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Czego chcemy od ministra zdrowia
Nowy minister zdrowia, wybitny polski kardiochirurg prof.
Marian Zembala, niemal natychmiast po objęciu stanowiska
przyjął zaproszenie na posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej,
które zaowocowało podjęciem ważnego dialogu. Była to pierwsza od 2011 roku wizyta szefa resortu w centrali samorządu lekarskiego.
Opr. ms
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Kuwejtu apetyt na Nałęczów
– W Uzdrowisku Nałęczów będą mogli leczyć się pacjenci
z Kuwejtu, ale nie tylko – bo chcemy, aby mogli się tu także szkolić i zdobywać wiedzę tamtejsi lekarze i studenci medycyny –
mówi Tomasz Kwiatkowski,
prezes Zakładu Leczniczego Uzdrowisko Nałęczów S.A.,
w rozmowie z Anną Augustowską
str. 4–5

Czego Jaś się nie nauczy,
tego Jan nie będzie umiał
Niedawno podczas rozmowy z młodszym kolegą – świeżo
upieczonym specjalistą chirurgiem – usłyszałem, że bałby się
przeprowadzić samodzielnie operację tarczycy, bo… podczas
specjalizacji nigdy takiego zabiegu samodzielnie nie wykonał.
Marek Derkacz
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Czego chcemy od ministra zdrowia

Diagnoza wstępna
Zbliża się szybko następny rok, a z nim nowe zasady zlecania i przeprowadzania szczepień. Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z 5 grudnia 2008 roku wprowadza przepisy, których
treść trudno jest odnosić do konkretnego lekarza. Znam lekarza pediatrę, który powiedział,
że wie tyle o szczepieniach, że sam mógłby
prowadzić o nich szkolenia, ale czy program
specjalizacji sprzed kilkudziesięciu lat zawierał odpowiednie zajęcia z zakresu szczepień –
trudno odpowiedzieć na to pytanie w sposób jednoznaczny.
Problem ten dotyczyć będzie nie tylko pediatrów z długim
stażem pracy w POZ, ale również lekarzy medycyny rodzinnej
i internistów. Nie jest dotychczas wiadomo, jakie specjalizacje (być może którego roku zdane), będą zwalniały z obowiązku odbycia przeszkolenia, uprawniając lekarza do wykonywania szczepień. I nie jest to tylko problem możliwości spełnienia obowiązku zdrowotnego wobec pacjenta ale uznania przez
NFZ i podpisania kontraktu. Centrum Medyczne Kształcenia
Podyplomowego (CMKP) wypowiedziało się, że odpowiednie
zajęcia w ramach specjalizacji mieli tylko ci, którzy rozpoczęli
specjalizację z medycyny rodzinnej w latach 1999, 2003 i 2005
i z pediatrii w 2000 i 2003 roku. Nie może być to jednak odpowiedzią na jedno z podstawowych pytań dotyczących kompetencji, wiedzy i możliwości prowadzenia szkoleń, gdyż takie osoby
uzyskały specjalizację zdecydowanie przed 1999 r. i jest ich dużo w całym kraju. Prawdą jest, że ustawa w art. 67 dała vacatio
legis do 31 grudnia 2015 r. i pozwoliła na wykonywanie szczepień lekarzom lub felczerom, pielęgniarkom, położnym i higienistkom szkolnym nieposiadającym kwalifikacji określonych
na podstawie ustawy, a określonych w rozporządzeniu ministra
zdrowia, o ile posiadają 2,5-letnią praktykę w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych. Praktycznie 4,3 roku zwłoki,
gdyż rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych wydane na mocy ustawy jest z 18
sierpnia 2011 r. Rozporządzenie mówi, że szczepić mogą osoby, „jeżeli odbyły w ramach doskonalenia zawodowego kurs lub
szkolenie w zakresie szczepień ochronnych i uzyskały dokument
potwierdzający ukończenie tego kursu lub szkolenia lub uzyskały
specjalizację w dziedzinie, w przypadku której ramowy program
kształcenia podyplomowego obejmował problematykę szczepień
ochronnych na podstawie przepisów o zawodach lekarza… oraz
przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej”.
Samorząd lekarski może pomóc ministerstwu zdrowia w zorganizowaniu odpowiednich szkoleń. Wierzę, że samorząd pielęgniarek i położnych również mógłby się do tego włączyć. Takie szkolenia już zapowiedział Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych i Pracodawców. Jednak rzecznik ministra zdrowia
wskazała, że jednostką odpowiedzialną za kształcenie podyplomowe, w tym kursy ze szczepień ochronnych, jest CMKP.
W takiej sytuacji, niezwykle słuszny jest apel Prezydium NRL
do ministra zdrowia, aby zmienić rozporządzenie w sprawie
szczepień ochronnych, uważając jednocześnie, że posiadanie
3-letniego doświadczenia zawodowego w zakresie szczepień
ochronnych, w powiązaniu z obowiązkiem doskonalenia zawodowego będzie w zupełności wystarczające. Będzie można
dodatkowo określić specjalizacje, posiadanie których zwolni
z obowiązku odbywania kursów, jak też określić warunki i podmioty mogące prowadzić szkolenia. W innym przypadku nie
będzie nie tylko komu szczepić dzieci, ale i komu prowadzić
szkoleń, a prowadzenie szkoleń tylko przez CMKP może okazać się niewystarczające.
Janusz Spustek
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Nowy minister zdrowia, wybitny polski kardiochirurg prof.
Marian Zembala, niemal natychmiast po objęciu stanowiska
przyjął zaproszenie na posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej w dniu 26 czerwca 2015 r., które zaowocowało podjęciem ważnego dialogu w kluczowych dla środowiska lekarskiego sprawach. Była to pierwsza od 2011 roku wizyta szefa
resortu w centrali samorządu lekarskiego. Prezes NRL Maciej
Hamankiewicz przedstawił ministrowi zdrowia listę problemów, wymagających najpilniejszego omówienia:
1. Rewizja przepisów wprowadzających tzw. pakiet onkologiczny, w tym likwidacja karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, np. poprzez wprowadzenie w to miejsce adnotacji na skierowaniu „onkopilne”.
2. Zniesienie limitów punktów edukacyjnych dla lekarzy
i lekarzy dentystów w poszczególnych zakresach doskonalenia zawodowego. Przepisy rozporządzenia ministra zdrowia
z 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów przewidują, że za niektóre formy doskonalenia zawodowego lekarz może uzyskać nie więcej niż wskazaną tam liczbę
punktów wliczanych do ewidencji doskonalenia zawodowego
(ograniczenia te dotyczą m. in. udziału w krajowym czy zagranicznym kongresie, wygłoszenia wykładu na kongresie i zjeździe, udziału w kursie medycznym). Ograniczenia te w ocenie
samorządu lekarskiego powinny zostać uchylone.
3. Wydanie rozporządzenia w sprawie wzoru nowego dokumentu „prawo wykonywania zawodu lekarza” i „prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”. Prace legislacyjne nad
stworzeniem nowego dokumentu prawa wykonywania zawodu
były mocno zaawansowane, Naczelna Rada Lekarska przedłożyła Ministerstwu Zdrowia projekt rozporządzenia w tej sprawie, zawierający również wzór nowego dokumentu. Projekt
został omówiony z Ministerstwem Zdrowia i pozytywnie zaopiniowany – głównie pod kątem wymogów bezpieczeństwa
dokumentów – przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Niestety, w ostatnim czasie prace nad tym rozporządzeniem w Ministerstwie Zdrowia uległy zawieszeniu.
4. Wykreślenie z listy produktów farmaceutycznych dostępnych tylko na receptę produktów homeopatycznych. Obowiązujące w tym zakresie przepisy rozporządzenia ministra zdrowia z 14 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów zaliczenia produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności
– w świetle których produkty homeopatyczne występujące
w określonym rozcieńczeniu automatycznie trafiają na listę
produktów dostępnych tylko na receptę – są pozbawione racjonalnego uzasadnienia.
5. Zapewnienie przez Ministerstwo Zdrowia kontynuacji
szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów z zakresu umiejętności porozumiewania się z pacjentami i współpracownikami.
Obecnie realizowany przez Naczelną Izbę Lekarską projekt
pn. „Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę” zapewnił około 2.700 młodym lekarzom specjalistyczne szkolenie w zakresie umiejętności komunikacji z pacjentem. Projekt jest bardzo dobrze oceniany przez uczestników; celowa jest jego kontynuacja.
6. Podjęcie negocjacji w sprawie zwrotu izbom lekarskim
kosztów ponoszonych na wykonywanie zadań przejętych
przez samorząd lekarski od administracji publicznej. Kwoty przekazywane przez Ministerstwo Zdrowia izbom lekarskim odbiegają od rzeczywiście ponoszonych przez izby kosztów. Doprowadziło to do skierowania spraw na drogę sądową.
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Proponuję podjęcie rozmów na temat ugodowego zakończenia tych sporów.
7. Przedłużenie vacatio legis przepisów nakładających na
podmioty lecznicze, prowadzące działalność szpitalną, obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych. Konieczna jest zmiana systemu pozasądowego rekompensowania szkód wyrządzonych na skutek niepożądanych
zdarzeń medycznych. Stworzony model, opierający się na wojewódzkich komisjach do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, został ukształtowany w sposób niewłaściwy, ponieważ nie gwarantuje zakładanego w toku prac legislacyjnych
szybkiego rozpatrzenia sprawy bez orzekania o winie. Do czasu wprowadzenia zmian w tym zakresie, konieczne wydaje się

doraźne przedłużenie vacatio legis przepisów wprowadzających obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych.
– Minister zechciał wsłuchać się w nasze prośby, dotyczące
zmiany pakietu onkologicznego i to, co jest możliwe bez zmiany ustawy, będzie się starał zmienić – powiedział „Medicusowi” prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz
na konferencji prasowej z udziałem ministra zdrowia Mariana Zembali. W pierwszej kolejności zmiany obejmą m.in. kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz definicję rozpoznania klinicznego. – Mamy nadzieję, że to usprawni proces
opieki nad chorymi – dodał prezes.
– Pozycja lekarza rodzinnego bardzo wzrosła. To środowisko jest największym beneficjentem z ubiegłego roku. W tym
roku chcemy pomóc pielęgniarkom oraz skupić się na pediatrii i dzieciach. Przy całym szacunku dla lekarzy rodzinnych,
wzmocnienia wymaga też grupa psychiatrów dziecięcych – mówił minister. W jego ocenie lekarze rodzinni powinni traktować
solidarnie problemy ochrony zdrowia, bo służba choremu jest
najwyższym dobrem.
– Chcę wyraźnie podkreślić, że z wielką troską podchodzimy do opieki stomatologicznej dziecięcej. Tam, gdzie jest zainteresowanie, do szkół przywracamy gabinety stomatologiczne. Powinniśmy również zrobić wszystko, by ograniczyć do
maksimum 18. roku życia używanie e-papierosów – wyliczał
minister Zembala.
Szef resortu zdrowia stwierdził, że nie grozi żaden problem
z przygotowaniem szczepień od nowego roku. 1 stycznia 2016
roku całkiem spora grupa lekarzy rodzinnych, pediatrów i internistów może stracić prawo do wykonywania szczepień obowiązkowych u dzieci i dorosłych. Prezydium NRL zaapelowało do ministra zdrowia o pilną nowelizację rozporządzenia
z 18 sierpnia 2011 roku w sprawie obowiązkowych szczepień
ochronnych.
Opr. ms

W czerwcu...

