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Zawrzyj sojusz z pacjentem

W numerze:

– Nawet 15 minut wystarcza, aby zbudować dobrą relację
z pacjentem opartą na zaufaniu, czyli mówiąc profesjonalnie zawrzeć sojusz terapeutyczny –
mówi Wojciech Eichelberger, dyrektor merytoryczny
Instytutu Psychoimmunologii – IPSI w Warszawie,
w rozmowie z Anną Augustowską
str. 8

Bo wszyscy lekarze to jedna rodzina
Trzeci już piknik rodzinny przyciągnął do
Jabłonny k. Lublina w pierwszą niedzielę października ponad pół tysiąca lekarzy i ich przyjaciół. Komisja Sportu i Rekreacji już szykuje kolejną integracyjną niespodziankę na wiosnę.
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Młodzi i zdolni
Wśród tegorocznych absolwentów Wydziału Lekarskiego UM siedem osób
otrzyma dyplomy z wynikiem celującym. Wśród nich
są nasze rozmówczynie siostry Barbara i Agnieszka Cebulak i Joanna Kostrzewa.
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Sekrety ludzkiego ciała w tarapatach

Diagnoza wstępna
W podpisanym niedawno zarządzeniu prezesa NFZ dotyczącym świadczeń zdrowotnych
kontraktowanych, odrębnie tworzy się podstawy
prawne funkcjonowania telemedycyny. Oznacza
ono, że lekarz POZ może konsultować pacjenta w czasie telekonferencji z geriatrą lub z kardiologiem przesyłając zdalnie EKG, badania
czy wywiad. Każdego pacjenta można skonsultować w drodze telekonferencji nie częściej niż
raz w miesiącu ale najwyżej 4 razy w roku. Taka
konsultacja wyceniona została na 6 punktów dla
kardiologa lub geriatry.
O zapłacie dla konsultującego, czyli dla lekarza POZ – w zarządzeniu i w jego załącznikach nic nie znalazłem. Czy ta okoliczność może zniweczyć, chyba słuszny, kierunek w medycynie? Odpowiem, że jest jedną dodatkową wśród innych okoliczności i że
jest możliwa porażka nowego sposobu konsultacji.
Postawiono bowiem wymagania dotyczące sprzętu teleinformatycznego, oprogramowania i ochrony danych, warunków lokalowych, czasu przeprowadzania konsultacji. Wymagania są słuszne, i jak rozumiem, muszą dotyczyć obu stron, czyli konsultującego i konsultanta, a tym samym koszty ich spełnienia będą również obustronne. Korzyść dla pacjenta będzie w wielu przypadkach bezdyskusyjna. Pacjent może zyskać na czasie ze względu
na kolejki, a w przypadku konieczności dojazdu na konsultacje –
nie poniesie kosztów tego dojazdu. Jednak nie można mieć wątpliwości, że dodatkowy czas musi poświęcić przede wszystkim
lekarz POZ i moje pytanie, czy widział ktoś lekarza POZ chwilowo bez zajęcia, jest z gruntu retoryczne. Obciążenie lekarzy biurokracją jest gigantyczne i być może to również przyczyni się do
niepowodzenia rozwoju telemedycyny.
Świadomie używam słowa rozwoju, gdyż już obecnie ta forma oceny badań istnieje, np. w radiologii. Ujemna strona tej formy jest niewielka, jak np. brak możliwości uzupełnienia badania
dodatkowymi projekcjami. Jednak w przypadku telekonferencji
z kardiologiem istnieje niebezpieczeństwo nieprzekazania w wystarczający sposób stanu somatycznego chorego, jego wydolności,
co może rzutować na przekazane zalecenia. To może zniechęcać
kardiologa do odbywania telekonferencji, a lekarza POZ zniechęcać może przejęcie całkowitej odpowiedzialności. Zapis ustawowy
o obowiązku udzielania porady lekarskiej po uprzednim zbadaniu
pacjenta, w tym przypadku nabiera szczególnego znaczenia.
Wygląda na to, że prowadzący praktyki POZ mają w ostatnim
czasie „pod górę”. Nie otrzymali pieniędzy na podwyżki dla pielęgniarek (jak zresztą szpitale dla pielęgniarek wykonujących procedury wysokospecjalistyczne), nastąpiły utrudnienia w kontynuowaniu i rozpoczęciu szkolenia w ramach rezydentury lekarza rodzinnego. A stało się to za sprawą nowelizacji Ustawy o zawodach
lekarza i lekarza dentysty. Obecnie Ministerstwo Zdrowia wyegzekwowało przepis mówiący, że specjalizację mogą prowadzić tylko
te jednostki, które wykonują daną działalność leczniczą i w sierpniu br. odebrało akredytację dla szpitali województw: lubelskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Nagle ubyło 300 miejsc szkoleniowych. Jednocześnie resort zwiększył liczbę nowych rezydentur w tej dziedzinie medycyny. Lekarze będący w trakcie specjalizacji muszą znaleźć nowe
miejsce jej odbywania (będą mieli pierwszeństwo), a rozpoczynający specjalizację muszą się liczyć z kłopotami. Jako samorząd
lekarski, od wielu lat popieraliśmy i popieramy rozdział lecznictwa szpitalnego od POZ. Uważamy, że szpitale mające w swojej
strukturze poradnię POZ wykonują tę działalność gorzej od oddzielnych poradni. Oby tylko nie nastąpiło tworzenie nowych, pozornych poradni podstawowej opieki zdrowotnej.
Janusz Spustek
2

