejscu kolejny
koncert kameralny. Wystąpią: Stanisław Firlej – wiolonczela i Kinga Firlej – fortepian. W programie: H. Wieniawski, F. Chopin i J. Brahms.
Następny koncert kameralny na
Zamku Lubelskim będzie 1 sierpnia
2015 (sobota), o godz. 17.00. Wystąpią: Stanisław Tomanek – skrzypce i Kamil Tomanek – skrzypce. W programie: J.B. Viotti, B. Bartok, F.
Kreisler.
Dzień później, 2 sierpnia (niedziela) o godz. 17.00 na Zamku Lubelskim wystąpią: Beata Dąbrowska – flet i Katarzyna Dąbrowska – fortepian. W programie: J.S. Bach, W.A. Mozart, J. Brahms.
„Dwa oblicza Wiednia” to tytuł koncertu, który odbędzie się na Lubelskim Zamku 9 sierpnia (niedziela), godz. 17.00. Wystąpią: Camerata Galiciana Trio, Joanna Bogdańska – mezzosopran, Marcin Danielewski – skrzypce, Zofia Mazurkiewicz – fortepian. W programie: W.A.
Mozart, L. van Beethoven, F. Lehar, V. Monti, B. Bartok.

Muzycznie

5 dni Innych Brzmień
Między 8 a 12 lipca do Lublina przyjedzie 20 zespołów – od USA
po Litwę i od Nigerii po Luksemburg. Goście festiwalu Inne Brzmienia to między innymi: The Plastic People of the Universe (9 lipca),
Einsturzende Neubauten (11 lipca), Tony Allen (10 lipca) i DG 307
(8 lipca).
Miejscem koncertów nie będzie jak zwykle Rynek Starego Miasta
ale błonia pod Zamkiem (organizatorzy zapraszają przed scenę plenerową i do obszernego namiotu), zamkowy dziedziniec oraz bazylika Dominikanów i plac przed Teatrem Andersena.
Wystąpią też: Atomic Simao (8 lipca). Kabaret Dr. Caligariho i Varia,
Neda Malūnavičiūtė, Jan Maksimowič. Tymon Tymański & Different
Sounds Orchestra i Asea Sool (10 lipca). Trzaska/Budzyński/Jacaszek oraz Kasai (11 lipca) a ostatniego dnia (12 lipca) Ormiańska Arka – koncert specjalny: Olo Waliocki – Kaszebe w Armenii, gość specjalny Zbigniew Namysłowski i Trio Mandili.
Wstęp na wszystko gratis.

Miasto stanie na głowie
Od kilku lat zestaw jest taki sam: kuglarze, klauni, buskerzy i linoskoczkowie. Ale co roku artyści najfajniejszej
miejskiej imprezy zaskakują czymś innym. W tym roku Carnaval Sztuk-Mistrzów będzie trwał od 23 do 26 lipca.
Widowiska z pogranicza teatru, nowego cyrku i sztuk alternatywnych, które ściąga przed cyrkowe namioty tłumy publiczności – nie trzeba reklamować. Kto był choć raz – w tym roku też
da się wciągnąć do aktywnego udziału
w niezwykłych spektaklach. Trwa ustalanie programu.

Kabaretowo

Bardzo śmiesznie
4 lipca na placu Zamkowym w Lublinie wystąpi czołówka polskiej sceny kabaretowej. Gospodarzem programu będzie Marcin
Wójcik z kabaretu Ani Mru-Mru, który zaprosił Roberta Górskiego
z Kabaretu Moralnego Niepokoju i inne kabarety. Na scenie plenerowej pojawią się: Grupa MoCarta, Artur Andrus z zespołem, Formacja Chatelet oraz kabarety Ciach, Czesuaf, Chyba i K2. Wstęp na
imprezę będzie bezpłatny, a transmisję przeprowadzi TVP 2.

Jarmark

Miasto jak za Jagiellonów
Między 14 a 16 sierpnia Lublin zmienia charakter. To już tradycja, by
w połowie sierpnia czas spędzać na cyklu imprez, w czasie których tradycja przeplata się ze współczesnością, zabawy z edukacją. Jarmark Jagielloński będzie jak zwykle kusił oryginalną sztuką ludową i pięknym
rękodziełem. Bo to szczególne miejsce spotkania z rzemieślnikiem, artystą czy projektantem. Wyjątkowość Jarmarku Jagiellońskiego polega
na połączeniu dbałości i poszanowania dla kultury ludowej ze współczesnymi tendencjami w projektowaniu i sztuce – zachęcają organizatorzy zapraszając do oglądania, kupowania, słuchania, zabawy i na
tańce. Szczegółowy program się tworzy.

Filmowo

Teatralnie

Dwa brzegi
sierpniowe

Czarodziejski flet Mozarta

Od 1 do 9 sierpnia będzie w Kazimierzu i Janowcu trwała dziewiąta edycja Festiwalu Filmu i
Sztuki Dwa Brzegi. Trwa układanie programu filmów festiwalowych. Na razie wiadomo, że o szansę na projekcję walczy ponad 300 filmów zgłoszonych do Niezależnego Konkursu Filmów Krótkometrażowych. Kazimierska publiczność gratisowo obejrzy 50 z nich. Wiadomo już, jak będzie
wyglądał blok literacki. W tym roku zorganizowany pod hasłem „Niesfilmowani”. Z publicznością
spotkają się pisarze, którzy, zdaniem organizatorów, warci są wypromowania, a ich twórczość
ekranizacji. To między innymi: Mariusz Sieniewicz,
Janusz Rudnicki, Justyna Bargielska, Andrzej Muszyński, Hubert Klimko-Dobrzaniecki.
Kto był w poprzednich latach na Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi, nie będzie zaskoczony,
bo rewolucji organizacyjnych nie będzie. I pewnie się ucieszy, bo festiwalowe imprezy będą na
drugim brzegu w pięknym miejscu, czyli w odnowionym zamku w Janowcu.