Rodzinny Piknik
w Krężnicy

Na kolejny piknik zapraszamy do Jabłonnej
4 października. Szczegóły na str. 21

Po raz drugi Komisja Rekreacji
i Sportu LIL zorganizowała Rodzinny Piknik dla lekarzy i ich rodzin.
Pogoda dopisała, nie przeszkodził
nawet przelotny, trwający kwadrans
deszczyk. Wiele atrakcji czekało na
dzieci, dzięki bogatemu programowi animacji najmłodsi nie mieli czasu na nudę. Dla pozostałych ośrodek
Malibu przygotował wiele atrakcji
rekreacyjnych, sportowych oraz zapewnił katering. Ogromnym powodzeniem cieszyły się m.in. zawody
w rzucie beczką. Czas spędzony na
świeżym powietrzu, z rodzinami,
stanowił cenny element integracji
członków korporacji.
Tekst i zdjęcia:
Grzegorz Pietras
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Kuwejtu apetyt na Nałęczów
z Tomaszem Kwiatkowskim,
prezesem Zakładu Leczniczego Uzdrowisko Nałęczów S.A.,
rozmawia Anna Augustowska

• Podobno Nałęczów stanie
się mekką dla mających problemy zdrowotne Kuwejtczyków? To realne?
– Bardzo realne i mam nadzieję, że nasze, trwające już
od dłuższego czasu, starania
o to, aby w Uzdrowisku Nałęczów mogli leczyć się pacjenci z Kuwejtu, ale nie tylko – bo
chcemy, aby mogli się tu także szkolić i zdobywać wiedzę
tamtejsi lekarze i studenci medycyny – zakończą się sukcesem. Mamy za sobą bardzo zaawansowane rozmowy i czekamy na ostateczne decyzje władz
Kuwejtu. Ale nie celuję w to,
aby Nałęczów stał się mekką…
Ona jest gdzie indziej.
• O podobną współpracę z Kuwejtem
zabiegają jeszcze inne polskie placówki
m.in. Konstancin, Wieliczka, Ustronie.
Jakie mamy atuty, które mogą zdecydować o sukcesie?
– Przede wszystkim kompleksowa
oferta i samo Uzdrowisko Nałęczów –
zachwyciły oficjalnych przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia Kuwejtu Abdullaha A. Bonajmah – przewodniczącego Krajowej Rady Ortopedii oraz Ayuba Baqir – dyrektora Oddziału Rehabilitacji i Leczenia Fizykalnego szpitala Farwanijja, którzy w czerwcu odwiedzili nasze uzdrowisko, a także lubelskie

kliniki i spotkali się z władzami Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
• Na czym polegało to spotkanie?
– Na początku goście udali się do szpitala przy ul. Jaczewskiego w Lublinie,
gdzie przyjęli ich Wiesław Przyszlak, dyrektor ds. lecznictwa i Krzysztof Skubis,
dyrektor ds. ekonomicznych oraz Krzysztof Gawęda, który współpracuje w rozmowach z przedstawicielami Kuwejtu.
W trakcie spotkania omówiona została historia szpitala, jego aktualna działalność
i możliwości lecznicze tej placówki. Ponieważ Kuwejtczycy chcą leczyć w Polsce m.in. schorzenia ortopedyczne, kolejne spotkanie odbyło
się w Klinice Ortopedii
i Traumatologii UM,
gdzie gospodarzami
byli prof. Tomasz Mazurkiewicz i prof. Wojciech Załuska, dziekan
II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym UM w Lublinie. Delegacja została zapoznana z ofertą szkolenia studentów na Wydziale Lekarskim, jak też z możliwością studiów podyplomowych. Warto dodać, że II Wydział Lekarski posiada certyfikaty, które są akceptowane przez instytucje

weryfikujące poziom kształcenia w USA,
wszystkich krajach Unii Europejskiej
i wielu krajach Azji.
Goście byli też w nowoczesnym bloku
operacyjnym PSK4, który zrobił na nich
ogromne wrażenie. Abdullah A. Bonajmah obserwował zabieg operacyjny założenia protezy całkowitej kolana,
przeprowadzany na sali operacyjnej Kliniki Ortopedii i Traumatologii. Pytał o zasady kwalifikacji pacjentów do alloplastyki dużych stawów, rodzaje stosowanych implantów oraz uzyskiwane wyniki leczenia. Był
bardzo pozytywnie zaskoczony wyposażeniem bloku operacyjnego oraz organizacją pracy i obsługą pacjenta na trakcie
operacyjnym. Goście odwiedzili
także Kliniki Rehabilitacji Dziecięcego Szpitala Klinicznego.
Szczególnie zainteresowała ich
terapia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
• A co zobaczyli w Nałęczowie?
– Zaprezentowaliśmy naszą bazę lokalową, miejsca zakwaterowania, kompleks
basenowy Atrium, zakład przyrodolecznictwa Werandki, Szpital Kardiologiczny
z pracownią hemodynamiczną i Oddziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej oraz zakład rehabilitacji, a także laboratorium uzdrowiska i blok operacyjny
Arthros i kriokomorę. Ostatnim punktem
zwiedzania było zaplecze rehabilitacyjne
w Termach Pałacowych. Miłym zaskoczeniem był dla nich widok basenu, który jest wypełniony wodą mineralną. Duże zainteresowanie wzbudziła prezentacja systemu wizualizacji ruchu.
• Nie mamy powodów do kompleksów?
– W naszej opinii goście byli zaskoczeni wysokim poziomem i standardem szpitala. Mówili, że nawet w Kanadzie i innych ośrodkach europejskich nie spotkali się z tak nowoczesnym blokiem operacyjnym, jak tym przy ul. Jaczewskiego.
A wrażenia z pobytu w Nałęczowie były na tyle pozytywne, że w trakcie drogi
do Warszawy pytali o możliwość kupienia w Nałęczowie domów.
• Na jakie usługi medyczne liczą w Lublinie i w Nałęczowie?
– Kuwejtczycy zainteresowani są m.in.
zabiegami ortopedycznymi i rehabilitacją, leczeniem zespołu metabolicznego
i cukrzycy. To są główne problemy zdrowotne tego, zaliczanego do najbogatszych

na świecie, społeczeństwa. Planujemy, że
w Lublinie przeprowadzano by operacje,
a u nas w uzdrowisku mogliby przechodzić rehabilitację i korzystać z wszystkich
proponowanych usług, jakimi dysponujemy w naszym zakładzie leczniczym. I to
nie tylko sami pacjenci, ale także ich liczne rodziny, bez których jak wiadomo nie
wyruszają na leczenie.
• Skąd w ogóle pomysł, aby w Polsce
leczyć obywateli Kuwejtu, a nie na przykład w USA?
– Od kilku lat Polska intensywnie reklamuje swoje usługi medyczne w ramach

Uzbekistan też chce
turystyki zdrowotnej, bo mamy naprawdę doskonałe do tego warunki. Uzdrowiska łączą się w grupy i dzięki temu
wzmacniamy swoją siłę – Grupę Nałęczów tworzą uzdrowiska polskie z Iwoniczem, Kamieniem Pomorskim i Konstancinem. W marcu grupą mieliśmy
spotkanie, które odbyło się między innymi w Ambasadzie Polski w Kuwejcie
z udziałem ambasadora Grzegorza Olszaka. Wyjazd się udał i ministerstwo zdrowia Kuwejtu bardzo zainteresowało się
usługami w zakresie ortopedii, fizykoterapii i rehabilitacji, które proponowaliśmy. Dlatego już w czerwcu przysłali

W maju na zaproszenie ZL Uzdrowisko Nałęczów SA przebywał w Nałęczowie ambasador Republiki Uzbekistanu w Polsce Ikrom Nazarow wraz z małżonką.
Podczas spotkań z władzami Nałęczowa omawiano możliwości współpracy w zakresie przyjazdów obywateli Uzbekistanu do Nałęczowa na leczenie i rehabilitację. Obie strony są bardzo zainteresowane taką współpracą.

swoich ekspertów na rekonesans do Polski. W Kuwejcie jest niski standard leczenia, dlatego państwo płaci mieszkańcom za ich leczenie za granicą. Kuwejtczycy leczą się na całym świecie, ale niekoniecznie są z tego zadowoleni. Głównym powodem jest brak ciągłości usług
np. po operacji nie ma rehabilitacji itp.
Nasza oferta jest maksymalnie wszechstronna i kompletna. Bierzemy też pod
uwagę potrzeby, które wypływają z ich
kultury i religii. Spodziewamy się, że ta
wizyta ma realne szanse zaowocowania współpracą w zakresie leczenia, ale
też wymiany doświadczeń i kształcenia kadr związanych z procesem rehabilitacji leczniczej. Jednocześnie uważamy, że będzie stanowiła istotny element promocji województwa lubelskiego i Nałęczowa.

Znowelizowana lista refundacyjna leków – lipiec 2015
W zakresie listy aptecznej dodano 79 produktów, ale większość z nich jest odpowiednikiem leków dotychczas refundowanych. Jednak dwa z nich zasługują na uwagę. Pierwszy
to lek zawierający adrenalinę w formie ampułko-strzykawki,
refundowany z poziomem odpłatności 50 proc. Ma on duże
zastosowanie w leczeniu doraźnym, w nagłych przypadkach
ostrych reakcji alergicznych (anafilaksji), wywołanych przez
pokarmy, leki, ukąszenia i użądlenia owadów czy inne alergeny, jak również w przypadku anafilaksji samoistnej. Lek stanowi wygodną formę terapeutyczną dla pacjenta, który sam
musi podać sobie adrenalinę.
Kolejny to lek zawierający ikatybant, refundowany z poziomem odpłatności – ryczałt – we wskazaniach leczenia ostrych,
zagrażających życiu, napadów obrzęku naczynioruchowego
u dorosłych chorych na dziedziczny obrzęk naczynioruchowy,
wywołany niedoborem inhibitora esterazy C1. Lek ten stwarza kolejne możliwości terapeutyczne.
W zakresie leków stosowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii zwiększy się dostępność w ramach
programu lekowego – „Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej”. Refundacją zostanie objęty lek
zawierający infliksimab, który będzie można stosować w terapii zarówno ciężkiej, jak i umiarkowanej postaci łuszczycy plackowatej, co spowoduje zwiększenie liczby pacjentów
leczonych w ramach programu lekowego. Zwiększono też

dostępność refundacyjną dla leków zawierających bendamustynę stosowaną w ramach programu lekowego – „Leczenie
chłoniaków nieziarniczych o powolnym przebiegu opornych
na rytuksymab”. Bendamustyna będzie finansowana ze środków publicznych.
Minister zdrowia objął też refundacją leki zawierające ombitaswir, paritaprewir, ritonawir oraz dasabuwir w ramach nowego programu lekowego – „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C” terapią bezinterferonową. Objęcie refundacją pierwszej terapii bezinterferonowej poszerzy zakres możliwości terapeutycznych i umożliwi dobranie
optymalnej terapii dla pacjentów z wirusowym zapaleniem
wątroby typu C. Dzięki temu chorzy na wirusowe zapalenie
wątroby typu C będą leczeni na światowym poziomie, bo będą korzystali z terapii niemal o 100-procentowej skuteczności. Hepatolog, prof. Małgorzata Pawłowska podkreśla, że te
nowoczesne preparaty są bardzo dobrze tolerowane przez pacjentów. Przy kierowaniu do leczenia nie będzie już potrzebna bardzo bolesna biopsja wątroby. WZW typu C nazywane
jest cichym zabójcą, bo początkowo przebieg może być bezobjawowy. Eksperci uważają, że w Polsce mamy nawet 700
tys. osób zarażonych wirusem HCV.
Refundacją objęto też lek zawierający dabrafenib, w ramach
programu lekowego leczenia czerniaka skóry.
Jerzy Jakubowicz
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Poszukujemy lekarzy następujących specjalizacji:

Z obrad ORL – czerwiec 2015 r.
Obrady Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie w dniu 10
czerwca 2015 r. prowadził prezes LIL Janusz Spustek.
Delegatura Biała Podlaska – w maju obchodzono jubileusz
20-lecia Łukowskiego Towarzystwa Regionalnego im. Jana St.
Majewskiego oraz „Nowej Gazety Łukowskiej”, której prezesem jest Zbigniew Pasik, niedawno uhonorowany Medalem
LIL. Także w maju w Korczewie k. Łosic odbyło się spotkanie
lekarzy chirurgów emerytów, pracujących i specjalizujących
się wcześniej pod kierunkiem Andrzeja Paluszkiewicza.
Delegatura Chełm – uczestniczono w posiedzeniach Rady Społecznej SP Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie i SP ZOZ Miejskiego w Chełmie, a także w obradach Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w dniu
22.05.2015 r.
Delegatura Zamość – 30.05.2015 r. odbył się VI Roztoczański Rajd Rowerowy Lekarzy, zorganizowany przez Koło Lekarzy w Biłgoraju. Zaplanowano wizytę u pani Emeryk z okazji

ukończenia 90 r. życia, połączona z wręczeniem listu gratulacyjnego oraz okolicznościowego prezentu.
Delegatura Lublin – opiniowano kandydatów na konsultantów wojewódzkich: prof. Cichosz-Lach – gastroenterologia
i dr n. med. Łukasz Matuszewski – chirurgia dziecięca. Na odnowienie pomnika Kazimierza Jaczewskiego na cmentarzu przy
ul. Lipowej zebrano 6 556 zł, resztę kosztów pokryje Stowarzyszenie Odnowy Zabytków.
Sprawy związane z działalnością komisji problemowych
ORL referowali ich przewodniczący:
Komisja ds. Lekarzy Seniorów –18 maja 2015 r. zorganizowano wycieczkę krajoznawczą na trasie Krasnobród – Zwierzyniec – Szczebrzeszyn, z wizytą w gospodarstwie pszczelarskim „Ulik”. 28.05.2015 r. odbyło się spotkanie lekarzy seniorów poświęcone rocznicy bitwy pod Monte Cassino – prelekcję
okolicznościową wygłosiła St. Jakubowska-Kusz.
Komisja Konkursowa – desygnowano przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału Chorób
Wewnętrznych 6 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ
w Dęblinie oraz na stanowisko naczelnej pielęgniarki w DSK
i 3 pielęgniarek oddziałowych w Krasnymstawie.
Komisja Zmian Systemowych – przygotowywane jest spotkanie ze starostą w Łukowie, w celu ustalenia zasad współpracy.
Komisja ds. Wykonywania Zawodu – w związku z problemami w funkcjonowaniu systemu informatycznego Rejestru
Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą wysłano pismo do NIL z prośbą o wyeliminowanie przyczyn tych nieprawidłowości
Okręgowa Rada Lekarska podjęła uchwałę w sprawie nadania
sali konferencyjnej LIL imienia Andrzeja Nowińskiego. Ustalono również, że posiedzenia ORL w II półroczu 2015 r. będą
się odbywały w dniach: 9 września, 7 października, 4 listopada i 9 grudnia.
(jj)

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, endokrynolog, dermatolog,
radiolog – badania usg w godz. przedpołudniowych w środy (ul. Radziwiłłowska 5)
• Biłgoraj – laryngolog, kardiolog, onkolog, gastrolog, alergolog, lekarz medycyny pracy
• Chełm – alergolog, neurolog dziecięcy, dermatolog, lekarz medycyny pracy
• Zamość – endokrynolog dziecięcy, gastrolog, kardiolog
• Krasnystaw – onkolog
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”.

I Konferencja Onkologiczno-Paliatywna
3 października 2015 r.

Komisja Kształcenia Medycznego
ORL w Lublinie

Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku

zaprasza lekarzy i lekarzy dentystów
na kursy medyczne
organizowane w drugiej połowie roku 2015.

FUNDACJA
HOSPICYJNA

Serdecznie zapraszamy do udziału
w I Konferencji Onkologiczno-Paliatywnej
Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC.

Harmonogram na wrzesień i październik:
Wrzesień:
19.09 – Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe – lekarze.
26.09 – NS Healthcare Anna Daria Nowicka – Komunikacja z pacjentem.

Październik:

6

Celem konferencji jest przede wszystkim zintegrowanie środowiska medycznego, które na co dzień związane jest z pacjentem chorym onkologicznie,
oraz przybliżenie tematów ważnych w codziennej praktyce lekarskiej.
Tematy wiodące:
zapalenie jamy ustnej Q wsparcie i leczenie żywieniowe u chorego onkologicznego Q płynoterapia u kresu życia Q leczenie bólu przebijającego
Q leczenie bólu metodami inwazyjnymi Q nowoczesne leczenie i postępowanie w powikłaniach w szpiczaku plazmocytowym Q postępowanie w zmianach skórnych w przebiegu stosowania leków przeciwnowotworowych.
Q

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

HOSPICJUM
W GDAŃSKU

PATRONAT MERYTORYCZNY
Konsultant Wojewódzki
w dziedzinie Medycyny
Paliatywnej
dr Aleksandra Modlińska

Organizator: Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku oraz Fundacja Hospicyjna

www.konferencja-dutkiewicza.pl
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Zamość

Medycyna na najwyższym światowym poziomie
U progu lata zamojski szpital im. Jana
Pawła II otworzył nowy rozdział w swym
dynamicznym rozwoju. W czerwcu uruchomiono w nim hybrydową salę operacyjną, ruszył też nowoczesny, drugi w tej
placówce, tomograf. Obie inwestycje to
koszt blisko 7 mln zł.

Hybryda
– operacje zespołowe
– Sala hybrydowa otwiera zupełnie nowy rozdział w naszej działalności – podkreśla dyrektor szpitala Andrzej Mielcarek. – Dzięki niej trafiliśmy do grona najnowocześniejszych szpitali w Polsce, zyskaliśmy też nieograniczone możliwości
rozwoju mikrochirurgii, a to dopiero początek, bo chcemy coraz szerzej rozwijać
techniki małoinwazyjne. Cyfrowy angiograf dostosowany do pracy ze stołem operacyjnym umożliwia współpracę chirurgów naczyniowych, kardiologów interwencyjnych, kardiochirurgów, a nawet
neurochirurgów. Interdyscyplinarny zespół specjalistów, dzięki zaawansowanej
technologii, może wspólnie prowadzić
zabiegi na dużych naczyniach krwionośnych i na sercu.
– Chirurgowi naczyniowemu sala hybrydowa umożliwia nie tylko pełnozakresową diagnostykę śródoperacyjną,
ale także wykonywanie zabiegów łączonych, które nazywamy hybrydowymi. Sala ta pozwala na łączenie operacji klasycznych z zabiegami wewnątrznaczyniowymi. Jednocześnie zapewnia bardziej świadome operowanie i pomaga nam uzyskać lepszy efekt, w tym
zmniejszenie powikłań pooperacyjnych.
Oczywiście jest to jeszcze ciągle wyzwanie i stałe pogłębianie wiedzy – mówi ordynator Oddziału Chirurgii Naczyniowej
Marek Durakiewicz.
Zalety sali podkreśla także ordynator
kardiochirurgii Łukasz Tułecki.
– Sala daje możliwość zastosowania
różnych technik w czasie jednego zabiegu. Mogą być stosowane techniki otwartej chirurgii, a w czasie jakiegoś niepowodzenia techniki endowaskularne. Z drugiej strony, w czasie różnych zabiegów
przezskórnych, sala hybrydowa umożliwia zastosowanie technik otwartych, tj.
chirurgicznych w sytuacji, w której następuje taka konieczność. Kolejną zaletą tej sali jest wykonywanie zabiegów
łączonych, np. gdy kardiolog i kardiochirurg wspólnie stoją przy stole stosując planowo techniki chirurgiczne i małoinwazyjne przezcewnikowe u tego samego pacjenta. Dobrym przykładem są

zabiegi przezskórnej implantacji zastawki
aortalnej (TAVI), które wykonujemy już
w naszej nowo otwartej sali hybrydowej
– tłumaczy.
Ostatnio zabiegi te, jak informuje
rzecznik szpitala Pankiewicz, zamojski
zespół kardiologów i kardiochirurgów
wykonał przy udziale prof. Adama Witkowskiego, kierownika Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej z Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Warszawie.

Rewolucyjny Revolution
GSI – marzenie diagnosty
Także w czerwcu w szpitalu papieskim
rozpoczął pracę nowy tomograf. To drugi tego typu aparat w szpitalu, co powinno wyraźnie skrócić kolejki pacjentów na
badania. – Daje większe możliwości diagnostyczne i szansę na wykrycie mniejszych zmian – podkreśla dyrektor Andrzej
Mielcarek. Jak wyjaśnia kierownik Zakładu Radiologii Paweł Nowaczyński, nowy
tomograf komputerowy GE Revolution
GSI może pomóc w wykryciu i scharakteryzowaniu małych zmian guzowatych
i węzłów chłonnych ulegających jedynie
dyskretnemu wzmocnieniu kontrastowemu. – Ten aparat może pomóc osiągnąć lepsze wyniki w zakresie badań jamy brzusznej, szczególnie ważne jest to
dla struktur, których wartości HU są zbyt
podobne do odróżnienia poprzez konwencjonalne CT, ale których skład jednakże
różni się – poprawa rozdzielczości tkankowej. Revolution GSI także umożliwia
wyjątkowo dokładne obrazowanie naczyniowe, nawet przy małych stężeniach
środka kontrastowego w naczyniach, co
ma szczególne znaczenie dla pacjentów

z zaburzeniami czynności nerek i serca –
tłumaczy Paweł Nowaczyński.
Poza tym aparat wykorzystuje specjalne algorytmy przetwarzania obrazu,
aby zminimalizować błędy sygnału spowodowane materiałem o wysokiej gęstości. W badaniach serca daje możliwość
lepszego radzenia sobie z efektem utwardzania wiązki i tzw. blooming artefact
na uwapnionych blaszkach i stentach,
co daje lepszą możliwość oceny perfuzji
i charakterystyki blaszki. Także integruje funkcje Snapshot Freez i GSI Assist,
które sprawiają, że łatwiej osiągnąć dokładniejszą ocenę funkcjonalną i anatomiczną zwężenia. Niemniej ważne jest, że
przy jednoczasowym obrazowaniu wieloenergetycznym Revolution GSI praktycznie emituje porównywalne dawki
promieniowania do standardowych 120
kV skanerów. Jest to przede wszystkim
związane z zastosowaniem algorytmów
rekonstrucji danych surowych Asir i dostępnością nowych presetów dedykowanych dla Revolution GSI, które zapewniają optymalną jakość obrazu przy najniższej praktycznie dawce. – Drugim,
równolegle prowadzonym projektem,
zupełnie przełomowym na skalę ogólnopolską, jest wprowadzenie scentralizowanego, bazodanowego systemu zarządzania i analizy dawki promieniowania dla
pacjenta Radimetrics® Bayer Healtcare
pracującego w oparciu o system serwerowy. Jest to pierwsza w Polsce instalacja
mająca objąć nie tylko wszystkie źródła
promieniowania w Zakładzie Radiologii,
ale docelowo również w całym szpitalu.
Daje to możliwość optymalizacji i poprawy bezpieczeństwa stosowania promieniowania jonizującego w trosce o jak najlepszą opiekę nad pacjentem.
aa

Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał
Zbyt rzadko mówi się
o tym, że wielu lekarzy
specjalistów w dzisiejszych czasach podchodzi
do kształcenia podyplomowego w sposób całkowicie skomercjalizowany, traktując szkolących
się kolegów jako potencjalną konkurencję, która
może w przyszłości ograniczyć ich dochody. Znaczna część młodych lekarzy,
szczególnie tych w trakcie specjalizacji
zabiegowych, kończąc szkolenie specjalizacyjne w rzeczywistości niewiele potrafi. O ile medycyny niezabiegowej można nauczyć się z podręczników,
o tyle uzyskanie w środowisku i wśród
pacjentów opinii dobrego zabiegowca,
w dużej mierze uzależnione jest od tego, na ile starsi koledzy-mistrzowie wykażą się wolą przekazania własnej wiedzy i umiejętności. Bardzo często zdarza się, że nauczyciele do nauki swoich
podopiecznych są niechętni, a kończący
zabiegową specjalizację lekarz …boi się
samodzielnie zoperować pacjenta. Niestety, rola starszego lekarza, jako mentora i opiekuna młodych szkolących się
lekarzy powoli odchodzi do lamusa. Wyraźnie widać, że coraz mniejsza liczba lekarzy specjalistów wyraża chęć wspierania młodych w rozwijaniu nie tylko wiedzy, ale przede wszystkim umiejętności
praktycznych. Warto postawić sobie pytanie o przyczyny tego zjawiska. Tych
oczywiście jest wiele. Wśród nich wymieniać można: zabójcze wręcz tempo
pracy i związany z nim nadmiar stresu,
przeładowanie obowiązkami, chroniczne przemęczenie, czy brak odpowiedniej gratyfikacji, ale również niechęć do
stwarzania sobie konkurencji. Niestety,
szlachetnego i bezinteresownego podejścia do szkolenia młodych lekarzy, jakie było na porządku dziennym jeszcze
ćwierć wieku temu, można by szukać ze
świecą w ręku. Czy biorąc pod uwagę

dzisiejszą „twarz medycyny” jesteśmy
w stanie to zmienić?
Kiedy jakiś czas temu byłem na stażu
z neurochirurgii, kierownik jednej z warszawskich klinik na porannym raporcie
powiedział bez ogródek, że mało którego ze świeżo upieczonych neurochirurgów można rzeczywiście nazwać specjalistą. Zapytany o przyczynę stwierdził, że leży ona w złym systemie szkolenia podyplomowego, który powoduje,
że dyplom otrzymują ludzie nieposiadający praktycznych umiejętności. Jak powiedział – w dzisiejszych czasach wyszkolenie dobrego specjalisty nie leży
w interesie szkolących go starszych kolegów, a niewielu młodych ma szczęście
trafić na prawdziwego mistrza.
Prawda boli, choć doskonale ją znamy
i skrzętnie od lat przez nasze własne środowisko zamiatana jest pod dywan. Duża
część specjalistów z dopiero co uzyskanym dyplomem nie wykonywała samodzielnie wielu operacji, które lekką ręką
poświadczono im w indeksach wykonanych procedur i zabiegów. Pytanie retoryczne – ilu neurochirurgów w Polsce potrafi dobrze zoperować przysadkę? Tych
bardzo dobrych, do których my, endokrynolodzy, skierowalibyśmy pacjenta,
można policzyć na palcach jednej, no…
może obydwu rąk. Część z Państwa zapewne powie, że prawdziwe doświadczenie nabywa się w trakcie pracy zawodowej. Oczywiście, ale potrzebne są ku temu jakieś podstawy, a te nabywa się (lub
nie) w trakcie szkolenia specjalizacyjnego. Wielu lekarzy nie wykonało nigdy samodzielnie części zabiegów, czy operacji, niezbędnych do realizacji programu
specjalizacji. Dlaczego? Bo po prostu nie
dano im takiej szansy.
Całkowicie zwątpiłem w polski system podyplomowego szkolenia lekarzy,
kiedy to wracając z tego samego stażu
usłyszałem historię kończącego gdzieś
w Polsce specjalizację z kardiochirurgii
lekarza, który nigdy w życiu nie wykonał

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

Tel. 601 340 730

samodzielnie (sic!) żadnej operacji kardiochirurgicznej. Pomimo to, wszystkie
wykonane „samodzielnie” zabiegi, wymagane do ukończenia specjalizacji, miał
pisemnie potwierdzone w indeksie.
Powyższe przykłady pokazują, jak
wielkim błędem była wprowadzona kilka lat temu w życie decyzja o likwidacji egzaminów praktycznych, na których sprawdzane były umiejętności przyszłych specjalistów. Mając świadomość,
jak wygląda system kształcenia medyków
w Polsce, strach ogarnia na samą myśl,
że człowiek może nagle, bez możliwości
wyboru operatora, trafić na stół operacyjny, przy którym stanie niemający żadnego doświadczenia lekarz.
Nie jest rzeczą normalną, że w Lublinie – liczącym prawie 350 tysięcy mieszkańców największym polskim mieście
leżącym po wschodniej stronie Wisły –
z czystym sumieniem można wymienić
dosłownie kilka nazwisk chirurgów, których endokrynolodzy mogliby polecić
jako dobrych operatorów, jeśli chodzi
o operację tarczycy. Są tacy, którzy mają dobrą rękę i niewiele powikłań, ale są
również i specjaliści, którym przy okazji
strumektomii dość często zdarza się np.
usunięcie przytarczyc, czy uszkodzenie
nerwu krtaniowego wstecznego. Część
z nich po prostu ma kiepską rękę (do specjalizacji zabiegowych trzeba mieć też
predyspozycje), ale duża część z nich nie
została podczas specjalizacji odpowiednio przeszkolona. Niedawno podczas rozmowy z młodszym kolegą – świeżo upieczonym specjalistą chirurgiem – usłyszałem, że bałby się przeprowadzić samodzielnie operację tarczycy, bo… podczas
specjalizacji nigdy takiego zabiegu samodzielnie nie wykonał. Lekarz jest trochę
jak dom. Ten, który ma słabe fundamenty, pomimo starań i wysiłków pracujących nad nim murarzy nigdy nie będzie
do końca bezpieczny. Tak samo specjalista, który niewiele nauczył się w trakcie
specjalizacji ma małe szanse na zostanie
kiedyś bardzo dobrym i cenionym przez
pacjentów lekarzem.
Wynikiem obecnie obowiązującego
systemu szkolenia jest kształcenie tysięcy „specjalistów”, którym nie przekazuje
się wiedzy i umiejętności, a którzy rozpoczynając samodzielną pracę z dyplomem
specjalisty mogą narażać na poważne niebezpieczeństwo zdrowie i życie pacjentów. W ciągu ostatnich lat wykształciliśmy pokolenie ludzi, którzy niewiele potrafią, a operacje, które przeprowadzali
„samodzielnie” w trakcie szkolenia specjalizacyjnego są jedynie operacjami „na
papierze”. Tak, niestety, wygląda polska
rzeczywistość, którą my, jako środowisko

w dużej mierze tworzymy, dając ciche
przyzwolenie rzeczom, które nie powinny mieć miejsca.
Niewielu w trakcie szkolenia specjalizacyjnego miało szczęście trafić na ludzi, którzy włożyli serce w przekazanie
im swojej wiedzy i umiejętności. Niestety, duża część lekarzy pewnych umiejętności musi nauczyć się w życiu sama. Nie
da się tego zrobić dobrze, nie mając odpowiedniego nauczyciela. Wówczas poligonem doświadczalnym stają się szpitale,
a królikami doświadczalnymi nieświadomi tego pacjenci. Kolejnym problemem,
o który młodzi lekarze prosili mnie, abym
napisał jest zjawisko „faworyzowania wybrańców”. Niestety, w wielu oddziałach
i klinikach do niektórych, szczególnie
tych „intratnych” zabiegów i operacji dopuszczane są tylko wybrane osoby (często skoligacone ze swoimi nauczycielami), a reszcie specjalizujących się lekarzy,
przy okazji łamiąc prawo, potwierdza się
jedynie ich samodzielne wykonanie. Choć
Ministerstwo Zdrowia, już wiele lat temu
obiecywało, że problem postara się rozwiązać zwiększając nadzór nad kształceniem specjalizacyjnym, to do chwili obecnej nie zrobiło praktycznie nic. Planowano wprowadzenie ankiet, w których specjalizujący się lekarze mogliby anonimowo oceniać kształcące ich ośrodki. Rozważano również wprowadzenie wirtualnych indeksów procedur i zabiegów, dzięki którym na bieżąco można byłoby monitorować proces kształcenia medyków.
Z obietnic, które składano nam kilka lat
temu, gdy pytaliśmy o to przedstawicieli MZ, na razie nic nie wyszło. Pozostaje
mieć nadzieję, że po zbliżających się wyborach, zasiadający w nowym parlamencie lekarze, pochylą się nad tematem i podejmą się rozwiązania palących, bo przecież w głównej mierze decydujących o jakości polskiego systemu ochrony zdrowia,
problemów. Tymczasem dbając o wysoki poziom medycyny, każdy z nas lekarzy specjalistów powinien myśleć w kategoriach dobra wspólnego, odsuwając
na bok wszechogarniający współczesną
medycynę komercjalizm. Właśnie taką
filozofię obok wiedzy i umiejętności powinniśmy również przekazywać szkolonym przez nas studentom medycyny i lekarzom. Bo przecież nikt inny, tylko oni
w przyszłości będą leczyć pacjentów. To
również nasi obecni uczniowie będą kiedyś również leczyć nas i naszych najbliższych. Już teraz zadbajmy więc o wysoki poziom polskiej medycyny. Bo właśnie my w naszej codziennej pracy każdego dnia go kreujemy.
Marek Derkacz
marekderkacz@interia.pl

Oferta dla lekarzy
Działki na sprzedaż
Elizówka, ul. Słoneczna,

2 działki budowlane po 11 arów każda,
Wymiary frontalnie to 24,5 m na 45 m, pierwsza linia zabudowy przy asfaltowej ulicy,
pełne uzbrojenie, położone frontem na południe. Doskonała lokalizacja 7 min.
samochodem do Uniwersytetu Medycznego, PSK4, Centrum Onkologii.
Cena 179 000 zł. Do negocjacji.

Przy zakupie dwóch działek atrakcyjny rabat.
Zapraszam do biura po wiele innych ofert.

Agencja Nieruchomości POSESJA Artur Bogaj
ul. Narutowicza 19, 20-004 Lublin
Tel. 81 743 78 72, 536 535 593

BIURO KONSULTINGOWE
doświadczenie we współpracy z NFZ

tel.: 887 774 007
OFERTA:

• Obsługa i doradztwo w zakresie:
- rejestracji podmiotu leczniczego,
- obligatoryjnej aktualizacji księgi rejestrowej (lub wpisu do OIL),
- wymogów i procedur związanych z realizacją umowy o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z NFZ,
- przygotowania merytorycznego oraz technicznego ofert składanych
w ramach konkursu ofert ogłaszanych przez NFZ,
- kontroli prowadzonych przez NFZ (kontroli ordynacji lekarskiej oraz
realizacji umów)

• Doradztwo w pozyskiwaniu dotacji z funduszy europejskich
i krajowych.

• Doradztwo w zarządzaniu podmiotami leczniczymi
(indywidualna praktyka lekarska, NZOZ)

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji
w Lublinie
zaprasza na kursy

Ochrona radiologiczna pacjenta

Inspektor
Ochrony
Radiologicznej

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

17, 18 i 24.10.2015,
egzamin 25.10.2015

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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Lekarski kalejdoskop

Wełną otulić można
wszystko!

Uczą lekarzy
od 65-lat

„Bombardowanie włóczką” to niecodzienna inicjatywa, jaką
zorganizowano w Oddziale Hematologii, Onkologii i Transplantologii USD z okazji Dnia Dziecka. Pacjenci tego oddziału dostali w prezencie włóczkowe zabawki, ale nie tylko – taras został „ubrany” w wełniane otulacze, tworząc w ten sposób niepowtarzalną instalację w ramach Urban Knitting.

W czerwcu jubileusz 65-lecia działalności świętowała lubelska uczelnia
medyczna. Uniwersytet, na którym
obecnie studiuje 7 tysięcy osób (w
tym obywatele 53 państw), wykształcił w tych latach 40 tysięcy absolwentów (17 tysięcy to lekarze),

Piknik medyczny u rektora

Personalia

Piknik pod hasłem: „Szla
che
zorganizował dla mieszkań tne zdrowie – ten tylko się dowie…”
ców Lublina Uniwersyte
t Medyczny.
Były badania, porady spe
cjalistów, a także ciekaw
e wykłady np.
o antybiotykoterapii czy
genetyce. Na chętnych cze
kały też zajęcia z zumby. Piknik tow
arzyszył obchodom 65-le
cia uczelni
i odbył się na terenie rek
toratu UM przy Al. Racła
wickich.