Tajemnica lekarska znalazła się znów w centrum rażenia. Dostęp różnych instytucji do informacji związanych ze sferą prywatności obywateli jest obecnie zbyt
łatwy. Może być jeszcze łatwiejszy, jeśli w życie wejdzie
senacki projekt ustawy o policji, wprowadzający możliwość zaglądania do sekretów Polaków. Niebezpieczeństwa wynikające z niedostatecznej ochrony tajemnic zawodowych przedstawicieli zawodów zaufania publicznego dostrzegły samorządy lekarski i adwokacki.
Domagają się uszczelnienia prawa, doprecyzowania przepisów otwierających furtkę do nadużyć i zaprzestania praktyk naruszających konstytucyjne prawo obywateli do ochrony prywatności. Przykładów nadużyć dostarcza samo życie
– mówiono 24 września 2015 r. w siedzibie Naczelnej Izby
Lekarskiej na konferencji prasowej pt.: „Stop nadużyciom
w dostępie do tajemnic Polaków”.
„Urząd kontroli skarbowej domagał się od lekarza podania listy pacjentów. Prokuratura bezprawnie przeglądała akta adwokata z informacjami o jego klientach. Organy ścigania wzywały na przesłuchania, próbując wydobyć
informacje stanowiące tajemnicę lekarską czy adwokacką.
Odnotowano przypadki podsłuchiwania rozmów adwokatów z klientami przez służby specjalne” – to tylko niektóre
przykłady. Lista nadużyć systematycznie się wydłuża.

błaha plotka, w skali makro szybko nabiera rozmiarów kuli
śniegowej. Niestety, w Ustawie o zawodach lekarza i lekarza
dentysty zabrakło wyraźnego stwierdzenia, że zakresem przedmiotowym tajemnicy lekarskiej objęte są „wszystkie” informacje związane z pacjentem, o których lekarz dowiedział się od
pacjenta. Brak oznaczenia, że ochronie podlega wszystko, co
dotyczy relacji lekarz – pacjent, rodzi niebezpieczeństwo dowolnego ograniczania zakresu tajemnicy lekarskiej przez niektóre organy państwowe. O tym, co wchodzi w zakres tajemnicy lekarskiej, powinien przecież decydować jednoznacznie
przepis prawa.

Wytrychem do ludzkiej duszy

Senacki projekt ustawy o policji przewiduje, że przedstawiciele profesji, z których wykonywaniem wiąże się
ochrona tajemnicy (m.in. adwokaci, lekarze, dentyści, notariusze, radcy prawni, doradcy podatkowi, dziennikarze,
detektywi), mogą być poddawani takim metodom inwigilacji, jak podsłuch czy zbieranie danych o lokalizacji telefonów komórkowych. Teraz to funkcjonariusz będzie oceniał, czy zebrany materiał jest objęty tajemnicą zawodową.
Sąd z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości będzie wyrażał zgodę na wykorzystanie tych danych. Niezadowolony z rozstrzygnięcia sądowego prokurator będzie mógł je
zaskarżyć. Ale takiego uprawnienia nigdy nie będzie miał
zainteresowany adwokat czy lekarz ani osoba, której tajemnica dotyczy. Nie zostaną oni nawet poinformowani o tym,
że byli poddawani takim formom inwigilacji.
Już poczciwy Hipokrates mawiał, że „cokolwiek przy leczeniu albo też poza leczeniem w życiu ujrzę lub usłyszę, czego ujawnić nie można, przechowam w milczeniu”. Są jednak takie obszary wiedzy tajemnej, której depozytariuszami
są m.in. lekarze, księża, adwokaci, które nieustannie przyciągają ciekawość organów państwowych. Wścibscy politycy wciąż marzą o stawianiu zamków na piasku, zbudowanych z ludzkich przypadłości, dotychczas przechowywanych w szczelnej do bólu pamięci lekarzy. Co więcej, umizgując się do niektórych z nich i zapraszając do gremiów
partyjnych, dowiadują się o czymś, na co w innych warunkach nie mieliby szans.

Czy lekarzowi, tak jak księdzu, wolno nawet na mękach
iść w zaparte, chroniąc to, co wyznaje i obnaża pacjent? Tajemnica lekarska w naszym kraju nie obowiązuje bezwzględnie. Znanych jest siedem wyjątków, kiedy lekarz jest zwolniony z obowiązku jej dochowania, co więcej, również zobowiązany do jej ujawnienia. Ustawa o zawodzie lekarza zezwala na
ujawnienie tajemnicy lekarskiej wtedy, gdy „tak stanowią ustawy”. Te magiczne i przewrotne trzy słowa stają się nagle wytrychem do ludzkiej duszy. Bombą, która rozrywa na strzępy
misternie budowane zaufanie. Co gorsza, te trzy słowa odsyłają do innych, bliżej nieokreślonych, ustaw. Jest to groźne z co
najmniej trzech powodów.
Po pierwsze, nie wskazuje, w jakich sytuacjach dozwolone
jest uchwalenie odrębnego przepisu, czyli nie precyzuje, jakie
sytuacje uzasadniają ujawnienie informacji o leczeniu pacjenta. Drugą wadą tej regulacji jest to, że nie określa, iż te odrębne przepisy, aby stanowiły podstawę do ujawniania tajemnicy lekarskiej, muszą wyraźnie
wskazywać, że dany organ ma
prawo dostępu do danych objętych tajemnicą lekarską. To
zaś powoduje, że organy państwowe upatrują źródła swojego uprawnienia do żądania dostępu do tajemnicy lekarskiej
w przepisach ogólnych, które
upoważniają je do prowadzenia określonego postępowania np. w przepisach nakładających na obywateli (w
tym także lekarzy) obowiązek składania wyjaśnień. Po
trzecie, odesłanie do „innych
ustaw” nastręcza wiele problemów interpretacyjnych, gdy chodzi o rozstrzygnięcie „pierwszeństwa” tajemnicy lekarskiej
z ustawami nakładającymi na obywateli różnego rodzaju obowiązki zawiadamiania organów państwowych o pewnych faktach takich jak np. podejrzenie popełnienia przestępstwa, czy
przemocy w rodzinie.