Najnowszy spektakl Teatru Lalki i Aktora im. H.Ch. Andersena w Lublinie miał swoją premierę na kilka dni przed Dniem Dziecka. Trzeba przyznać, że prezent oryginalny i bardzo
oczekiwany – w końcu po raz pierwszy w Andersenie zagościł ...spektakl „operowy”.
„Czarodziejski flet Mozarta” to spektakl dla dzieci i młodzieży stworzony na podstawie
jednej z najsłynniejszych oper Mozarta, do której libretto napisał Emanuel Schikaneder,
aktor operowy i przyjaciel kompozytora. Lubelski spektakl nie jest operą – to muzyczne
przedstawienie marionetkowe, przeznaczone dla dzieci i dorosłych, które najmłodszą widownię może zachęcić do bliższej znajomości z muzyką klasyczną.
Warto wiedzieć, że w Austrii wszystkie 6-latki znają oryginalną operę Mozarta tak dobrze, jak nasze dzieci np. Lokomotywę czy Ptasie radio Julina Tuwima.
Historia „Czarodziejskiego fletu Mozarta” to opowieść
oparta na głównym motywie Mozartowskiej opery, jakim
jest konflikt między Królową Nocy a Sarastro. Pretekstem
do jej opowiedzenia jest fikcyjne spotkanie piętnastoletniego Mozarta z o kilka lat starszym Emanuelem Schikanederem (który na potrzeby tej opowieści jest aktoremlalkarzem), dwadzieścia lat przed powstaniem dzieła.
W lubelskim przedstawieniu, wyreżyserowanym przez
na co dzień pracującą w Austrii Agnes Salamon, biograficzne fakty mieszają się z całkiem prawdopodobnymi fikcyjnymi zdarzeniami, zakulisowe realia z magią i baśniowością, a najbardziej charakterystyczne elementy opery
„Czarodziejski flet” (ocalenie Tamina przez trzy damy, próba wyzwolenia Paminy, spotkanie Papageno z Monostatosem i ze staruszką Papageną, trzy próby Tamina, magiczna moc fletu i dzwonków) odniesione są do miejsca akcji – zaplecza sceny teatralnej
oraz dwóch wiodących bohaterów – kompozytora i aktora.
Spektakl uświetnią obchody 250-lecia teatru publicznego w Polsce.
aa

Graffiti

Artysta na murze
1 i 2 sierpnia w Lublinie będzie pachniało farbą. Będziemy gościć najlepszych writerów z całej Polski
i świata. Zobaczymy ich przy pracy w ramach „Meeting of Styles” – Międzynarodowego Festiwalu Sztuki
Graffiti. Impreza wywodzi się z niemieckiego festiwalu „Wall Street Meeting”, jej główną ideą jest ukazanie graffiti jako jednego z rozwijających się kierunków sztuki w przestrzeni publicznej.

Literacko

Paulina dobre rady Ci da!
„Leżałam, paliłam, przysypiałam, aż w pewnej chwili stało się coś bardzo dziwnego. Jakbym nagle
wyszła z siebie i stanęła obok. (...) zobaczyłam trupio bladą, potarganą „kudłę” w szlafroku, skuloną,
niemal bez życia.(...) Zerwałam się na równe nogi! To nie mogło tak dłużej wyglądać” .
O tym jak – i że zawsze warto – wstawać i się nie poddawać, mimo licznych losu ciosów, traktuje
najnowsza książka Pauliny Młynarskiej pt. „Na błędach! Poradnik-odradnik” .
Co tu kryć, chce się czytać ten napisany lekko i z humorem poradnikowo-wyznaniowy wywód.
Powód jest prosty: autorka jest szczera! Bez krygowania się opowiada o swoich potknięciach, błędach i pomyłkach. „Na błędach! Poradnik-odradnik” to opowieść o trudnej sztuce błądzenia. O codziennych łzach i śmiechu. O pułapkach macierzyństwa. O samotności i tęsknocie silnej kobiety za silnym mężczyzną. O udanych i nieudanych podróżach, o wyplątywaniu się z toksycznych związków i... o miłości, która pojawia się w najmniej oczekiwanym momencie. Wszystko podane w kilkunastu historiach które zarażają optymizmem i uczą apetytu na życie.
Jeden z rozdziałów opowiada o różnych typach facetów: „przy bliższym poznaniu może okazać się na
przykład „Pinochetem”, „diapazonem miłości”, „młynkiem do mielenia słów”, „kolekcjonerem torebek”, „herbaciarzem”, „człowiekiem orkiestrą”, „królewną Fochną” albo jeszcze innym rodzajem zakały”. Jakie typy męskie kryją się pod powyższymi kategoriami? Wystarczy sięgnąć po książkę – szczególnie w wakacyjnych okolicznościach tak bardzo sprzyjających wszelkiej lekturze.
Paulina Młynarska „Na Błędach! Poradnik-odradnik” Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2015
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LUBLIN Miasto Poezji

Poetycki Kamień przyznano
Poeta Jacek Podsiadło został tegorocznym
laureatem poetyckiej nagrody Kamień, która od
2008 roku jest przyznawana w ramach Festiwalu
„Miasto Poezji”, organizowanego przez Ośrodek
„Brama Grodzka - Teatr NN” we współpracy z Instytutem Filologii Polskiej KUL a obecnie z Katedrą Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Jacek Podsiadło poeta, prozaik, tłumacz,
dziennikarz, felietonista; zwany także poetą buntu, kontestatorem. Jeden z najpopularniejszych
poetów formacji „BruLion”, urodził się w 1964 roku w Szewnej koło Ostrowca Świętokrzyskiego.
Jest laureatem pięciu nagród literackich: Brulionu Poetyckiego (1992), nagrody im. Georga
Trakla (1994), Nagrody Kościelskich (1998), Nagrody Miłosza (2000) oraz Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „Silesius” (2015). W 2015 roku został nominowany do Nagrody im. Wisławy Szymborskiej. Cztery jego
książki poetyckie, w tym tom „Przez sen” wydany przez Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” uzyskały nominację do Nagrody Nike, zaś debiut prozatorski do Nagrody Gdynia. Poezję autora „Arytmii” tłumaczono na większość języków europejskich. Poeta jest twórcą i redaktorem
internetowego Domowego Radia „Studnia”. Radio rozpoczęło swoją
działalność w 2009 roku.
Nagroda Poetycka „Kamień” jest przyznawana za wybitny dorobek poetycki. Wręczenie nagrody ma miejsce podczas Festiwalu „Miasto Poezji”.
Nazwa nagrody nawiązuje do tytułu debiutanckiego tomu poetyckiego Józefa Czechowicza. Tom ten ukazał się drukiem w lipcu
1927 roku w Lublinie nakładem Biblioteki „Reflektora”. Pośród wierszy
zamieszczonych w książce były m.in.: Inwokacja, Na wsi, Pędem, O niebie, Więzień miłości, Brzeg bez nadziei.
Laureaci nagrody „Kamień” to: Ryszard Krynicki, Julia Hartwig, Tomasz Różycki, Andrzej Sosnowski i Marcin Świetlicki.
aa
Noc nr 40 (wiersz klasyka)
Jacek Podsiadło
Chciałbym, żeby ona wróciła. Chciałbym powiedzieć jej:
„Nie skrzywdziłem żadnego z narodów. Nie nawoływałem do wojny.
Nie budowałem więziennych gmachów, nie ciemiężyłem słabych.
Do zwierząt ni ludzi nie strzelałem, nie gardziłem Miłością.
Jeśli widziałem światło, podążałem za nim.
Przed ciemnością nie uciekałem.
Nie rzucałem bomb i nie wypuszczałem paraliżujących gazów.
Co zrobiłem, że odeszłaś? Moje małe zbrodnie nie są warte aż tyle”.
Chciałbym zniewolić narody, aby wydobywały dla niej rudę, węgiel
i diamenty, aby budowały dla niej świątynie i przerzucały mosty
przez przepaście. Ona wróci. Moje wiersze to sprawią,
sprawią to moje zaklęcia, moja tęsknota; wessie ją ta próżnia.