Prof. Stanisław Czuczwar (na zdjęciu) został jednym
z czterech nowych wiceprezesów Polskiej Akademii Nauk. Prof. Czuczwar kieruje Katedrą i Zakładem Patofizjologii UM (w październikowym wydaniu Medicusa zamieścimy wywiad z profesorem).
Szpital w Puławach ma nowego dyrektora. Został nim, po
wygraniu konkursu, Piotr Rybak, który do lipca przez 7 ostatnich lat był szefem szpitala w Łęcznej.

Darczyńcy chorym dzieciom
Jubileusz Szpitala
Neuropsychiatrycznego

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy otrzymał w sierpniu
sprzęt i aparaturę medyczną wartości ponad 90 tys. zł. Są to
m.in. maceratory, pompy infuzyjne dwustrzykawkowe i bieżnia rehabilitacyjna, a także aparatura Skol-As do korygowania wad postawy. Sprzęt ufundowali liczni darczyńcy, m.in.
Lubelski Węgiel „Bogdanka”, PZU Życie czy MPK Lublin
a także Stowarzyszenie Przyjaciół USD.

Na nowo
Zakończono budowę Collegium Pathologicum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Białe miasteczko walczące
o kontrakt
Związkowcy z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej na
początku lipca wybudowali białe miasteczko przed Urzędem Marszałkowskim przy ul. Spokojnej w związku z brakiem kontraktu dla szpitala na nowe zakresy leczenia, m.in.
z chirurgii, urologii, otolaryngologii, ortopedii, ginekologii onkologicznej i hematologii – oddziały tych specjalności utworzono w centrum dzięki jego rozbudowie. Jednym z rozważanych sposobów na pozyskanie pieniędzy jest przyłączenie do COZL szpitala
im. Jana Bożego.

Czerwiec obfitował w uroczystości jubileuszowe. 70-lecie
obchodził Szpital Neuropsychiatryczny. Jak wspominał dyrektor placówki Edward Lewczuk, w tym czasie szpital zmienił
się całkowicie: z małego, zatrudniającego tylko dwóch lekarzy, asystenta i trzy pielęgniarki do dzisiejszej, nowoczesnej
placówki, która posiada ponad tysiąc łóżek i 110 lekarzy.

Wyburzyć, aby zbudować
Pod koniec czerwca ruszyła rozbiórka budynku „starej onkologii” przy ul. Jaczewskiego 7. W tym miejscu wkrótce powstanie nowy budynek COZL.

Historia i fotografia
„To oni tędy szli i Polskę mieli w oczach”, taki tytuł nosi wystawa fotografii, których autorką
jest Marta Malicka, lekarz „od zębów”, jak sama o sobie mówi.
Zdjęcia prezentowane w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy” w siedzibie LIL przy
ul. Chmielnej, to efekt współuczestnictwa w piknikach historycznych, których organizatorem jest
Lubelska Grupa Rekonstrukcji Historycznej Front, do której należy także doktor Malicka. – Zdjęcia prezentują moich kolegów odtwarzających żołnierzy II Korpusu gen. Andersa i I Samodzielnej
Brygady Spadochronowej gen. Sosabowskiego.
Wystawę, której wernisaż odbył się w czerwcu, można oglądać do 18 września.
Tekst: Anna Augustowska

Lekarz z pasją

Nasz szoł powszedni

Poezji tajemnice
z Katarzyną Jaśkiewicz,
lekarzem anestezjologiem z Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego przy al. Kraśnickiej w Lublinie,
laureatką ogólnopolskich konkursów literackich dla lekarzy,
rozmawia Anna Augustowska
• Mało medycyny w Pani wierszach.
Natchnienie ma inne źródła?
– To prawda, nie piszę o swojej pracy, chociaż to najważniejsza sfera mojego życia i wciąż fascynujący mnie świat.
Co prawda zwykle w literackiej twórczości lekarzy dominują tematy związane z medycyną, które w naturalny sposób wypływają ze spotkań
z ludzkim cierpieniem, odchodzeniem, z nieuchronnością przemijania. Ja, mimo że jestem lekarzem
od ponad 33 lat, nie piszę o tym.
Chyba z racji swojej specjalizacji
staram się bezpośrednio unikać takich tematów.
• W czasie jednego roku znalazła się Pani wśród laureatów dwóch
największych konkursów literackich, jakie organizowane są dla lekarzy w Polsce: „Przychodzi wena
do lekarza”, który organizuje wydawnictwo Medycyna Praktyczna, a także konkursu „Tu i teraz”, który wspiera Naczelna Rada Lekarska oraz Okręgowa Rada
Lekarska w Łodzi. Zaskoczenie?
– Ogromne! Nie spodziewałam się, że
wiersze, które do tej pory pisałam wyłącznie dla siebie, mogą zwrócić uwagę
jurorów. A pragnę zaznaczyć, że w konkursie, który zainicjował prof. Andrzej
Szczeklik pt. „Przychodzi wena do lekarza”, wśród jurorów zasiadał tak wielki poeta jak Adam Zagajewski, o którym mówi się, że jest kandydatem do literackiej Nagrody Nobla i poetka Ewa
Lipska, a także Marek Pawlikowski,

Bronisław Maj i Anna Dymna. Tym większa moja radość i duma.
• Takie nagrody dodają skrzydeł?
– Z całą pewnością pozwalają uwierzyć w siebie i dodają odwagi. Piszę od

kilku lat, z różnymi przerwami. Mam
wiersze rozpoczęte, które od miesięcy
nie mogą doczekać się końca i nie wiem,
czy się doczekają. Mam też wiersze bardzo osobiste, których nie mam potrzeby
i odwagi pokazywać innym. Może kiedyś do tego dojrzeję, ale jeszcze nie teraz. Nie miałabym też jeszcze odwagi na
spotkania z czytelnikami, czy ewentualnym wydawcą tomiku, gdyby nie udział
w konkursie. A teraz, kiedy znalazłam
się wśród laureatów, mogę polecić tomik
„Dajcie mi czas”, w którym moje wiersze
ukazały się drukiem.
Dla mnie ważne jest doświadczenie,
które dał mi udział w tych konkursach.

Z księgi Koheleta

Wszystko ma swój czas
Przechylił się stolik,
Miłość z niego spadła
kanapka z żółtym serem, pomidor, sznurowadło, wypchany żuraw, samowar
dziurawy berecik Piotrusia, medalik babuni, bluzka w koronkach, torebka
Jak dotknąć
Wziąć naręcz, postawić na komodzie, przefarbować włosy, odkurzyć dywan, pójść na
wywiadówkę
Kochać
Kocham brzozy, brzezinki, poziomki
Katarzyna Jaśkiewicz
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Pamiętnik znaleziony w szpitalnej szafce
Po raz pierwszy skonfrontowałam się
z odbiorcą. To ważne i bardzo mocne
przeżycie, a także dla mnie zaskakujące,
bo okazuje się, że czytelnicy odnajdują
w moich wierszach często zupełnie inne treści niż te, o których myślałam, kiedy je pisałam.
• To chyba siła poezji – jej wieloznaczność?
– W poezji zawiera się bogactwo przeżyć, obrazów, złożoność i różnorodność
widzenia świata, postaw, przesłań, marzeń, tęsknot i wątpliwości, które się
utrwala i przekazuje innym. Są to
przeżycia własne lub tych, w imieniu których się przemawia. Jeśli potrafimy przyjrzeć się poezji, zrozumieć ten przekaz, a nie zawsze
jest to łatwe, to poprowadzi nas
ona w świat swojski lub tajemniczy, prosty lub niepojęty; czasami podobny do rzeczywistości lub
obcy nam i odległy. I to jest tajemnica poezji.
• Ma Pani ulubionych poetów,
gatunki literackie?
– Pochłaniam książki – dzień
bez czytania jest dla mnie stracony.
Jeśli piękno poezji – to wzorem „Kwiaty
polskie” Juliana Tuwima. Uwielbiam biografie. To fascynujące, kiedy można wejść
w historie życia znanych osób. Moi ulubieni autorzy piszący biografie to m.in.
Irving Stone ze swoją „Udręką i ekstazą”, Joanna Siedlecka i „Czarny Ptasior”
i w ostatnim czasie mój ulubiony autor
to historyk Sławomir Koper z „Miłością
w Powstaniu Warszawskim”.
• W Pani wierszach odnalazłam filozoficzną refleksję nad życiem. Ale okazuje
się, że to bardziej poetycka publicystyka
jak np. w wierszu „Dla Brygidy” o śmierci katowickich dziennikarzy TVN.
– Myślę, że warto tłumaczyć swoje
wiersze, ale cieszy mnie też, że moi czytelnicy znajdują w nich inny kontekst. To
często zaskakujące. Wyraźnie też widać,
że moją inspiracją do pisania jest samo
życie – niekoniecznie to najbardziej aktualne. W wierszu pt. „Architekt świata”
piszę o getcie warszawskim, chociaż ani
razu nie używam tego słowa.
• Nad czym teraz Pani pracuje?
– Chodzi mi po głowie pomysł na opowiadanie, mam już nawet temat – chciałabym napisać o „warszawskich słoikach”,
akcja działaby się w pociągu. Ale więcej
nie zdradzę.

(serial prawie codzienny)

25 czerwca
Niechcący podsłuchałem rozmowę dwóch pań salowych. Jedna mówiła do drugiej – „Wiesz, ten starszy pacjent na „szóstce” to podobno niegdyś znakomity, sławny pływak! Parokrotny mistrz nawet! Chory, ale wygląda, że nadal chyba w niezłej
kondycji!”. A ta druga na to – „Wiem! I chyba przez tą kondycję i z przyzwyczajenia robi te czterdzieści basenów dziennie! A ja mam tą salę!”. Pomyślałem, że ten drugi spod okna
musiał być chyba kiedyś niezłym myśliwym, bo załatwienie
od dziesięciu do dwunastu kaczek na dobę, to dla niego pikuś.
Cóż, przyzwyczajenie drugą naturą człowieka i należy to rozumieć, ale w nocy to trudno, bo bardziej słychać. Całe szczęście, że nam do sali jeszcze jakiegoś dawnego, sławnego wirtuoza skrzypiec nie dołożyli. Podobno muzyka łagodzi obyczaje,
ale chyba nie zawsze, bo wyobraziłem sobie wyczyny pływaka i myśliwego, do tego ze skrzypcowym podkładem muzycznym i do tego w nocy! Takiej kakofonii nikt normalny by nie
wytrzymał, ale my pewnie musielibyśmy! W końcu to szpital
a nie filharmonia. Do filharmonii dużo łatwiej się dostać albo
w ogóle można nie pójść, a tu człowieka nawet czasem przywiozą. I nawet na sygnale. I to jest sygnał, że tu trzeba być pokornym, wdzięcznym i cierpliwym. W końcu zdrowie najważniejsze, a nie muzyka.

26 czerwca
Po wizycie znów był kapelan. Ostatnio w ogóle chadza jakby częściej, a od paru dni żegna nas tym samym – „DAJ BOŻE ZDROWIE”. Czyżby to była ostatnia możliwość leczenia,
jaka w tym szpitalu została? Zaczynam się obawiać.

28 czerwca
Wiosna już dawno minęła, ale podobno teraz właśnie kolejną
genialną decyzją odgórną będzie się upiększać roślinami ozdobnymi otoczenie szpitala. I dobrze. Jak już nie można tego, co
się napsuło ulepszyć, to można przynajmniej spróbować upiększyć. Obsadziło się szpitale swoimi, przyjęli się, to i rośliny też
się może przyjmą. A to sadzenie adekwatnie do sytuacji to ja
bym widział tak – koło kaplicy mniszki lekarskie, przy okulistyce – jaskry, przy urologii – osiki, przy psychiatrii – rabatki
szaleju, koło ginekologii – dziurawce,

obok anestezjologii – dmuchawce, przy księgowości – srebrniki Judasza, przy chirurgii – kwiaty cięte, a wszędzie gdzie się
tylko da – pekunie. Tych najbardziej brakuje. Zwłaszcza na nagrody i odprawy dla obsadzonych. Oddłużanie szpitala może
poczekać, bo w końcu człowiek dobrem największym! I niektórych z tych człowieków się zna.