Casus pani Krysi

Tylko za zgodą sądu powszechnego

Polem manewrowym stały się ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, o prawach pacjenta i rzeczniku praw
pacjenta. Komu więc i po co potrzebne są informacje na co
choruje pani Krysia, sekretarka naczelnika Rysia i dlaczego
ostatnio trzy razy była u tego samego ginekologa? Z pozoru

Obwinianie lekarzy o niechęć do współpracy z organami państwowymi jest zwyczajnym bałamuceniem. Tysiące dyżurnych
lekarzy na bieżąco współpracuje wzorowo na SOR-ach z policyjnymi patrolami, które zabezpieczają dowody przestępstw
i rozbojów. Nie słyszałem, aby na tej linii rozwinął się jakiś

Pod naporem inwigilacji
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poważny konflikt. Prawo i medycyna zawsze
ze sobą życzliwie sąsiadowały. I niech tak zostanie. Ale nagrywanie i „kapowanie” na kolegów to nie ten wolumen umiejętności, który przekazali nam nasi mistrzowie lekarskiego zawodu.
Medycy nie mają po prostu możliwości
jednoznacznego zidentyfikowania sytuacji, w których są zobowiązani do ujawnienia tajemnicy lekarskiej. Przypomnijmy,
że tajemnica lekarska może być ujawniona tylko za zgodą sądu powszechnego, gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości oraz danej okoliczności nie da się ustalić w inny sposób, jak tylko poprzez ujawnienie tajemnicy zawodowej. Rozwiązanie przyjęte w kodeksie postępowania karnego (art. 180)
uchodzi za modelowe, ponieważ decyzja o ujawnieniu tajemnicy scedowana jest na sąd powszechny, a nie na organ prowadzący postępowanie (prokuratora czy policję), a ponadto decyzja o ujawnieniu tajemnicy lekarskiej nie jest pozostawiona
swobodnemu uznaniu sądu, lecz obwarowana przesłanką dobra
wymiaru sprawiedliwości oraz niezbędności przeprowadzenia
tego dowodu. Przesłanek tych nie zawierają przepisy procedury cywilnej, administracyjnej czy przepisy określające zasady
prowadzenia kontroli skarbowej. Naczelna Rada Lekarska proponuje, aby całość regulacji dotyczącej ochrony tajemnicy lekarskiej została zamieszczona w Ustawie o prawach pacjenta
i rzeczniku praw pacjenta.

W majestacie trybunału
30 lipca 2014 r. Trybunał Konstytucyjny wydał bardzo ważny wyrok dotyczący ochrony tajemnicy lekarskiej. Zasadnicze postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym dotyczyło dopuszczalności
prowadzenia niejawnych kontroli operacyjnych przez liczne służby mundurowe takie jak policja,
ABW, CBA, służby skarbowe.
Oceniano, czy wszczęcie kontroli operacyjnej wobec osób,
które są ustawowo zobowiązane do zachowania tajemnicy lekarskiej, adwokackiej czy
radcowskiej może się odbywać na tych samych zasadach,
co wobec wszystkich. Trybunał uznał, że przepisy o kontroli operacyjnej osób zobowiązanych do zachowania tajemnicy lekarskiej są niezgodne z konstytucją. Przypomniał
także, że każdemu przysługuje
prawo do ochrony prywatności.
Zauważył jednak, że przy kontaktach z przedstawicielami zawodów zaufania publicznego (lekarz, adwokat) prawo do prywatności musi podlegać większej, intensywniejszej ochronie
niż w innych sytuacjach.
Tajemnica lekarska nie jest przywilejem lekarzy, lecz stanowi
gwarancję realizacji praw naszych pacjentów i to w ich interesie
została ustanowiona. Na razie, Polska jest państwem prawa, choć
niekoniecznie nim stara się bywać na co dzień. A szkoda!
Marek Stankiewicz
redaktor naczelny
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Chcę leczyć w Lublinie

z bliźniaczkami Barbarą i Agnieszką Cebulak,
tegorocznymi absolwentkami Wydziału Lekarskiego UM w Lublinie,
rozmawia Anna Augustowska

z Joanną Kostrzewą,
tegoroczną absolwentką
Wydziału Lekarskiego UM w Lublinie,
rozmawia Anna Augustowska
• Dobry student medycyny powinien…?
– Zakładam, że chce mieć dobre wyniki w nauce? Powinien się dużo uczyć – po
prostu. Przyda się też mieć dobrą pamięć,
umiejętność koncentracji i to co równie
ważne – umiejętności organizacyjne. Dobre zarządzanie czasem to zdolność, która
bardzo pomaga w studiowaniu tego kierunku. Ja zawsze byłam dobrze zorganizowana, czas nie przeciekał mi przez palce. Nawet na kawę umawiałam się z dużym wyprzedzeniem. Trzeba też zdawać
sobie sprawę z tego, że często wymaga to
poświęcenia, coś za coś. Że trzeba umieć
odmówić sobie przyjemności np. kina, czy
wyjazdu na rzecz intensywnej nauki.
• Czyli życie podporządkowane nauce?
– Może tak to wygląda na pierwszy
rzut oka, ale kieruję się dewizą, że jak
coś robię to wkładam cały wysiłek, aby
zrobić to najlepiej jak to możliwe. Co nie
znaczy, że nie chodzę na imprezy, nie spotykam się z przyjaciółmi i nie mam zainteresowań. Wręcz przeciwnie. Od 13 lat
tańczę (na początku był balet, później taniec nowoczesny, jazz, taniec towarzyski,
ostatnio salsa); biegam – przygotowuję
się do półmaratonu, prowadzę stronę internetową poświęconą zdrowemu stylowi życia, działałam społecznie w akcjach
na rzecz dzieci, które organizowane były przez studentów naszego uniwersytetu np. Szpital pluszowego misia, czy Kostek z klasą; białe niedziele. Miesiąc temu wyszłam za mąż, prowadzę więc dom,
gotuję i sprzątam. Odbywam też staż podyplomowy.
• Na Pani dyplomie znajduje się jedna z najwyższych ocen wśród tegorocznych absolwentów. Medycyna to było
marzenie?
– Na początku nie myślałam o medycynie. Jeszcze przed maturą złożyłam dokumenty na wydział biomedyczny w Cambridge i dostałam się! Niestety, koszt studiowania w Anglii przekraczał możliwości finansowe mojej rodziny
i… dopiero wtedy pomyślałam o medycynie. Chociaż złożyłam też dokumenty
na farmację, chemię i biotechnologię. Jednak wygrała medycyna i nie ulega wątpliwości, że dzisiaj także wybrałabym Wydział Lekarski.
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Nie myślałyśmy o medycynie

• W Lublinie?
– Tak w Lublinie! Zawsze dobrze czułam się w tym mieście i nie zamierzałam
się z niego wyprowadzać. Może dlatego,
że w czasie studiów odbywałam praktyki w zagranicznych szpitalach: w Brazylii
w Rio de Janeiro na oddziale pediatrycznym; we Francji w podparyskim szpitalu
w Tours na kardiochirurgii, a także w hiszpańskiej Saragossie w oddziale radiologii
inwazyjnej. I dzięki temu wiem, że poziom leczenia jest wszędzie, także w Lublinie, podobny. Leczyć można wszędzie,
pod warunkiem, że chcemy pomagać ludziom nie dla superwyników, nie dla sławy, nie czekając na oklaski i wdzięczność
chorych. Myślę, że to ważne, bo medycyna praktyczna to jednak zupełnie co innego niż zdawanie egzaminów i robienie testów, gdzie liczą się stopnie.