Kozłówka

W pałacu ze smakiem
W zespole pałacowo-parkowym w Kozłówce odbędzie się Ogólnopolski Konkurs „Nasze kulinarne dziedzictwo – smaki regionów”.
Impreza poświęcona promocji regionalnych potraw i lokalnych produktów żywnościowych odbędzie się 19 lipca 2015 r.
Inicjatorką konkursu, którego pierwsza edycja odbyła się w 2000
roku jest Izabella Byszewska, ówczesna redaktor naczelna tygodnika „Gospodyni”. Jego celem było poznanie i udokumentowanie polskich regionalnych produktów żywnościowych, osadzonych w polskiej tradycji i od lat wytwarzanych tymi samymi metodami i według
tej samej receptury. Chodziło o zachowanie narodowych smaków,
zanim zostaną wyparte przez „przemysłową” żywność. Dorobkiem
czternastu edycji konkursu jest zidentyfikowanie ponad 15 tysięcy
regionalnych, tradycyjnych produktów.
Wokół nagrodzonych w konkursie wyrobów, m.in. serów z Korycina i Wiżajn, wędlin z Małopolski, śliwek z doliny Dolnej Wisły i
okolic Sechny, jabłek z okolic Łącka, powstały grupy producenckie,
konsorcja i inne formy wspierania produktu regionalnego w jego
drodze do Listy Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, a w dalszej kolejności – do listy unijnej. Ważne jest
też i to, że do wspierania produkcji i promocji lokalnych specjałów
włączyły się regionalne samorządy a także Agencja Rynku Rolnego i jej terenowe oddziały.
W ciągu piętnastu lat konkurs przeszedł prawdziwą transformację, stając się ważnym wydarzeniem o skali ogólnopolskiej. Wspierają go m.in. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, marszałkowie
województw, Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego. Województwo lubelskie uczestniczy w nim od roku 2003.
W czasie finału konkursu zostaną wręczone nagrody – „Perły
2015” oraz „Klucz do Polskiej Spiżarni”.
aa

Zegar na liście
Słoneczny zegar, który stoi na dziedzińcu Muzeum Zamoyskich w Kozłówce został wpisany do rejestru zabytków województwa lubelskiego. Zegar pochodzi z początku XX wieku i nigdy nie był przestawiany.
aa
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V Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny
Lekarzy i Studentów Medycyny
Lubelska Izba Lekarska i Uniwersytet Medyczny w Lublinie, we współpracy z Lubelskim Towarzystwem Fotograficznym i Związkiem Polskich Artystów Fotografików Okręg Lubelski, ogłaszają V Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny
Lekarzy i Studentów Medycyny.
Honorowy patronat nad konkursem objęli prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Maciej Hamankiewicz, prezes Lubelskiej
Izby Lekarskiej Janusz Spustek i rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. Andrzej Drop.
Nadsyłanie prac do 1 listopada 2015 r. Rozstrzygnięcie konkursu: 13 listopada 2015. Wernisaż z wręczeniem nagród:
12 grudnia 2015 r.

Co i do czego
W pierwszym spotkaniu Lubelskiej Lekarskiej Akademii Fotografii uczestniczyło 11 osób. Spotkanie poświęcone było
przede wszystkim podstawom fotografowania i obsługi aparatu fotograficznego. Uczestnicy mieli za zadanie przyswoić sobie trochę podstawowych pojęć z zakresu fotografii. Były też i ćwiczenia praktyczne. Była więc mowa o „guzikologii” w aparatach fotograficznych. O skrótach używanych na wszelkiego rodzaju pokrętłach i guziczkach, ale i w obiektywach. Była również mowa o ich rodzajach i zastosowaniu. Przedstawione zostały podstawowe zasady, które stosujemy przy dobrej fotografii. Nawet troszkę o historii fotografii. Na koniec było omawianie błędów w fotografii na przykładowych pracach uczestników. Następna edycja,
zgodnie z wolą uczestników, już we wrześniu.
Szczegóły na stronie KK LIL i newsletterze . Tak
więc do zobaczenia i życzę Wam dobrego światła podczas wakacyjnych wojaży.
Dariusz Hankiewicz