1 lipca
Podobno prasa donosi o rosnącej znieczulicy w szpitalach.
Sąsiad z „piątki” mi to powiedział. Robili mu jakąś punkcję
i żadnej znieczulicy nie odczuł, bo wszystko czuł i dlatego uważa, że prasa kłamie i będzie robił obywatelską akcję zbierania
podpisów – „WIĘCEJ ZNIECZULICY W SZPITALACH”!
Niech robi, jeżeli mu się znieczulica ze znieczuleniem myli. Język polski zawsze był trudny, ale jaki kraj, taki poziom. A znieczulica w normie.

3 lipca
Sąsiad, nerwus spod drzwi, zapytał mnie, co sądzę o tym
wszystkim, co się teraz w tym biednym kraju dzieje, dodając, że
gdyby on sądził, to miejsc w więzieniach by zabrakło dla tych
wszystkich za to odpowiedzialnych! Nie odpowiedziałem, tylko go ostrzegłem, że jak się będzie dalej tak wywnętrzał na temat władzy, to może sobie poważnie zaszkodzić, bo idą nowe
wybory, nowa władza i nowe czasy. I żeby się nie zdziwił, że po
takim gadaniu będzie miał ekspresowo encefalografię, konsultację psychologiczną i psychiatryczną, rewizję w domu i jednoznaczną diagnozę z leczeniem przymusowym. W końcu problemy z takimi pytaniami na temat władzy Sowieci już w dwudziestych latach rozwiązali. Nawet piosenka taka powstała – „PSYCHUSZKA, PSYCHUSZKA, PSYCHUSZKA MAJA”.

15 lipca
Była rocznica zwycięstwa pod Grunwaldem. A prusaki jak łaziły, tak łażą! Klęski nam zawsze wychodziły, zwycięstwa nie.

25 lipca
Była ciotka. Podobno Wałach, nasz sąsiad
z parteru, robi się już biznesmenem pełną
gębą. Ostatnio nawet frak sobie kupił. Byłem ciekaw, jak w tym wygląda. Ciotka
mówi, że tak samo jak przedtem, tylko
że we fraku. Poza tym do białych skarpetek nie bardzo mu pasuje. I co
z tego? Ale biznesmen jest.
I już nie Wałach, tylko
Rumakiewicz. Dwa tygodnie temu sobie zmienił. I słusznie. W końcu
Wałach we fraku to bardziej gra półsłówek niż przedstawiciel kwitnącego, rodzimego biznesu. Cóż, takie czasy. Sąsiedzi się pną, a ja leżę.
Irosław Szymański

Supernowoczesne, interdyscyplinarne i konieczne
Rusza budowa supernowoczesnego
Zintegrowanego Interdyscyplinarnego
Centrum Symulacji Medycznej, które
stanie przy ul. Chodźki, w miejscu dawnej stołówki studenckiej, która została
wyburzona.
Konieczność tworzenia centrów symulacji wymusza reforma kształcenia lekarzy, na mocy której studenci medycyny
nie odbywają już na zakończenie nauki
rocznych staży w szpitalach.
W Centrum Symulacji praktyczne umiejętności będą zdobywać studenci piątego
i szóstego roku studiów medycznych. Będą mieli możliwość przećwiczenia na fantomach i symulatorach sytuacji, z którymi spotkają się później jako lekarze w codziennej pracy w karetkach pogotowia i na
salach operacyjnych. Nauczą się też posługiwać nowoczesną aparaturą – informuje
rzecznik Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Włodzimierz Matysiak.
Imponujący swą sylwetką budynek zaprojektowali architekci z Poznania (ich
pracę wybrano spośród kilkunastu, jakie
napłynęły na konkurs). W nowym, liczącym sześć kondygnacji budynku powstanie wiele pracowni symulacyjnych m.in.
symulator ambulansu, sale do intensywnej terapii, sale operacyjne, pracownie
symulacji położniczych, pediatrycznych
i pielęgniarskich, prosektorium. Jedno

z pomieszczeń przystosowane zostanie
do ćwiczenia akcji ratunkowych w sytuacjach odzwierciedlających wypadki drogowe. Będzie też sala konferencyjna na
ponad 300 miejsc. Budynek będzie też
dysponował podziemnym parkingiem.
W pracowniach na fantomach szkolić się
będą nie tylko studenci, ale także lekarze
oraz służby ratunkowe.
– Budowa obiektu pochłonie 26 mln
680 tys. zł. Będziemy się starać o dotacje – przyznaje prof. Andrzej Drop, rektor
UM i dodaje, że wyposażanie całego budynku będzie równie kosztowne. Centra

symulacji istnieją już w uniwersytetach
medycznych w Katowicach i Poznaniu.
Na całym świecie lekarze zdobywają wiedzę szkoląc się na fantomach. Tak się postępuje na uczelniach w Europie Zachodniej i USA, co nie wyklucza absolutnie
pracy z pacjentami.
Centrum stanie przy ul. Chodźki,
w kampusie Uniwersytetu Medycznego,
obok największej lubelskiej lecznicy, Szpitala Klinicznego nr 4. Wykonawcą będzie
spółka Skanska, z którą uczelnia podpisała już umowę. Zakończenie budowy przewidziano na koniec 2017 roku.
aa

Seniorzy na Podlasiu

Szlakiem czterech kultur
W czerwcu lekarze seniorzy zwiedzali Podlasie podróżując
szlakiem 4 kultur i tradycji. Pierwszy przystanek był na świętej Górze Grabarce, gdzie liczący 7 tysięcy las krzyży otacza
klasztor prawosławny św. Marty i Marii, odbudowany po niedawnym pożarze. Sanktuarium słynie z wielu uzdrowień. Następnie zwiedziliśmy barokowy pałac Branickich w Białymstoku, zwany również Polskim Wersalem, głównie z powodu
ogrodów wokół pałacu. Od 1950 r. w pałacu mieści się Uniwersytet Medyczny. W niedalekiej Choroszczy obejrzeliśmy Pałac na Wodzie, a w nim muzeum wnętrz pałacowych. Byliśmy

też w Tykocinie. W tym miasteczku mieszkało 60 proc. ludności żydowskiej, o czym świadczy zabudowa i jedna z dwóch
najlepiej zachowanych synagog w Polsce. Na drodze naszego zwiedzania znalazły się również Kruszyniany – wieś tatarska, zamieszkana w większości przez wyznawców islamu. Do
dzisiaj jest tam czynny meczet z 1779 r. Gmina muzułmańska
kultywuje dorobek swoich przodków – Tatarów. Tatarzy walczący z Turkami po stronie Polski w nagrodę zostali osadzeni
na tych ziemiach. Tu się czuje powiew Dalekiego Wschodu.
W naszej podróży zwiedziliśmy też Supraśl i klasztor Ojców
Bazylianów, odbudowany po całkowitym zniszczeniu wojennym, a w nim pięknie złocone ołtarze, ikony i żyrandole. Niezapomniane wrażenie zrobiło na nas multimedialne Muzeum
Ikon oraz pracownia pisania ikon. Supraśl to miasto sanatoryjne, leżące w sercu Puszczy Knyszyńskiej, przyjmuje na leczenie uzdrowiskowe górnych dróg oddechowych, gdyż żywice
sosnowe w puszczy i błota nadnoteckie posiadają właściwości lecznicze. Po rozbiorach Polski przybyli do Supraśla kolonizatorzy niemieccy, którzy rozwinęli przemysł włókienniczy. Do dziś przetrwały domy tkaczy, pałac Bucholtzów, jest
również kościół protestancki. Podróżując szlakiem 4 kultur:
katolicyzmu, prawosławia, judaizmu i islamu napotkaliśmy
ślady protestantyzmu, jako piątej religii – kultury.
Wilhelmina Rachwalska

Literacko

Piękno bez granic

Operowo

Piękny głos na finał
Przez całe lato trwał XIX Międzynarodowy Festiwal Organowy Lublin
– Czuby. Hasłem tegorocznego festiwalu jest „2015. Rok św. Jana Pawła
II”. Robert Grudzień, dyrektor artystyczny, zaprosił do Lublina gwiazdy
polskich i zagranicznych scen muzycznych. Kto jeszcze nie wybrał się
do parafii pw. św. Rodziny (ul. Jana Pawła II 11) ma okazję 23 września
pójść na koncert zamykający festiwal.
O godz. 19 z recitalem wystąpi Małgorzata Walewska. Jej mezzosopran zachwyca melomanów na całym świecie. Małgorzata Walewska
urzekła publiczność m.in. Metropolitan Opera w Nowym Jorku, Covent
Garden w Londynie czy Theatro Real w Madrycie.

Teatralnie

20 raz konfrontacje
8 października zacznie się 20. edycja Konfrontacji Teatralnych, które
w tym roku potrwają do 18 października. Jubileuszowy program zbudowany jest wokół trzech nurtów tematycznych: Polityczność sztuki, także
tej cenzurowanej; Sztuki performatywne i Niezależność. Tegoroczny festiwal rozpocznie lubelska edycja projektu„Transcryptum”Wojtka Blecharza,
jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów, który przygotuje
w piwnicach Centrum Kultury performatywną instalację muzyczną.
Jednym z bardziej istotnych wydarzeń tegorocznej edycji festiwalu
będzie zamykająca konfrontacje polska premiera zespołu Needcompany.
To jedna z najważniejszych grup teatralnych na świecie, zespół ikoniczny dla myślenia o współczesnych sztukach performatywnych. W Lublinie
wystąpią po raz pierwszy, prezentując spektakl „The Blind Poet” w reżyserii Jana Lauwersa, swoją najświeższą produkcję. Informacje o programie i biletach będą na http://20.konfrontacje.pl

Muzycznie

W skansenie

Jarmark koński po św. Idzim
Barwne widowisko opowiadające o dawnych zwyczajach kupna
i sprzedaży koni, obejmujące ich pokaz, podbijanie ceny, próbę uciągu oraz wieńczący całość litkup – tradycyjne opijanie wódką zawartej
transakcji – zobaczymy 12 września w Muzeum Wsi Lubelskiej w sektorze Roztocze. Jednodniowy jarmark nawiązujący do historycznych targów łęczyńskich i piaseckich, organizowanych w okresie międzywojennym, będzie od godz. 12 do 15. Przy okazji wydarzenia będzie można podpatrzeć pracę kowala przy czyszczeniu kopyt i podkuwaniu konia oraz przejechać się bryczką, a wszystko to przy dźwiękach regionalnej kapeli ludowej.

Odeszli

Cydr i muzyka
19 września połączenie coraz bardziej modnego napoju i muzyki. Na
placu przy Teatrze im. H.Ch. Andersena pojawi się scena, a na niej wystąpią
gwiazdy tegorocznej trasy koncertowej Spragnieni Lata. Będą to: Skubas,
XXANAXX i Julia Marcell. Spragnieni Lata to trasa koncertowa promująca
Cydr Lubelski. Impreza na Starym Mieście będzie okazją do spróbowania
cydrów różnych producentów, nie tylko Cydru Lubelskiego. Lublin jest
ostatnim miastem na cydrowej, jabłkowej, promocyjnej trasie.