• W takim razie, co po stażu?
– Ponieważ bardzo interesuję się wpływem stylu życia, odżywiania i aktywności
fizycznej na zdrowie i profilaktykę wielu chorób, myślę o specjalizacji z endokrynologii albo diabetologii. I mam nadzieję, że uda mi się to marzenie zrealizować. W Lublinie.

Centrum Medyczno-Diagnostyczne
Sp. z o. o.
ul. Niklowa 9, 08-110 Siedlce
www.centrum.med.pl
Posiadające sieć przychodni zdrowia na terenie Mazowsza i Lubelszczyzny

ZATRUDNI
• lekarzy medycyny rodzinnej/internistów/pediatrów
• lekarzy w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej/pediatrii/chorób
wewnętrznych/radiologii
PROWADZI OŚRODEK KSZTAŁCENIA LEKARZA I OFERUJE
• możliwość odbycia stażu z medycyny rodzinnej w ramach etatu rezydenckiego
lub umowy o pracę
• możliwość realizacji specjalizacji w zakresie pediatrii, ginekologii, endokrynologii,
alergologii, pulmonologii w ramach umowy o pracę oraz oddelegowanie do
innego miejsca wykonywania specjalizacji
FIRMA ZAPEWNIA
• pracę w renomowanej i stabilnej firmie, będącej liderem w swojej branży
• atrakcyjne warunki wynagrodzenia
• pełny program szkoleń oraz możliwości rozwoju poprzez realizację interesujących
projektów medycznych
KONTAKT
Aplikacje prosimy kierować na adres e-mail:
kadry@centrum.med.pl lub biuro@centrum.med.pl
Informacje o firmie zawiera strona internetowa: www.centrum.med.pl.
Kontakt telefoniczny: 25 644 07 40, fax. 25 785 00 01
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
w Centrum Medyczno-Diagnostycznym Sp. z o. o. (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”
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• Zawsze razem?
– Zawsze, chociaż nie wszędzie. Co
prawda w szkole a potem na studiach
rzeczywiście nie rozstawałyśmy się. Po
pierwsze pochodzimy z małej miejscowości pod Przemyślem, gdzie była jedna szkoła więc chodzenie do różnych
klas a potem ogólniaków byłoby trudne, po drugie więcej nas łączy niż dzieli
i nie poczułyśmy jak dotąd presji, aby się
rozłączyć, chociaż może teraz zacznie się to
zmieniać. Faktem jest,
że obie poszłyśmy do
klasy biologiczno-chemicznej, bo obie lubimy te przedmioty, ale
w liceum nie myślałyśmy o medycynie.
• To jak to się stało, że obie skończyłyście Wydział Lekarski
i to z najlepszymi wynikami wśród 153 osób
z Waszego roku?
– Same nie mogłyśmy w to uwierzyć! Co
prawda od początku studiów miałyśmy stypendia naukowe ale… że na koniec otrzymamy najwyższe lokaty to się nie spodziewałyśmy. Medycyna nie była naszym
pierwszym, wymarzonym od dzieciństwa
celem. Myślałyśmy raczej o biologii, chemii, stomatologii, nawet o weterynarii.
Do tego, abyśmy wzięły pod uwagę medycynę, namówiły nas wychowawczyni

z naszego LO im. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu i mama. Okazuje się, że
miały nosa!
• Udało się i nie żałujecie?
– Studiowanie medycyny okazało się
pasjonujące. Każdy dział, czy to chirurgia, interna, czy ginekologia to było wchodzenie w nowy, szalenie interesujący świat wiedzy. Nie było nic co by

nas nudziło, czy sprawiało jakąś trudność. Dzisiaj jesteśmy przekonane, że to
był strzał w dziesiątkę i gdybyśmy teraz
jeszcze raz miały wybierać, to byłby to
ten sam kierunek.
• Bliźniacy tak mają? Te same plany,
te same marzenia?

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.

– Chyba coś w tym jest. Od „zawsze”
jest się razem, więc siłą rzeczy dopełniamy się. Nawet jak czasem gdzieś się rozjeżdżamy to dzwonimy do siebie, ślemy
SMS-y. Nie jesteśmy jednak identyczne.
Na przykład ja, Basia, lubię bardziej spędzać czas ze znajomymi; Agnieszka woli dom i książki. Ja jestem bardziej optymistką, siostra pesymistką…
• Macie też trochę inne plany na przyszłość?
– To prawda. Jedna z nas myśli o specjalizacji z interny, druga o np. chorobach
zakaźnych, ale szczerze mówiąc dajemy
sobie jeszcze czas na takie decyzje. Zaledwie tydzień temu rozpoczęłyśmy staż i… odbywamy go osobno! Jedna zaczęła od psychiatrii w szpitalu neuropsychiatrycznym,
a druga z nas jest na SOR
w szpitalu przy al. Kraśnickiej. Spotykamy się dopiero w domu.
• To może wprawka do
radykalnego rozstania się
już w życiu?
– Niewykluczone. Jedna z nas – Basia – marzy
o podróżach i pracy w szpitalu gdzieś za granicą, np.
we Włoszech, a druga –
Agnieszka – chce wrócić
w rodzinne strony i pracować np. jako lekarz rodzinny. Mamy też
młodszą siostrę Anię, która studiuje stomatologię. Kto wie, czy kiedyś nie stworzymy rodzinnej firmy medycznej? Ale
to na razie tylko plany, bo teraz musimy skupić się znowu na nauce, przed nami LEK i kilka lat pracy nad zdobyciem
specjalizacji.