C Z WA R T Y L U B E L S K I

BAL LEKARZA
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LISTOPADA
2015 r. SZCZEGÓŁY W KOLEJNYM NUMERZE

Sałatka po lekarsku

Krem z zielonych szparagów z grzankami
Dzisiaj zapraszam na danie, które dzięki temu, że staliśmy się „europejczykami”, mogło zagościć na naszych stołach. Dlaczego „europejczykami”? – zapytacie. Otóż chodzi tu o podstawowy składnik dania, czyli szparagi. Kiedyś prawie nieosiągalne, a jeśli już, to jako danie w drogich restauracjach. A dzisiaj jesteśmy jednym z jego czołowych producentów i eksporterów. Na bazarze i w sklepach możemy je
kupić w sezonie za kilka złotych. A dlaczego warto kupić i jeść to „danie królów”? Zacznijmy od tego, że znane są w kuchni już od 4,5 tysiąca lat. Ich zdecydowanymi entuzjastami byli Rzymianie. Szparagi uchodziły
wówczas za szczególny przysmak. Sama nazwa wywodzi się jednak od greckiego słowa „asparagus” – młody pęd. Z Włoch szparagi wyruszyły na podbój Europy. Nie był to jednak podbój błyskawiczny. Na przełomie XVIII w. dotarły wreszcie do Polski i wtedy były już na stołach rarytasem. Szparagi uważane są za silny… afrodyzjak, zawierający substancje pobudzające libido. A poza tym, szparagi są źródłem kwasu foliowego, witaminy A, witaminy z grupy B, witaminy C
oraz wapnia i błonnika. Zawierają duże ilości białka – glutationu, które odgrywa
ważną rolę w zwalczaniu m. in. nowotworów i choroby Alzheimera. Poza tym są
niskokaloryczne: 100 g to tylko 18 kcal! Najbardziej popularne są szparagi białe,
które swój kolor uzyskują poprzez uprawianie w specjalnych kopcach. Szparagi
zielone swój kolor zawdzięczają dużemu nasłonecznieniu. I tych właśnie użyjemy dzisiaj do przygotowania naszego dania. Między innymi dlatego, że nie trzeba ich obierać. Tak więc do dzieła.
Składniki:
• 1 pęczek zielonych szparagów
• 200g ziemniaków
• 1 łyżka masła
• 1 łyżka oliwy
• 1 mała cebula
• 2 pory (tylko biała część)
• 2 ząbki czosnku
• ½ łyżeczki mielonego białego pieprzu

• ⅓ łyżeczki cukru
• 3 szklanki bulionu drobiowego lub
jarzynowego
• 3 łyżki śmietanki jogurtowej 10%;
(30% opcjonalnie)
• ½ piersi z kurczaka
• kilkanaście listków bazylii
• gałka muszkatołowa
• sos sojowy ciemny
• 2–3 kromki razowego chleba

Przygotowanie:
Odciąć twarde, jasne końce szparagów. Zielone łodygi dokładnie opłukać pod
bieżącą wodą (szczególnie sprawdzić, czy główki nie mają w środku piasku). Pozostawić kilka dłuższych główek z łodyżką. W garnku z grubym dnem roztopić masło z oliwą, zeszklić pokrojoną w kosteczkę cebulę oraz pokrojonego na plasterki
pora (około 4 minut), dodać pokrojoną w drobne paseczki pierś kurczaka, wcześniej skropioną sosem sojowym, pod koniec
dodać pokrojony na plasterki czosnek. Wlać
bulion i z dodanymi w pokrojone w drobną
kostkę ziemniakami gotować do miękkości. Obsmażyć pokrojone na 2–3-centymetrowe kawałki szparagi przez około
4 minuty, doprawiając białym pieprzem,
solą i cukrem.. Dodać do garna i gotować
przez około 4 minuty aż szparagi zmiękną. W
połowie gotowania dodać listki bazylii. Wyjąć ugotowane kawałki kurczaka z zupy i kilka
główek szparagów. Zupę zmiksować na krem.
Następnie pod koniec dodać 3–4 łyżki śmietany (opcjonalnie), kurczaka oraz dwie szczypty startej gałki muszkatołowej. Kromki chleba obsmażyć na prawie suchej patelni, natrzeć przeciętym ząbkiem czosnku i położyć jeszcze na patelnię na 15–20
sekund. Podajemy gorącą, udekorowaną małym kleksem ze śmietany i główkami
szparagów z gorącymi grzankami.
Uwaga, zupę można przygotować bez kurczaka (dla wegetarian). I tak jest daniem jednogarnkowym, bardzo sytym wbrew pozorom.
Smacznego!
Dariusz Hankiewicz

Wycieczka
W dniach 3–6.09.2015 r.
zapraszamy na wycieczkę
POLSKA – SŁOWACJA –
z WELLNESS SPA
W BARDEJOVSKICH
KUPELACH
Trasa:
Biała Podlaska – Międzyrzec Podlaski – Łuków/Radzyń Podlaski – Lublin –
Łańcut – Dukla – SŁOWACJA –BARDEJOV – Bardejowskie Kupele (2 noclegi)
– LEVOCA – Stara Lubovla – okolice Zakopanego (1 nocleg) – Wadowice – Kalwaria Zebrzydowska – Łagiewniki.
Przewidywany koszt: 990 zł + bilety
wstępu 16 euro i 50 zł.
Grupa ok. 40 osób.
Cena obejmuje: przejazd komfortowym
autokarem – 2 noclegi w hotelu „MIER” w
Bardejovskich Kupalach – 2 X WELLNESS
SPA – 1 nocleg w okolicach Zakopanego
– wyżywienie wg programu – impreza integracyjna – opieka pilota – usługa przewodnika na trasach zwiedzania – ubezpieczenie.
Cena nie zawiera: biletów wstępu do
zwiedzanych obiektów: ok. 16 euro + 50
zł, tj. zamek spiski – 4 euro, Lewocza – 2
euro, gorzelnia – 4 euro, Stara Lubovla, zamek – 6 euro. Wadowice, Kalwaria, Łańcut
– 50 zł/os.
Zgłoszenia i wpłaty zaliczki do 30 czerwca 2015 r. Tel./faks 83 344-28-87, I rata w
kwocie 300 zł wpłata do 30 czerwca w Biurze Delegatury LIL w Białej Podlaskiej, ul.
Okopowa 3, p. 202 lub na konto Biura Podróży „Paulina”, Biała Podlaska, ul. Warszawska
13, tel. 608 291 028, p. Marcin Tymoszuk, II
rata do 30 lipca w kwocie 690 zł na nr konta
Bank Spółdzielczy Biała Podlaska 29 8025
0007 0023 0957 3000 0010

ZAPRASZAMY

Odeszli na wieczny dyżur:

Dr Lucjan Kurianowicz
– kardiolog,
długoletni ordynator Oddziału
Kardiologii WSzS w Białej
Podlaskiej.