(oprac. JKG)

„Piękno bez granic” to książka Francuza – Huberta hr. d’Ornano, mocno związanego z Polską,
z Lubelszczyzną i z Lublinem. Hrabia urodził się
w 1926 r. w Mełgwi k. Lublina, w pałacu ciotki Rulikowskiej. Szczęśliwe dzieciństwo spędził
w Trawnikach k. Lublina, w majątku babki Aleksandry Michalskiej. Na żądanie rodziców mieszkających w Paryżu, obawiających się o dzieci, wraz
z bratem Michałem (późniejszym ministrem) wyjechał ostatnim pociągiem, który opuścił Polskę
31 sierpnia 1939 r. „Dzięki Polsce stałem się obywatelem świata, z horyzontem o wiele szerszym niż
jedynie francuski punkt widzenia. Dorastałem na
brzegach rzeki Wieprz, dopływu Wisły, w przepięknej krainie, w której przeplatają się na zmianę pola
i lasy. W krainie usianej malutkimi miasteczkami,
dworami, drewnianymi kościołami. Przy każdym
posiłku modliliśmy się, a w niedzielę uczestniczyliśmy w mszy świętej, w pobliskim miasteczku –
Biskupice. Po powrocie do domu śpiewaliśmy hymn Polski – „Jeszcze Polska
nie zginęła” i pieśni legionowe”. „Piękno bez granic” to album, który przedstawia biografię szlacheckiego rodu d’Ornano, pochodzącego z Korsyki, podobnie
jak rodzina Bonaparte, z którą byli spokrewnieni. To również historia kosmetycznej firmy Sisley. Książka opowiada też historie trzech kobiet, które weszły
do rodziny: Marii Walewskiej, która została żoną Filipa Antoniego hr. d’Ornano, późniejszego marszałka Francji; Elżbiety Michalskiej (z Trawnik), żony Wilhelma hr. d’Ornano i Izabeli, potomkini dwóch słynnych rodów: hrabiów Potockich i książąt Radziwiłłów, która została żoną Huberta hr. d’Ornano.
Izabela i Hubert d’Ornano od lat są bardzo zaangażowani w promowanie Polski. Przed laty utworzyli Stowarzyszenie „Pomoc dla Polski”, które wysyłało
sprzęt medyczny i leki m. in. do Gdańska i Lublina (Dziecięcy Szpital Kliniczny), a także szkoliło polski personel medyczny (też z DSK) w szpitalach francuskich. Dzięki stypendium, ufundowanemu dla uczczenia pamięci ich tragicznie
zmarłego 20-letniego syna Marka (zginął w wypadku samochodowym), szkoleni są we Francji polscy biznesmeni. Hrabina Izabela nazywana jest często ambasadorem spraw polskich na świecie. W 1994 r. za swoją działalność została
odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Kiedy w lipcu 2015 r. byłem kolejny raz z rodziną w pięknej paryskiej rezydencji państwa
d’Ornano, powitała nas ta sama wspaniała i życzliwa atmosfera, przesycona
polskością. Rozmowa, oczywiście wyłącznie w języku polskim, a z hr. Hubertem tradycyjnie odśpiewaliśmy hymn Polski „Jeszcze Polska nie zginęła” oraz
piosenki legionowe, ze szczególnie ulubioną przez gospodarza piosenką – „O mój rozmarynie rozwijaj się”. I gospodarzom, i nam trudno było ukryć wzruszenie.
Promocja książki – „Piękno bez granic” odbyła się 16 czerwca 2015 r. w hotelu Bristol.
Jerzy Jakubowicz
Hubert d’Ornano „Od Marii Walewskiej do Sisleya”
– „Piękno bez granic”, Editions Spotkania, Warszawa, 2015 r.

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.
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Szanownej Pani

dr n. med. Halinie Klepackiej
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu nagłej śmierci

męża
składają kierownik oraz pracownicy
Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie.
MEDICUS 8–9/2015

Maria
Mazur-Kołaczyńska
(1935–2015)

W dniu 22 czerwca 2015 r., po
długiej i ciężkiej chorobie, zmarła Maria Mazur-Kołaczyńska,
pionierka przemysłowej okulistyki w naszym regionie. Dyplom lekarza medycyny uzyskała
w 1958 r. na Wydziale Lekarskim
Akademii Medycznej w Lublinie. Pochodziła z rodziny o dużych tradycjach medycznych. Ojciec, Stanisław Mazur, był znanym i cenionym
ginekologiem położnikiem. Dwa razy pełnił też
funkcję dyrektora szpitala przy ul. Staszica 16
w Lublinie. Mąż, Włodzimierz Kołaczyński, był
specjalistą radiologiem, a ich syn Marcin jest
specjalistą chirurgiem. Brat Marysi, Wojciech
(urolog) i siostra Marta (radiolog) – ich współmałżonkowie są również lekarzami. Przed laty mówiono żartobliwie, że uwzględniając rodzeństwo stryjeczne można by założyć szpital
rodzinny. Maria Mazur-Kołaczyńska w czasie
pracy w Klinice Okulistycznej uzyskała I i II
stopień specjalizacji z okulistyki. W 1966 r.
rozpoczęła pracę w przychodni przemysłowej,
która przekształciła się później w Wojewódzki
Ośrodek Medycyny Pracy. Były to czasy, kiedy jeszcze nie było opracowanych norm, standardów, pozwalających na prawidłowe orzekanie o przydatności do pracy. Dzięki jej pracy i wysiłkowi udało się to zrealizować w naszym regionie. Uzyskaną wiedzą i doświadczeniem dzieliła się w czasie prowadzonych szkoleń z młodymi adeptami okulistyki przemysłowej. Przez wiele lat była również biegłym sądowym w zakresie swojej specjalności. Prywatnie była osobą bardzo towarzyską. Wraz
z mężem prowadziła ożywione życie towarzyskie, a spotkania u nich to była również okazja
do prowadzenia ciekawych rozmów i dyskusji.
Niezwykle oczytana nieraz telefonowała z informacją, że ukazała się nowa ciekawa książka. Uwielbiała podróże po kraju i Europie, połączone ze zwiedzaniem ciekawych zabytków
i muzeów. Miała duże poczucie humoru, nieraz
dość ciętego, a Jej powiedzenia krążyły wśród
rodziny i przyjaciół jako ciekawe anegdoty. Była zawsze starannie i gustownie ubrana – ot, po
prostu prawdziwa dama.
Odeszła po ciężkich 6-miesięcznych zmaganiach z nieuleczalną chorobą. W rzadkich
chwilach przytomności była pogodna i spokojna. Pozostała po Niej luka w rodzinie i u
przyjaciół. Upłynie zapewne wiele lat, kiedy
będzie można przytoczyć słowa pięknej, ale
smutnej piosenki – „wiatr zatarł ślad”... Pamiętajmy jednak, że zmarli żyją wśród nas dopóki
o nich pamiętamy. A Marysia zasługuje na to,
aby o niej pamiętać.
Rodzina i przyjaciele
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Sałatka po lekarsku

Lekarska rekreacja i sport

Śliwka na kwaśno

Weterani na start!

Śliwka jest niedocenianym owocem, a przecież
zawiera bogactwo witamin A, C, E, B6, K, polifenoli (między innymi kwas chlorogenowy), potasu,
wapnia, żelaza, fosforu, magnezu i błonnika. Biorąc pod uwagę przeciwutleniające oraz przeciwdziałające zaparciom działanie śliwek, owoc ten stanowi ważny produkt w profilaktyce raka jelita grubego. Powinny je również docenić kobiety zmagające się z pękającymi naczynkami. Ponieważ śliwki mają znaczną ilość witaminy K oraz witaminy C, uszczelniającej naczynia krwionośne. Natomiast śliwki suszone przewyższają śliwki świeże jedną cechą. Stanowią pięciokrotnie bogatsze źródło
witaminy A. O jej zaletach przy produkcji destylatów wspominać nie będę. Owoc ten pochodzi prawdopodobnie z Azji
Mniejszej, skąd w czasie wojen i wędrówek ludów dostał się
do Europy. Na starym kontynencie śliwka znana jest od połowy XVII wieku i jest szeroko rozpowszechniona. Do Polski najprawdopodobniej przywędrowała z Węgier, stąd nazwa
jej jednej z najpopularniejszych odmian. Dzisiaj to już kilkadziesiąt gatunków.
Tym razem pragnę zaproponować śliwki na kwaśno, czyli
grzanki z pastą śliwkową.
Skadniki:
• 10–12 grzanek pszennych
• Pasta:
• 6–8 śliwek (twardych słodko-kwaśnych)
• 250 dag serka mascarpone
• dwa grube na 5 mm plastry sera salami – ok. 10 dag
• Po ⅓ zielonej, czerwonej i żółtej papryki (świeżej słodkiej)
• ½ łyżeczki czarnego pieprzu (świeżo mielonego).
Wszystkie składniki kroimy w drobniutką kostkę i łączymy
z serkiem. Wstawiamy do lodówki na 0,5 godziny (uwaga –
dla lubiących ostrzejsze smaki można dodać czubatą łyżeczkę
drobno posiekanego imbiru).
Grzanki przygotowujemy ze zwykłych pszennych bułeczek.
Przekrawamy je na pół, a następnie podpiekamy w piekarniku przez 3–5 minut z włączonym termoobiegiem i temperaturą 180 st. Jak się lekko zezłocą wyjmujemy i nacieramy dobrą (!) oliwą wymieszaną z utartym oregano lub bazylią i nacieramy przeciętym na pół ząbkiem czosnku Następnie wkładamy je ponownie do piekarnika na 3–4 minuty obrócone na
drugą stronę.
Po wyjęciu nakładamy gotową i schłodzoną pastę, dekorujemy śliwką pokrojoną w plasterki. Świetnie smakuje jako przekąska z białym winem lub piwem.
Dariusz Hankiewicz

W dniach 27–28 czerwca br. odbyły się IV Mistrzostwa Polski Lekarzy w Lekkiej Atletyce (w ramach XXV Mistrzostw
Polski Weteranów). Lubelską Izbę Lekarską w tych zawodach
reprezentował Ryszard Siwek, który zdobył srebrny medal
w biegu na 100 metrów i brązowy medal w skoku w dal.
W zawodach brał udział także Stanisław Kowalski, mistrz
świata w biegu na 100 metrów w kategorii 100-latków (Kowalski ma 105 lat)!
rs

Piotr Otrocki wicemistrzem Polski
lekarzy w golfie!

Bychawa kolarską stolicą

36. Medigames 2015

Medalistka Anna
W dniach 18–25 lipca 2015 roku odbyły się w Limerick, w Irlandii, Światowe Igrzyska Medyczne. Polscy medycy w klasyfikacji medalowej zajęli 6. miejsce zdobywając 31 krążków.
Na stadionie lekkoatletycznym cztery medale zdobyła reprezentująca Lubelską Izbę Lekarską Anna Michałowska: srebrne na 400 i 800 m oraz brązowe na 200 i 1500 m (na zdjęciu
w białej koszulce)
am

Na starcie czerwcowych 12. Mistrzostw Polski Lekarzy
w Bychawie stanęło 81 zawodników.
Sensacją był wypadek jednego z faworytów, Dariusza Morawskiego, chirurga onkologa z Opola. Popularny „Dario” ze
złamanym obojczykiem i seryjnym złamaniem żeber tym razem
zamiast na podium, wylądował w szpitalu. Humor mu dopisuje
i nie zamierza w przyszłości zwalniać przed zakrętami.
Wśród pań klasą dla siebie i rywalek była Aleksandra Boroń z Małopolski, która niemal w męskim stylu rozprawiła się
z pierwszą 39-kilometrową pętlą i czasie poniżej jednej godziny. Dr Ola jako jedyna kobieta przejechała oba okrążenia.
Zwyciężyła również zdecydowanie w samotnej jeździe na czas.
Wśród nieco starszych entuzjastek rowerowych potyczek warto wyróżnić Marię Kopertowską-Majchrzak z Kostrzyna n. Odrą oraz niezłomną reprezentantkę Lubelszczyzny Rozalię Szafranek z Chełma.
Siła męskich nóg i smukłe sylwetki bez grama tłuszczu osadzone na siodełkach ultrawypasionych rowerów, potrzebują jeszcze mniej czasu na pokonanie trasy, zarówno z góry jak i wspinaczki na wzniesieniach. Płaska trasa – to zdaniem kolarzy –
rozrywka dla grubasów, którzy właśnie kupili sobie rower. Cieszy bardzo dobry wynik czasowy bardzo młodego i ambitnego Michała Niewczasa, na tle wyników naszych eksportowych
asów Michała Małyszy i Krzysztofa Matrasa.
(MS)