Dyplom lekarza z wynikiem
celującym otrzymują absolwenci
I Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Stomatologicznym
UM w Lublinie:
Barbara Cebulak – 4,84
Agnieszka Cebulak – 4,82
Anna Kozioł – 4,82
Julia Rudnicka – 4,82
Joanna Popiołek-Kostrzewa – 4,79
Wojciech Głód – 4,78

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
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a także Katarzyna Walkosz-Berda
– 4,69 z II Wydziału Lekarskiego
z oddziałem anglojęzycznym
UM w Lublinie.
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Z obrad ORL – październik 2015 r.
Obrady Okręgowej Rady Lekarskiej
w dniu 9.10.2015 r. prowadził prezes LIL
Janusz Spustek.
Delegatura Biała Podlaska – w dniach
17–18.09.2015 r. zorganizowano wyjazd
na Festiwal Trzech Kultur do Włodawy
i koncert „Leopold Kozłowski ostatni klezmer Galicji”. 28.09.2015 Jan Hałabuda
został zaproszony na otwarcie Filii Głównej Biblioteki Lekarskiej w Białej Podlaskiej. 30 września 2015 r. odbył się pogrzeb śp. dr. Felicjana Łazuki, długoletniego ordynatora oddziału chorób wewnętrznych szpitala w Parczewie.
Delegatura Chełm – w szpitalu we
Włodawie doszło do kolejnej zmiany na
stanowisku dyrektora. Nadal występują
w nim opóźnienia w wypłacie wynagrodzeń dla lekarzy oraz przypadki złej organizacji pracy na oddziale chirurgicznym.
Delegatura Lublin – otrzymano informację, że Ministerstwo Zdrowia po negocjacjach przedstawi Okręgowym Izbom
Lekarskim korzystniejsze warunki finansowe na prowadzenie działalności szkoleniowej oraz działalności sądu lekarskiego i rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Rzecznik odpowiedzialności zawodowej przekazał dwa wnioski o ukaranie lekarzy za nieprzestrzeganie przepisów prawnych, zawartych w Ustawie
o zawodzie lekarza.
Prace komisji problemowych referowali ich przewodniczący.

Komisja ds. Konkursów – wytypowano przedstawiciela OIL do komisji
konkursowej na ordynatora oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w SPSW
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.
Komisja Stomatologiczna – w dniach
25.09–27.09.2015 r. odbył się kurs doskonalący dla stomatologów, zorganizowany
przez ORL w Łodzi pt. „VI Łódzkie Spotkania Stomatologiczne”.
Mediator ORL – Marek Domański
przedstawił informacje z bieżącej działalności. Większość spraw dotyczy niedociągnięć w dokumentacji medycznej. Z prowadzonych obecnie 2 spraw, jedna zakończyła się porozumieniem stron.
Komisja Kształcenia Medycznego –
przedstawiono program szkoleń do końca 2015 r. Szczegóły są na stronie internetowej komisji. Na 17 szkoleń w II półroczu 2015 r., sześć zostanie przeprowadzonych w delegaturach. Od 1 października 2015 r. skierowano na staż 56 dentystów do 16 jednostek i 214 lekarzy do
15 jednostek.
Komisja ds. Wykonywania Zawodu
– w okresie od 1.01 do 6.10.2015 wydano 14 zarządzeń prezesa w sprawie skreślenia lekarza/lekarza dentysty ze zrzeczeniem się prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty.
Komisja ds. Sportu i Rekreacji – we
wrześniu 2015 r. odbyły się XIII Letnie
Igrzyska Lekarzy w Zakopanem. Udział

Komisja Kształcenia Medycznego
ORL w Lublinie
zaprasza lekarzy i lekarzy dentystów
na kursy medyczne
organizowane w drugiej połowie roku 2015.
Harmonogram na listopad i grudzień:
Listopad:
• 7.11 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych KNSK Kafka, Nikończuk i Wspólnicy –
Lekarz jako pracownik – lekarz jako pracodawca
• 14.11 Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe – Dentyści – Lublin
• 4.11 Kancelaria Płaza i Wspólnicy – GIODO i kontrole – Biała Podlaska
• 21.11 Kancelaria Płaza i Wspólnicy – GIODO i kontrole – Chełm
• 21.11 Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe – Dentyści – Zamość
• 21.11 NS Healthcare Anna Daria Nowicka – Asertywność w budowaniu relacji z pacjentem
i współpracownikami
• 28.11 Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe – Dentyści – Chełm

Grudzień:
• 5.12 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych KNSK Kafka, Nikończuk i Wspólnicy –
Przychodzi przedstawiciel do lekarza
• 5.12 Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe – Lekarze i lekarze dentyści – Biała Podlaska
• 12.12 Kancelaria Prawna Płaza i Wspólnicy – GIODO i kontrole

Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe
znajdują się na stronie:
www.oil.lublin.pl/kursy
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w zawodach wzięło ponad 800 lekarzy,
w tym 60 z Lublina. Największą multimedalistką okazała się kol. Anna Michałowska, wicemistrzyni świata w sprincie.
Komisja ds. Lekarzy Seniorów –
na spotkaniu w dniu 24.09.2015 r. kol.
Edward Zderkiewicz opowiedział i wyświetlił slajdy ze swojej niezwykle ciekawej wycieczki do Nepalu. Wiesław
Koryciński z Puław jest kolejnym lekarzem 90-latkiem, jubilatem. Szesnastu
lekarzy seniorów z Lublina skorzystało
z nieodpłatnych 7-dniowych wczasów
zdrowotnych w Rabce-Zdroju. W dniu
7.10.2015 r. odbyła się wycieczka autokarowa na trasie Radom – Przysucha.
Okręgowa Rada Lekarska podjęła
uchwałę w sprawie zmiany regulaminu
Komisji Kształcenia Medycznego. Nowy regulamin stwierdza, że lekarz może
uzyskać dofinansowanie udziału w konferencjach oraz zjazdach regionalnych
i krajowych, organizowanych przez towarzystwa naukowe, w formie zwrotu
poniesionych kosztów do kwoty 300 zł
brutto, w roku kalendarzowym, na podstawie złożonego wniosku.
W drugiej części obrad ORL w Lublinie wzięli również udział przedstawiciele ORL w Rzeszowie: Krzysztof
Szuber – wiceprezes OIL, Agnieszka Tomaszewska – sekretarz rady, oraz Maria Szuber i Beata Kożak z prezydium.
Po szerokiej wymianie poglądów skierowano apel do Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie składki członkowskiej
lekarzy, zatrudnionych za granicą, którzy tam opłacają składki na rzecz zagranicznych samorządów lekarskich. Lekarze ci nie są uwzględnieni w katalogu zwolnień z obowiązku opłacania lub
obniżenia składki. Wobec braku prawnych możliwości zawieszenia obowiązku opłacania składek członkowskich na
rzecz polskiego samorządu lekarskiego,
bądź czasowego zwolnienia z tego obowiązku, podejmują oni dość drastyczne, a jednocześnie niebezpieczne co do
bliżej nieokreślonych skutków zawodowych decyzje, o zrzeczeniu się prawa
wykonywania zawodu. Działania te poprzedzone są zawsze ze strony tych lekarzy ogromnym niezrozumieniem regulacji prawnych, zawartych w obowiązującej uchwale składkowej oraz szeregiem
zarzutów dotyczących nieuzasadnionego, ich zdaniem, podwójnego oskładkowania z tytułu prawa wykonywania
zawodu, co jest w sprzeczności z ideą
Wspólnoty Europejskiej, jej założeniami oraz tendencjami, które znalazły właściwy wymiar np. w zakresie zniesienia
podwójnego opodatkowania dochodów
z ich pracy.
(jj)

Uniwersytet Medyczny w Lublinie rozpoczął nowy rok akademicki
2015/2016. Na czterech wydziałach i 15
kierunkach studiów kształcić się będzie
6 700 studentów.
Na pierwszym roku naukę rozpocznie
aż 1 735 studentów (w tej grupie jest 235
studentów cudzoziemców). W tym roku
uczelnia przeżyła prawdziwy szturm: aż
17 osób walczyło o indeks na Wydziale
Lekarskim i aż 27 na stomatologii.
– Jesteśmy uczelnią, której największym
kapitałem są ludzie – podkreślał w czasie
inauguracji rektor uczelni prof. Andrzej
Drop dodając, że w 2015 roku uniwersytet
obchodzi jubileusz 65-lecia istnienia a także jubileusz 20-lecia kształcenia anglojęzycznego studentów w AM/UM.
Uniwersytet Medyczny jest uczelnią
pełnoprofilową, która zatrudnia 2 121
osób, w tej liczbie jest 1 241 nauczycieli
akademickich. Uczelnia ma 118 profesorów tytularnych oraz 140 osób na stanowisku profesora.
– Kształcimy dziś na czterech wydziałach i piętnastu kierunkach 6 700 studentów, 5 000 na studiach stacjonarnych
i 1 700 osób na studiach niestacjonarnych, w tej liczbie jest 1 300-osobowa
grupa studentów anglojęzycznych, pochodzących z 53 państw świata – informuje
rzecznik UM Włodzimierz Matysiak. –
Ogółem, w tegorocznej rekrutacji starało się o przyjęcie na studia w UM prawie
11 tysięcy osób! (10 911 kandydatów).

W programie edukacyjnym znalazły się nowości: biomedycyna (studia I stopnia, czyli licencjat), higiena stomatologiczna (studia I stopnia, czyli
licencjat) oraz elektroradiologia (studia II stopnia, czyli magisterskie).
Uroczystość inauguracji odbyła się w auli Collegium Maius
przy ul. Jaczewskiego 4. Wykład inauguracyjny pt. „Innowacyjne projektowanie leków
– czy stać nas na polski oryginalny lek?” wygłosił prof. Dariusz Matosiuk, prorektor ds.
nauki.
– Warto podkreślić, że dobiegła końca realizacja dwóch projektów unijnych,
mających ogromne znaczenie dla teraźniejszości i przyszłości uczelni. Chodzi
o Ośrodek Medycyny Doświadczalnej,
który zapewni doskonałą, wszechstronnie wyposażoną bazę naukowo-badawczą.
Dostępność do certyfikowanego ośrodka
medycyny doświadczalnej, wyposażonego w sale operacyjne dla małych i dużych zwierząt, posiadającego pomieszczenie do przeprowadzania badań MR
i spełniającego wysokie normy Unii Europejskiej, jest kluczowa dla prowadzonych badań in vivo – podkreślał rektor
Drop. – Zakładam, że działalność ośrodka przełoży się na bardziej dynamiczny
rozwój nauki oraz zwiększy intensywność

współpracy z ośrodkami zarówno naukowo-badawczymi, jak i produkcyjno-przemysłowymi z naszego, jak też innych regionów. Niezwykle cieszy nas też rozbudowa i modernizacja Collegium Pathologicum, obejmująca adaptację oraz doposażenie w sprzęt badawczy. Pozwoli to na
dostosowanie do wymagań europejskich
jedynej w regionie infrastruktury badawczej, niezbędnej do prowadzenia badań
z zakresu patofizjologii, patomorfologii,
medycyny sądowej. W ramach projektu
zmodernizowano 13 laboratoriów, 55 pracowni, powstaną 4 nowe pracownie, które
będą wyposażone w aparaturę do realizacji innowacyjnych badań. W sierpniu rozpoczęła się też budowa Zintegrowanego
Centrum Symulacji Medycznej.
aa