Dr Tadeusz Szlichtyng
– emerytowany ginekolog
z Międzyrzeca Podlaskiego.

Odeszli

Anna Bekisz-Kałużniacka (1919–2014)
Dr Anna Bekisz-Kałużniacka, urodzona na Wileńszczyźnie 29.06.1919 r.,
po ukończeniu Gimnazjum im. ks. Adama Czartoryskiego w Wilnie rozpoczęła
studia medyczne na Uniwersytecie im.
Stefana Batorego w Wilnie w roku akademickim 1938/39. W czasie okupacji
kontynuowała je na Uniwersytecie im.
Witolda Wielkiego w Kownie, a następnie na Uniwersytecie Wileńskim. Jednocześnie pracowała okresowo w szpitalu
w Kownie oraz w szpitalu PKP w Wilnie

Leszek Łagód

w charakterze pielęgniarki.
Była zaprzysiężonym żołnierzem Armii Krajowej
w Kownie. W lutym 1945
r. jako repatriantka przyjechała do Lublina dla kontynuowania studiów na Wydziale Lekarskim UMCS, gdzie uzyskała
dyplom, a następnie I i II stopień specjalizacji pediatrycznej. Po 10- letniej pracy w
Klinice Dziecięcej (z 2-letnią przerwą na
okres, kiedy była dyrektorem Szpitala Wo-

(1956–2015)

Dr Leszek Łagód ukończył Wydział Lekarski na Akademii Medycznej w Lublinie w 1981 r. Pracę zawodową
rozpoczął w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w
Białej Podlaskiej. Do 2002 r. pracował nieprzerwanie w
Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, gdzie uzyskał I
i II st. specjalizacji z ginekologii i położnictwa oraz tytuł
doktora nauk medycznych. W 1990 r. odbył staż w Narodowej
Szkole Zdrowia Publicznego w Remes. Od 1995 r. pełnił funkcję zastępcy ordynatora, a następnie w latach 2000–2002 funkcję p.o. ordynatora Oddziału Położniczo- Perinatologicznego w
Białej Podlaskiej. Pracę w Samodzielnym Publicznym Szpitalu
Wojewódzkim im. J. Bożego w Lublinie podjął w 2002 r.
Zawsze dyspozycyjny, zdyscyplinowany, zaangażowany w
niesienie pomocy pacjentkom, kolegom, rodzinie.
Kolega Leszek Łagód dzielił pracę zawodową z pracą społeczną w samorządzie lekarskim. Był trzykrotnie delegatem na Kra-

jowy Zjazd Lekarzy. Przez 17 lat pełnił funkcję zastępcy rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy w
Okręgowej Izbie Lekarskiej w Lublinie. W 2006 r. został odznaczony przez ministra zdrowia odznaką honorową „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”.
Przez ostatnie dwa lata zmagał się z ciężką chorobą; walczył, wierzył, że uporem i pracą wygra ze
śmiercią. Do końca miał nadzieję, do końca pracował
– to był Jego sposób na cierpienie.
Niełatwo znaleźć słowa pociechy, a poczucia straty prawego
człowieka, wspaniałego kolegi, mądrego lekarza nie można niczym zastąpić. Ten ból po stracie tylko czas może złagodzić.
Żegnaliśmy Ciebie w strugach deszczu, w przerażającej ciszy, w stosach kwiatów i zniczy. Zapewniamy, że:
„Nie umiera ten, kto żyje w sercach i pamięci żywych”.
Niech Ci lubelska ziemia lekką będzie.
Koleżanki i koledzy
z Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. J. Bożego w Lublinie

Profesor Andrzej Niechaj (1936–2015)
Andrzej Niechaj urodził się 1 kwietnia 1936 r. w rodzinie inteligenckiej. Jeszcze na studiach rozpoczął pracę w Zakładzie Fizjologii Człowieka Akademii Medycznej w Lublinie, w którym przeszedł
wszystkie szczeble kariery naukowej –
od asystenta po profesora, by w końcu,
w 1993 r., zostać jego kierownikiem. Jako młody naukowiec kilkakrotnie przebywał na zagranicznych stażach naukowych
(Pasadena, Durham, Umea, Montreal), w
czasie których zapoznał się z metodami
badań, dotyczącymi czynności ośrodkowego układu nerwowego i nerwowej regulacji krążenia. Badania te kontynuował
w kraju wyznaczając nowe standardy rodzimej szkoły neurofizjologii. Opracował
dwa opatentowane wzory użytkowe, dotyczące budowy aparatury do badań neurofizjologicznych.
Profesor niewątpliwie wiele pracy włożył w wychowanie młodej kadry medycznej i naukowej. Był powszechnie szano-

jewódzkiego w Olsztynie) przeszła do
lecznictwa PKP w Lublinie, pracując
tam do 31 grudnia 1992 roku. Zmarła dnia 19.07.2014 roku, pochowana
na cmentarzu przy ulicy Lipowej w
Lublinie. Była bezkompromisowym i
niezwykle sumiennym i doświadczonym pediatrą, wyrozumiałym, uczynnym i wszystkim życzliwym człowiekiem. Koleżanka, matka czworga
dzieci, które po bardzo wczesnej śmierci męża wychowywała sama (wszystkie
ukończyły studia wyższe).
Koleżanki i Koledzy pediatrzy,
syn Paweł Kałużniacki

wany i lubiany przez studentów.
Szczególnie zaangażował się
w działalność Wydziału Pielęgniarskiego, którego był współtwórcą. Był współautorem kilku popularnych wśród studentów kierunków medycznych podręczników. Angażował się w działalność organizacyjną piastując funkcje przewodniczących i członków licznych komisji i towarzystw. Został odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Honorową „Za Wzorową Pracę w
Służbie Zdrowia”.
Profesor Niechaj w każdą swoją pracę
wkładał wiele energii i serca. Zawsze był
bardzo pogodny i uprzejmy, czym zjednywał sobie ludzi. Wspominamy go jako
człowieka niezwykle skromnego, a przy
tym wielkiego naukowca, który pracował
spokojnie i systematycznie. Konsekwentne rozszerzanie i pogłębianie wiedzy z zaMEDICUS 6–7/2015