W dniach 5–7 czerwca odbyły się XV Jubileuszowe Mistrzostwa Polski Lekarzy w Golfie, w których wzięła udział rekordowa liczba 78 uczestników. Pierwszy dzień rozegrano na polu golfowym Modry Las koło Choszczna, drugi i trzeci na górzystym polu Binowo Park niedaleko Szczecina. Okręgową
Izbę Lekarską w Lublinie reprezentowała tym razem liczna,
bo 6-osobowa grupa, która spisała się bardzo dobrze, zdobywając dwa medale w konkurencjach indywidualnych. Po raz
pierwszy w historii drugie miejsce w najważniejszej kategorii „brutto” zdobył członek naszej LIL – Piotr Otrocki, który
w ten sposób został wicemistrzem Polski lekarzy na rok 2015.
W tej kategorii miejsca tuż za pierwszą dziesiątką zajęli Jacek
Grabski, który był trzynasty i Artur Czekierdowski, który był
piętnasty. Z kolei w jednej z 3 kategorii „netto” – grupie zawodników powyżej 32 hcp – złoty medal zdobyła Sylwia Czekierdowska. Zawodom towarzyszyła wspaniała pogoda i wszyscy grający, pomimo pokonania pieszo ponad 30 kilometrów
w 3 rundach, byli na końcu zawodów zadowoleni i uśmiechnięci. Niepowtarzalny kontakt z przyrodą i udział w tym jubileuszowym wydarzeniu towarzysko-sportowym pozostawił
wszystkim niezapomniane wspomnienia. Zapraszamy na kolejne MP lekarzy w golfie w czerwcu już za rok!
acz

Piotr Otrocki, Marek Kuczynski Artur i Sylwia Czekierdowscy,
Jacek Grabski, Jerzy Szymczak – organizator

W październiku

Rodzinny Piknik w Jabłonnie
4 października 2015 roku zapraszamy na imprezę plenerową do Jabłonny. Dworek Jabłonna, w odległości niecałych
10 km od Lublina, położony jest w Krzczonowskim Parku Krajobrazowym. Komisja Rekreacji i Sportu Lubelskiej Izby Lekarskiej zaprasza tam członków LIL wraz z rodzinami na piknik, obfitujący w wiele atrakcji. Profesjonalni animatorzy będą pracować z dziećmi, zorganizujemy konkursy i możliwość gry w siatkówkę dla młodzieży i dorosłych. Będą też niespotykane
dotąd atrakcje: Jam session, w którym, w klimacie bluesowo-rockowym, mogą wziąć udział muzykujący medycy (zainteresowanych prosimy o kontakt z LIL) oraz motoryzacyjne, które zainteresują dorosłych i dzieci.
Udział w pikniku, w tym liczbę członków rodziny – należy zgłaszać do 25 września br. na adres e-mail:
komisja.sportu-imprezy@oil.lublin.pl
Miejsce: Dworek Jabłonna, Jabłonna 44A, 23-114
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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” SC w Rejowcu Fabrycznym,
22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Chełmska 99,
pilnie zatrudni lekarza do pracy w POZ. Kontakt: tel. (82) 566-31-80; mail: eskulap.rejowiec@wp.pl
• 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
• Przychodnia Specjalistyczna zaprasza do
współpracy lekarzy specjalistów oraz przedstawicieli zawodów medycznych. Proponujemy wynajem gabinetów lekarskich na godziny lub dni lub inne formy współpracy do
uzgodnienia. Możliwość wynajęcia gabinetu
na wyłączność. Tel. 502 329 921 (w godz. 18–
20.00). Adres www: promedpulawy.pl
• Zatrudnię lekarza do prowadzenia POZ oraz
lekarzy specjalistów do pracy w nowo powstałym ośrodku zdrowia w Krasieninie Kolonia. Tel. 601 948 383.
• SP ZOZ w Hrubieszowie zatrudni lekarzy: anestezjologa, neurologa, chirurga, pulmonologa, rehabilitanta, lekarza POZ. Tel. 84 696-2206.
• Prywatne specjalistyczne CENTRUM MEDYCZNE CHODŹKI nawiąże współpracę z lekarzami
wszystkich specjalizacji, ul. Chodźki 17, lok 5,
www.cmchodzki.pl, tel. 604 710 463
• Centrum Medyczne „SOLMED” we Włodawie,
al. Jana Pawła II 19A, poszukuje do współpracy (usługi komercyjne) lekarzy: okulisty, diabetologa, urologa, gastrologa, dermatologa
i endokrynologa. Dysponujemy w pełni wyposażonym gabinetem okulistycznym (łącznie z OCT) oraz USG i USG Doppler. Warunki do
uzgodnienia. Nasza strona internetowa: www.
solmed.wlodawa.pl, nasz e-mail: solmed.solarz@wp.pl; tel. 82 572-44-44, 509 299 705.
• NZOZ„AniMED” Ośrodek Zdrowia w Urszulinie
(ok. 60 km od Lublina w kierunku Włodawy)
zatrudni lekarza specjalistę w zakresie endokrynologii. Warunki pracy i płacy do uzgodnienia. Tel. 608 315 587; 502 639 781; 82 57130-02.
• Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie zatrudni lekarzy specjalistów w zakresie:
anestezjologii i intensywnej terapii, radiologii i diagnostyki obrazowej, gastrologa z możliwością wykonywania badań endoskopowych oraz kierownika i lekarza ZOL-u. Możliwość zatrudnienia etatowego lub kontraktowego, w pełnym lub częściowym wymiarze
czasu pracy. Warunki pracy i płacy do uzgodnienia w SPSzW w Lublinie, ul. Biernackiego
9, tel. (81) 748-37-30, (81) 740-20-39, e-mail:
sekretariat@spszw.lublin.pl, orin@spszw.lublin.pl
• SP ZOZ w Lubartowie poszukuje kandydatów
do pracy: lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii lub radiodiagnostyki lub radiologii
i diagnostyki obrazowej także w trakcie specjalizacji i lekarza specjalisty chorób płuc lub
w trakcie specjalizacji lub specjalisty chorób
wewnętrznych. Także lekarza specjalisty chorób wewnętrznych do pracy w oddziale internistyczno-kardiologicznym. Tel. 81 855-28- 07
lub e-mail: sekretariat@spzoz-lubartow.pl
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• 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.

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.
• NZOZ w Zamościu zatrudni lekarza dentystę
po stażu. Praca na kontrakt z NFZ i prywatnie,
udostępni dwupokojowe mieszkanie w bloku. Możliwość zatrudnienia również na staż.
Tel. 696 487 438.
• Praca dla lek. stomatologa w Rykach i Nowodworze na NFZ i prywatnie. Telefon
606 609 390.
• Gabinet w centrum Białej Podlaskiej przyjmie
do pracy lekarza dentystę na staż lub do pracy. Kontakt deniro@post.pl; tel. 602 507 717.
• Zatrudnię lekarza stomatologa w Piaskach (20
km od Lublina). Tel. 508 467 849.
• Gabinet stomatologiczny w Chełmie zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy młodego,
utalentowanego lekarza, rzetelnego i punktualnego, który chciałby kształcić się w dziedzinie stomatologii estetycznej, protetyce bądź
chirurgii stomatologicznej. CV proszę przesyłać na adres mailowy:biuro.collage@wp.pl; tel.
660 051 022.
• NZOZ w Puławach zatrudni lekarza stomatologa. Bardzo dobre warunki pracy i finansowe. Tel. 504 073 832.
• NZOZ świadczący usługi prywatne i w ramach
NFZ zatrudni lekarza stomatologa. Oferujemy
bardzo dobre warunki pracy i mieszkanie. Tel.
608 556 950 po 20.
• Zatrudnię lekarza dentystę ze specjalizacją na
kilka godzin w tygodniu. Tel. 601 360 343.
• Prywatny gabinet stomatologiczny w Lublinie poszukuje higienistki stomatologicznej.
Tel. 507 131 920.
• Profesjonalnie wyposażony gabinet stomatologiczny (mikroskop, płynna gutaperka, radiowizografia, wysokiej klasy materiały, praca na 4 ręce) w centrum Krasnegostawu, zatrudni młodego, ambitnego lekarza dentystę.
Pacjenci prywatni. Wymagania: chęć rozwoju
zawodowego i solidność. Atrakcyjne warunki
współpracy. Tel. 662 141 182.
• Poradnia Stomatologiczna Multimed w Lublinie nawiąże współpracę z spec. protetykiem
lub w trakcie specjalizacji. Tel. 509 801 633.

Drobne
• Wynajmę gabinety lekarskie dla każdej specjalności. Pełne zaplecze sanitarne i socjalne,
atrakcyjna lokalizacja – okolice ul. Zana. 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. 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.
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• Sprzedam aktualnie działającą (6 lat) praktykę stomatologiczną, centrum Lublina, wysokiej jakości sprzęt i wyposażenie gabinetu, lokal wynajmowany, korzystne warunki najmu,
lokal 62 mkw. Tel. 791 939 757, e-mail: gabinetstomatologiczny112@onet.eu.
• SPZOZ w Adamowie, powiat Łuków, wynajmie pomieszczenie na gabinet praktyki prywatnej. Tel. 608 501 899.
• Sprzedam unit stomatologiczny Besmed
2000 r. ze skalerem i lampą, sprawny; cena
2000. Tel. 606 288 289.
• 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 lub gabinety lekarskie
w nowoczesnej przychodni medycznej w Lublinie. Okolice ulicy T. Zana. Tel. 600 432 614.
• Sprzedam używany w przychodni stomatologicznej Autoklaw EUROKLAV 23-S rok prod.
2000. Tel. 606 526 824.
• Gabinet lekarski w centrum Białej Podlaskiej
wynajmę. Kontakt deniro@post.pl; tel. 602
507 717.
• Okazja!!! Sprzedam pilnie praktykę stomatologiczną – centrum Lublina, wysokiej jakości sprzęt i wyposażenie gabinetu m.in. Rtg
PANORAMA+ CEFALOSTAT,3 UNITY!!!, lokal
100 mkw. Wynajmowany – korzystne warunki najmu (możliwość 2-miesięcznej karencji za
wynajem!!! – miejsca parkingowe dla pacjentów w podziemnym garażu). Cena 70 000,00
zł brutto – możliwość negocjacji! Tel. 506 676
028 lub baron@o2.pl
• Lokal o powierzchni 46 mkw. Lublin, ulica Sieroca 8, obok COZL. Nowy, na parterze. Poczekalnia (8 mkw.), dwie toalety, zaplecze socjalne oraz pokój 25 mkw. Znakomity na każdą
działalność. Ze względu na lokalizację świetny na działalność medyczną. Uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych. 1 400 PLN/
mc. Kontakt: 502 866 536; e-mail: matrix.alina@gmail.com
• Sprzedam gabinet stomatologiczny wraz
z wyposażeniem lub wynajmę w Lublinie.
Tel. 600 877 755.
• Sprzedam pilnie USG z 3 głowicami – ginekologiczną, kardiologiczną i brzuszną oraz holtery – ciśnieniowy i EKG. Ceny do negocjacji.
Tel. 601 360 343.
• Sprzedam aparat KTG OXFORD cena 2400 zł.
Tel. 604 710 463 i głowicę nieużywaną (rok
2013) USG GE do aparatu GE VOLUSON 730
PRO/ 730 EXPERT. Tel. 604 710 463.
• Do wynajęcia gabinet lekarski w budynku
NZOZ WOKAMED, Lublin, ul. Kunickiego. Powierzchnia 17 mkw., poczekalnia, parking. Tel.
602 310 465.
• Wynajmę działający gabinet dentystyczny
z bazą pacjentów w Lublinie, zapewniam asystę stomatologiczną. Tel. 600 877 755.
• Wynajmę pracownię protetyki dentystycznej w Lublinie dla osoby z praktyką, chcącej
doskonalić się w tym zawodzie. Tel. 300 877
755.

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
wymienionych w przepisach o podatku
dochodowym od osób fizycznych, z wy-

Informacja
Anna Majewska jest autorką zdjęcia
zamieszczonego na str. 21 w czerwcowo-lipcowym wydaniu Medicusa.

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

łączeniem 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
we wrześniu 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

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