Klauzula sumienia w trybunale
7 października br. Naczelna Rada Lekarska wygrała zainicjowaną
przez siebie sprawę przed Trybunałem Konstytucyjnym w dwóch zakresach związanych z odmową przez lekarza udzielania świadczenia zdrowotnego z powołaniem się na klauzulę sumienia (art. 39 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).
Po blisko 12 godzinach rozprawy
Trybunał Konstytucyjny zgodził się
z Naczelną Radą Lekarską, że obowiązek wskazania przez lekarza powołującego się na klauzulę sumienia realnych
możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w podmiocie
leczniczym jest niezgodny z Konstytucją RP dlatego, że w sposób nieproporcjonalny narusza wolność sumienia lekarza – informuje Katarzyna Strzałkowska, rzeczniczka prasowa NRL.
Trybunał dodał, że naruszeniem wolności sumienia lekarza jest nałożenie
na niego obowiązku udzielenia realnej
pomocy w uzyskaniu tego świadczenia

u innego lekarza. Ponadto uznano, że lekarz nie ma dostatecznych podstaw do pozyskiwania informacji, którzy inni lekarze
będą gotowi wykonać dane świadczenie.
Co więcej, trybunał uzasadnił, że pozyskanie takich danych mogłoby nawet odbywać się z naruszeniem prawa.
Trybunał podzielił zdanie Naczelnej
Rady Lekarskiej, że niezgodne z konstytucją jest ograniczenie możliwości powołania się przez lekarza na klauzulę sumienia „w innych przypadkach niecierpiących
zwłoki” uznając, że zapis ten jest niezgodny z zasadą prawidłowej legislacji. Istotne
jest również to, że trybunał wyraźnie wskazał, że przy analizie zaskarżonego przez
Naczelną Radę Lekarską przepisu nie potrafi zidentyfikować innego konkurencyjnego dobra, z racji którego ustawodawca
ograniczył lekarzom wolność sumienia.
W uzasadnieniu trybunał zaznaczył, że
postępowanie zgodnie z sumieniem jest
obowiązkiem lekarza. Przywołano zapisy Kodeksu etyki lekarskiej, które nakazują lekarzowi działanie zgodnie ze swoim
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sumieniem. Wzmocniono to dodatkowo
stwierdzeniem, że zapisy kodeksu są,
na mocy art. 4 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, elementem porządku prawnego, który lekarze powinni stosować.
Lekarz ma obowiązek powiadamiania pracodawcy o woli powstrzymania
się od określonych świadczeń w sposób
jawny. Za zgodny z konstytucją uznano
także obowiązek odnotowania i uzasadnienia korzystania z klauzuli sumienia
w dokumentacji medycznej.
TK wskazał ponadto, że ani Ministerstwo Zdrowia ani Narodowy Fundusz
Zdrowia nie powinny narzucać podmiotowi leczniczemu obowiązku wykonywania świadczeń „drażliwych”, jeżeli
nie dysponuje on kadrą gotową do ich
wykonywania.
Orzeczenie trybunału wejdzie w życie z dniem opublikowania w Dzienniku Ustaw.
Marek Stankiewicz
stankiewicz@hipokrates.org
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Zawrzyj sojusz z pacjentem
z Wojciechem Eichelbergerem,
dyrektorem merytorycznym Instytutu Psychoimmunologii
– IPSI w Warszawie,
rozmawia Anna Augustowska
nie podda się jego wskazaniom. No i straci tego pacjenta, ten chory już nie wróci,
poszuka innego lekarza.
• Ale lekarze nie mają czasu na takie
„pogaduchy”!
– To wygodny wykręt, który nie ma
potwierdzenia w praktyce. Nawet 15 minut, które zwykle przeznacza się na wizytę w gabinecie, wystarcza, aby zbudować dobrą relację z pacjentem opartą na
zaufaniu, czyli mówiąc profesjonalnie zawrzeć sojusz terapeutyczny.

• Czy zdarzyło się Panu spotkać lekarza, o którym mógł Pan powiedzieć: „to
dobry lekarz”?
– Nieczęsto bywam w gabinetach lekarskich, ale tak, spotkałem takiego lekarza.
• Dobry lekarz, czyli jaki?
– Przede wszystkim to ktoś, kto się
nie śpieszy.
Patrzy w oczy, słucha, zadaje pytania,
ale też pozwala je zadawać pacjentowi.
Nie reaguje irytacją, czy niezadowoleniem, kiedy pacjent ma wątpliwości, dopytuje, szuka wyjaśnień.
• Nie fuka, kiedy okazuje się, że chory
pogrzebał w Internecie i teraz chce skonfrontować tę wiedzę z lekarzem?
– Wręcz odwrotnie, pozytywnie na to
reaguje, bo to raczej oczywiste, że pacjent
chce jak najwięcej wiedzieć, jest ciekawy i chce sobie pomóc, w końcu to jego
zdrowie. Lekarze zbyt często irytują się
na „przemądrzałych” pacjentów uważając, że to podkopuje ich autorytet. Tymczasem jest odwrotnie. Zgoda na dialog,
rozmowę, w której chodzi o wypracowanie wspólnej strategii walki z chorobą, to najważniejszy etap w procesie leczenia. To jest możliwe pod jednym warunkiem – kiedy uda się zbudować wzajemne zaufanie. Jeśli lekarz despotycznie
nie pozwoli choremu na wyrażenie swoich obaw, na zadawanie pytań tylko odgórnie zaordynuje terapię, nie może spodziewać się sukcesu. Nie pomoże choremu, bo ktoś, kto nie zaufa lekarzowi,
8

• Dlaczego w większości lekarze tego nie robią?
– Bo mają trzy podstawowe bariery:
nie wiedzą, że to ważne, nie wiedzą, że
to możliwe nawet w tak krótkim czasie,
wreszcie nie wiedzą, jak to zrobić. Niestety, nikt ich tego nie uczy. Współczesna edukacja lekarzy skupia się przede
wszystkim na wiedzy medycznej, pomijając bardzo ważną przecież psychologiczną wiedzę o budowaniu opartej na zaufaniu relacji z chorym człowiekiem.
• Być może przyczyna tkwi w tym, że
na studia medyczne kwalifikuje się młodych ludzi tylko na podstawie ich wyników, jakie osiągnęli na maturze, a to chyba nie wszystko, bo do tego zawodu konieczne są dodatkowe predyspozycje?
– Byłoby wspaniale gdybyśmy 19-latkom wybierającym ten zawód mogli
w czasie rekrutacji zrobić test z „predyspozycji do bycia dobrym lekarzem”. Ale
jak taką selekcję przeprowadzić? Czy
można aspirującemu do roli lekarza już
na wstępie powiedzieć: „Nie będziesz
dobrym lekarzem, bo boisz się ludzi,
nie potrafisz dotykać ich ciała; czujesz