kresu neurofizjologii sprawiło, że
znalazł się w gronie specjalistów
o zasięgu międzynarodowym. Biegle władał pięcioma językami, co z
pewnością ułatwiało mu pracę naukową. Niewielu wiedziało, że równolegle z medycyną ukończył romanistykę, a także, że w młodości grywał na skrzypcach. Lubił słuchać
jazzu, muzyki francuskiej. Wśród ulubionych poetów naczelne miejsce zajmował
Gałczyński. Czytywał literaturę francuską – po polsku i w oryginale. Przeczytał wszystkie pozycje Wydawnictwa Boya-Żeleńskiego. Lubił zwierzęta i przyrodę. Zmarł 13 marca 2015 r. Przeżył 79
lat. My, pracownicy Katedry i Zakładu
Fizjologii, żegnamy Naszego Profesora,
Wspaniałego Naukowca, oddanego swojej pracy Nauczyciela. Żegnamy skromnego Człowieka, który był i pracował
wśród nas i z nami. Będzie zawsze żył w
naszej pamięci!
Dr n. med. Monika Jakubiak
Dr hab. n. med.
Teresa Małecka-Massalska
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Praca
Lekarze
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku zatrudni lekarzy specjalistów w
zakresie:chorób wewnętrznych, kardiologii, anestezjologii i intensywnej terapii, radiologii i diagnostyki obrazowej.Warunki pracy i płacy do
uzgodnienia w SPZOZ w Kraśniku, ul. Chopina
13, tel. (81) 825 13 66.
• NZOZ „ESKULAP” s.c. w Rejowcu Fabrycznym,
22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Chełmska 99,
pilnie zatrudni lekarza do pracy w POZ. Kontakt: telefon: (82) 56 63 180, mail: eskulap.rejowiec@wp.pl
• - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Adamowie, powiat Łuków, zatrudni lekarza POZ. Kontakt: tel.608 501 899.
• NZOZ w Lublinie zatrudni lekarza pediatrę. Tel.
kontaktowy 609 640 031.
• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim zatrudni lekarza do pracy w POZ (specjalistę medycyny rodzinnej, internistę, pediatrę, lub w trakcie
specjalizacji). Korzystne warunki wynagrodzenia,
dowolna forma zatrudnienia, nowoczesna przychodnia. Tel. 501 203 088, lub 501 063 325.
• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim zatrudni
lekarzy specjalistów. Nowoczesna przychodnia,
wysokiej klasy sprzęt, USG, korzystne warunki
wynagrodzenia, forma współpracy do uzgodnienia. Tel. 501 203 088, lub 501 063 325.
• Nawiążę współpracę z lekarzami różnych specjalności w prywatnej przychodni w Chełmie
na korzystnych warunkach. Tel do kontaktu:
692 451 306.
• NZOZ Św. Michała w Łukowie zatrudni lekarza
do pracy w POZ. Atrakcyjne warunki pracy i
płacy. Możliwość tworzenia listy aktywnej POZ.
Kontakt: tel. 25 798 56 88, 25 755 42 05, e-mail:
swmichal7@o2.pl
• NZOZ Idealmed w Lublinie przy ulicy Chodźki 13
nawiąże współpracę z lekarzami różnych specjalności, w szczególności poszukujemy lekarzy
endokrynologów. Rejestracja telefoniczna 9–20,
korzystne warunki finansowe. E-mail: centrum@
idealmed.pl, telefon 604 485 601.
• Lekarz w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych poszukuje pracy w POZ w godzinach popołudniowych lub w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej. Tel. 536 448 091.
• Lekarz chorób wewnętrznych poszukuje pracy
w szpitalu lub w POZ w Lublinie lub okolicach.
Tel. 887 268 750.
• Centrum Medycale w Łańcucie Sp. z o.o., pilnie
zatrudni lekarzy specjalistów w zakresie: medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii. Oferujemy bardzo korzystne warunki zatrudnienia. Szczegóły pod numerem telefonu: 17 224 0l 23.
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 w Bełżycach, 24-200 Bełżyce, ul. Przemysłowa 44 zatrudni specjalistów w/z: chirurgii
ogólnej (praca w oddziale i w poradni), ginekologii i położnictwa (praca w oddziale – 0,6 etatu) i anestezjologii i intensywnej terapii (oddziały szpitalne). Oferujemy bardzo atrakcyjne warunki wynagradzania, pracę w doświadczonym,
wykwalifikowanym, miłym zespole z nowoczesną bazą sprzętową. Kontakt osobisty lub telefoniczny: (81) 516 29 26; 605 358 585, albo przesłanie aplikacji na adres e-mailowy: dkzoz1@powiat.lublin.pl

Dentyści
• Zatrudnię w Chełmie lekarza stomatologa do
pracy na umowę z NFZ i prywatnie. Gabinet położony w centrum miasta, dogodny dojazd, tel.
604 275 282.
• Podejmę współpracę z lekarzem dentystą. Praca
w ramach umowy z NFZ w szkolnym gabinecie
od 1 września br. Tel. 508 583 084.
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• Podejmiemy współpracę ze specjalistami: chirurgiem i ortodontą. Praca w nowoczesnym gabinecie w centrum Lublina. Warunki współpracy
do uzgodnienia. Tel. 508 583 084.
• Gabinet stomatologiczny w Wejherowie (Pomorskie) zatrudni lek. dentystę. Atrakcyjne wynagrodzenie. Zainteresowanych prosimy o CV
na: u.wieczerniak@gmail.com lub kontakt, tel.
509 965 671.
• NZOZ Idealmed w Lublinie przy ulicy Chodźki poszukuje doświadczonego lekarza stomatologa.
Forma zatrudnienia do negocjacji. E-mail: centrum@idealmed.pl, telefon 604 485 601.
• Praca dla stomatologa w Rykach w ramach kontraktu z NFZ i prywatnie. Tel. 692 302 636 lub
stomatologia.ryki@gmail.com
• Praca dla stomatologa i ortodonty. Wynajem gabinetów lekarskich w nowym centrum medycznym. Bardzo dobre warunki finansowe. Kraków
(Podgórze). Tel. 509 339 963.
• Praca dla stomatologa lub stażysty w Tarnogrodzie. Pacjenci prywatni i NFZ. Bardzo dobre warunki finansowe. Tel. 600 688 026 lub
518 730 470.
• Podejmę współpracę z dentystą z min. 3-letnim
stażem pracy w Prywatnej Przychodni Stomatologicznej w Kraśniku. Pacjenci prywatni. Warunki
pracy do uzgodnienia. Tel. 602 498 243.
• Zatrudnię w Chełmie lekarza stomatologa do
pracy na umowę z NFZ i prywatnie. Gabinet
położony w centrum miasta, dogodny dojazd.
Tel. 604 275 282.
• Rodzinne Centrum Medyczne Lubimed.pl w Lublinie nawiąże współpracę z lekarzem stomatologiem. Praca dodatkowa, 2 razy w tygodniu.
Mile widziane doświadczenie w stomatologii zachowawczej, pedodoncji i endodoncji. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod . 501 239 121
lub rekrutacja@lubimed.pl
• Gabinet w centrum Białej Podlaskiej przyjmie na
staż stomatologa lub zatrudni – kontakt deniro@
post.pl, tel. 602 507 717.

Drobne
• Wynajmę gabinety lekarskie dla każdej specjalności. Pełne zaplecze sanitarne i socjalne, atrakcyjna lokalizacja – okolice ul. Zana. Kontakt tel.
791 519 319.
• Sprzedam używane końcówki stomatologiczne wolnoobrotowe i turbinowe oraz prostnice firm BienAir, KaVo, NSk, W and H. Ponadto
sprzedam drobne narzędzia stomatologiczne,wiertła i akcesoria nowe i używane. Kontakt,
Tel. 509 615 207.
• Sprzedam używany pantomograf cyfrowy produkcji firmy Instrumentarium dental Orthopantomograph model OP 200 D bez cefalostatu. Data rozpoczęcia eksploatacji 2009 r. Urządzenie
jest w pełni sprawne, zadbane, posiada paszport techniczny, ważne przeglądy, wykonane testy specjalistyczne w 2014 r., posiada świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej. Cena: 45000
zł brutto. Tel.: 606 676 822.
• Sprzedam aktualnie działającą (6 lat) praktykę
stomatologiczną, centrum Lublina, wysokiej jakości sprzęt i wyposażenie gabinetu, lokal wynajmowany, korzystne warunki najmu, lokal 62
m2. Tel.: 791 939 757 lub gabinetstomatologiczny112@onet.eu.
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Adamowie, powiat Łuków, wynajmie pomieszczenie na gabinet praktyki prywatnej. Kontakt: tel. 608 501 899.
• Sprzedam unit stomatologiczny Besmed 2000 r.
ze skalerem i lampą, sprawny, działający, cena
2000 zł. Tel. 606 288 289.
• Sprzedam Videokolposkop z torem wizyjnym C100 Metrum. Kolposkop z kolorową kamerą, panelem LCD, podwójny halogen. Pełna regulacja,
na kółkach. Stan jak nowy. Cena 8000 zł do negocjacji. Tel. 506 181 881.
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• Sprzedam unit Topaz z 2008 roku, sprawny, z funkcją Endo, skalerem, lampą do wypełnień, cena
5000, Tel. 606 288 289.
• Wynajmę lokale na gabinety lekarskie w przychodni lekarsko-dentystycznej w lublinie osiedle Ruta. Tel. 602 494 798.
• Wynajmę gabinet lekarski 11 m2 z dostępem do
poczekalni, pomieszczenia socjalnego oraz toalety dla pacjentów i personelu w gabinecie stomatologicznym Zdrowy Uśmiech w Lublinie przy
ul. Kruczkowskiego. Gabinet jest klimatyzowany.
Przy gabinecie znajduje się dużo miejsc parkingowych. Tel. 500 200 181.
• Odnajmę na korzystnych warunkach gabinet
dentystyczny w Puławach, tel. 508 071 088.
• Sprzedam Negatoskop NGP 11 jednoklatkowy z
regulacją, nieużywany, w bardzo dobrym stanie.
Cena 500,00 zł. Telefon 508 349 085.
• Sprzedam leżankę drewnianą, używaną, odnowioną, w dobrym stanie. Wymiary: szer. 41 cm,
długość 170 cm, wysokość 45 cm. Cena 150 zł.
Telefon 508 349 085.
• Sprzedam aparat do kriochirurgii Metrum AK-1
(Cryo-S), jak nowy, bez śladów użycia, szczelny.
Zestaw zawiera: 2 butle, 4 sondy (wybór). Nowy
kosztuje 3x tyle, a różni się jedynie wyglądem.
Cena do negocjacji: 4900 zł. Dodatkowo duży
wybór sond kontaktowych za połowę ceny nowych (cryo-s), tel. 506 181 881.
• Wynajmę przygotowane pomieszczenia na gabinety medyczne w Chełmie. Tel. 606 824 526.
• Do wynajęcia gabinet lekarski. Biała Podlaska
centrum. Tel. 603 797 216.
• Sprzedam unit dentystyczny Ampco wraz ze sprężarką; wyposażony w skaler EMS z końcówkami
oraz mikrosilnik; cena 2 tys. zł. NZOZ WOKAMED
Lublin, tel. 602 310 465.
• Sprzedam praktykę stomatologiczną. Unity,
RTG, autoklawy. Transport w kraju gratis. Zdjęcia www.gabinetlublin.za.pl., tel. 502 768 462
oraz 603 097 973.
• Gabinet w centrum Białej Podlaskiej wynajmę –
kontakt deniro@post.pl, tel. 602 507 717.
• Aparat do kriochirurgii Metrum AK-1 (Cryo-S) z
prywatnego gabinetu. Jak nowy. Szczelny, zapasowe uszczelki, wąż. Zestaw: 2 butle, 3 sondy. Nowy kosztuje 3x tyle, a różni się jedynie wyglądem.
Cena do negocjacji: 4900 zł, tel. 506 181 881.
• Sondy CRYO-S do kriochirurgii. Dużą ilość różnego rodzaju sond do zamrażania za połowę ceny:
ginekologiczne i inne. Sondy w bardzo dobrym
stanie, jak nowe. Kontaktowe 500 zł, natryskowe SG-10 800 zł, tel. 506 181 881.
• Videokolposkop z torem wizyjnym C-100 Metrum. Kolposkop z kolorową kamerą, panelem
LCD, podwójny halogen. Pełna regulacja, na kółkach. Stan jak nowy. Cena 8000 zł do negocjacji.
Zdjęcia na maila, tel. 506 181 881.
• Odstąpię lokal 130m2 w Modliborzycach k. Janowa Lubelskiego, w którym znajduje się Zakład Rehabilitacji wraz ze sprzętem do fizykoterapii, wyposażoną salą gimnastyczną. Budynek spełnia wymogi NFZ. W rozliczeniu dotacje unijne. Atrakcyjna cena. Kontakt: 533 778
544; 603 250 356.
• Gabinet w centrum Białej Podlaskiej przyjmie na
staż stomatologa lub zatrudni - kontakt deniro@
post.pl, tel. 602507717
• Gabinet w centrum Białej Podlaskiej wynajmę kontakt deniro@post.pl, tel. 602507717

Ogłoszenia drobne
w celu uniknięcia błędów
przyjmujemy TYLKO w formie
plików tekstowych przysyłanych
drogą e-mailową.
Adres: medicus@oil.lublin.pl
Ogłoszenia do kolejnych
wydań „Medicusa„ przyjmujemy
do 10 dnia poprzedniego miesiąca.

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

Duszpasterze
diecezjalni służby
zdrowia
Archidiecezja lubelska –
ks. Wojciech Iwanicki
tel. 663 983 783, e-mail: wiwanicki@o2.pl
Diecezja siedlecka – ks. dr Piotr Pielak
tel. 513 170 200, e-mail: pielakp@op.pl
Diecezja zamojsko-lubaczowska –
ks. Czesław Koraszyński
tel. 602 783 279, e-mail: czekor@op.pl

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

wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem renty lub emerytury, w rozumieniu
przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub ustaw
regulujących zaopatrzenie emerytalne służb
mundurowych. Czasowe zwolnienie przysługuje tylko na okres nieosiągania powyżej opisanych przychodów.
Lekarz, który przed wejściem w życie
uchwały, miał ustaloną miesięczną wysokość składki na kwotę 10 złotych, opłaca składkę w tej kwocie do czasu nabycia
prawa do zwolnienia z obowiązku opłacania składki.
Lekarz, który przed wejściem w życie uchwały, uzyskał prawo do zwolnienia
z obowiązku opłacania składki zachowuje
prawo do zwolnienia do czasu zaistnienia
zdarzenia skutkującego powstaniem obowiązku opłacania składki.
Wszelkie zmiany mające wpływ na wysokość składki członkowskiej należy zgłaszać w izbie lekarskiej w terminie do 30 dni.
Zmiany te skutkują od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym ORL podjęła stosowną uchwałę.
Składkę za dany miesiąc opłaca się do
końca tego miesiąca lub z dowolnym wyprzedzeniem.
Składki należy opłacać przelewem na
indywidualne konto bankowe lub w kasie LIL.
Pełna treść uchwały jest dostępna
na stronach NIL pod adresem: http://
www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0008/97262/ru027-14-VII.pdf
Numer indywidualnego konta do
wpłat składek członkowskich można
sprawdzić na stronie Lubelskiej Izby
Lekarskiej: http://www.oil.lublin.pl/
skladki.html
Informacji dotyczących składek udziela pracownik rejestru składek członkowskich:
tel.: 81 536-04-54,
e-mail: skladki@oil.lublin.pl

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

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

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

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

Biuro LIL
• biuro: tel. 81 536-04-50 (51),
fax 81 536-04-70
20-079 Lublin, ul. Chmielna 4
biuro@oil.lublin.pl
poniedziałek, środa, czwartek: 8-16,
wtorek: 8-17, piątek: 8-15
• sekretariat: 81 536-04-50 (51)
• składki członkowskie:
81 536-04-54, skladki@oil.lublin.pl
• dyrektor biura: 81 536-04-56,
501 935 780, dyrektor@oil.lublin.pl
• rejestr lekarzy:
tel./fax 81 536-04-85, 81 536-04-69,
rejestr.lekarzy@oil.lublin.pl
godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 8-16,
wtorek: 8-17, piątek: 8-15
• rejestr praktyk prywatnych:
81 536-04-53, rejestr.praktyk@oil.
lublin.pl, godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 8-16,
wtorek: 8-17, piątek: 8-15
• Komisja Kształcenia Medycznego:
81 536-04-87, 81 536-04-65,
fax 81 536-04-78
kkm@oil.lublin.pl,
doskonalenie.zawodowe@oil.lublin.pl
• Komisja ds. Lekarzy Seniorów:
wtorek, czwartek: 13-15
81 536-04-55

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

Dyżury Prezydium ORL w Lublinie
Poniedziałek:
Maria Dura – godz. 15.00-17.00

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

miesięcznik Lubelskiej Izby Lekarskiej

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

Rada programowa:
Monika Bojarska-Łoś, Leszek Buk, Maria Dura, Barbara Hasiec, Grzegorz Pietras,
Janusz Spustek, Jacek Szkutnik, Anna Zmysłowska
Redakcja:
Marek Stankiewicz (redaktor naczelny), Anna Augustowska (sekretarz redakcji)
Współpracownicy:
Iwona Burdzanowska, Marek Derkacz, Małgorzata Gnyś-Godard, Dariusz Hankiewicz,
ks. Wojciech Iwanicki, Jerzy Jakubowicz, Maria Król, Maria Przesmycka, Irosław Szymański
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i adiustacji tekstów nadesłanych do redakcji.
Materiałów nie zamówionych nie odsyłamy.
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• delegatura Biała Podlaska:
tel. 83 414-72-07, fax 83 344-28-87
ul. Okopowa 3, 21-500 Biała Podlaska
biala.podlaska@oil.lublin.pl
czynne: poniedziałek – piątek
7.30-15.30
• delegatura Chełm:
tel./fax 82 564-35-99
ul. Ceramiczna 1, 22-100 Chełm
chelm@oil.lublin.pl
czynne: poniedziałki, środy, czwartki:
9-15, wtorki i piątki – nieczynne
• delegatura Zamość:
tel. 84 638-46-58
ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość
zamosc@oil.lublin.pl
czynne: poniedziałek – piątek
8.30-14.30

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