niechęć do chorego, który ciągle o coś pyta” itd.? Myślę, że w wielu przypadkach
byłoby to przedwczesne.
• Co więc można zrobić?
– Pomocne byłoby wprowadzenie do
programu studiów medycznych zajęć,
w czasie których przyszli lekarze będą mogli poznawać siebie, swoje reakcje, mocne i słabsze strony w kontakcie
z ludźmi i z pacjentami. Lekarz i pacjent,
aby zwalczyć wspólnego wroga, jakim
jest choroba, muszą dobrze współpracować. Choć stroną silniejszą zawsze musi być tu lekarz. Ale jak pokazują liczne
badania, sama wiedza fachowa (medyczna) nie wystarcza, by szybko i skutecznie
leczyć. O sukcesie często decydują kompetencje psychologiczne lekarza, wiedza
i umiejętności z zakresu komunikacji,
zarządzania dynamiką relacji, czy strategii radzenia sobie z trudnymi reakcjami,
a przede wszystkim umiejętność zarządzania stresem. Tego typu wiedza i umiejętności mają znaczący wpływ na proces
zdrowienia pacjenta, a także pozytywnie
wpływają na bieżącą jakość jego życia
(pomimo choroby). Po stronie lekarza zapobiegają wypaleniu zawodowemu, popadaniu w rutynę i zobojętnieniu, chronią
też przed destrukcyjnymi zachowaniami
np. alkoholizmem, które tak często stają
się jedynym sposobem na poradzenie sobie z trudnościami czy porażkami.
• Zakładamy, że takie programy wejdą do uczelni, a co mogą zrobić lekarze
będący już od lat w zawodzie?
– To samo! Mogą uczyć się i zdobywać wiedzę na temat własnej osobowości i reakcji na różne sytuacje zawodowe.
Być może zdecydują się na własną terapię, może zaczną uczestniczyć w warsztatach itd. Pamiętajmy, że człowiek zawsze może siebie zmienić, dopracować
się swojej lepszej – bardziej funkcjonalnej
i szczęśliwszej – wersji, po drodze pokonując wiele różnych ograniczeń. Wystarczy tylko chcieć zacząć to zrobić.

Być lekarzem, być pacjentem
Wojciech Eichelberger, Irena A. Stanisławska
To ksiązka o relacji lekarz – pacjent i pacjent – lekarz. Relacji szczególnej, ponieważ uruchamia mnóstwo projekcji, przeniesień, uczuć. Warto o nich wiedzieć, gdyż wtedy łatwiej sobie z nimi radzić ponieważ na wynik leczenia ma wpływ zarówno lekarz, jak i pacjent – to wspólna odpowiedzialność. Dlatego
relacja między nimi musi być uświadamiana i w sposób mądry,
celowy podporządkowana leczeniu.
Z książki skorzystają zarówno lekarze, personel medyczny,
studenci medycyny i nauk pokrewnych, jak i pacjenci.
Wydawnictwo Czarna Owca, 2013
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Polak znów na czele lekarzy Europy
Prof. Romualda Krajewskiego, neurochirurga z Warszawy oraz wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, ponownie wybrano na prezydenta Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (UEMS)
z siedzibą w Domu Lekarza
w Brukseli przy rue de Industrie 24. Prof. Krajewski
od co najmniej dziesięciu
lat cieszy się niekwestionowanym zaufaniem i autorytetem najstarszej organizacji lekarskiej w Europie.
UEMS interesuje tylko
jakość wykonywania zawodu przez lekarzy specjalistów w Europie, a nie bieżąca polityka ani promocja
określonych trendów ideologicznych.
Reelekcji dokonano 16
października br. podczas
dorocznego posiedzenia plenarnego
UEMS, tym razem w gościnnej Warszawie. Prof. Krajewski skutecznie przekonywał o wzmocnieniu roli krajowych towarzystw specjalistycznych w komisjach

egzaminacyjnych, które określają programy i standardy kształcenia lekarzy specjalistów, wymagania dla ośrodków prowadzących szkolenie, a także organizują wysoko cenione europejskie egzaminy specjalizacyjne. To był klucz do potwierdzenia jego supremacji w UEMS –
jak komentowano w kuluarach.

Sekretarzem generalnym UEMS został wybitny angielski chirurg transplantolog z Londynu, prof. Vassilios Papalois, a skarbnikiem belgijski patolog Bernard Maillet.

UEMS jest stowarzyszeniem największych 30 krajowych organizacji reprezentujących lekarzy specjalistów w państwach członkowskich Unii Europejskiej
i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W strukturze UEMS działa Europejska Komisja Akredytacji Doskonalenia
Zawodowego (EACCME), która prowadzi akredytację zdarzeń edukacyjnych oraz szkoleń udostępnianych w Internecie i zapewnia wymienność punktów edukacyjnych
w UE, USA i Kanadzie.
UEMS popiera swobodny
przepływ lekarzy specjalistów
i pacjentów pomiędzy krajami
UE, zwracając uwagę na potrzebę zapewnienia w całej UE odpowiedniej jakości kształcenia
i usług zdrowotnych.
Naczelna Izba Lekarska jest
uprawniona do kierowania swych
przedstawicieli do poszczególnych sekcji specjalistycznych istniejących w ramach UEMS. Przedstawiciele NRL w sekcjach specjalistycznych
uzgadniani są z odpowiednimi towarzystwami naukowymi.
Marek Stankiewicz

Zmiany wprowadzane damską ręką
z prof. Iwoną Bojar,
dyrektorem Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie,
rozmawia Jerzy Jakubowicz
• Jest Pani pierwszą kobietą, która
została dyrektorem Instytutu Medycyny
Wsi w Lublinie.
– To prawda, ale niczego to nie zmienia. Kłopoty dalej są kłopotami, złotówka
dalej złotówką, Impact Factor dalej Impact Factorem i tak dalej.
• Jest Pani nie tylko długoletnim pracownikiem naukowym instytutu, ale jednocześnie lekarzem praktykiem.
– Długoletnim to trochę mocno powiedziane, pracuję tu od 7 lat, po odejściu
z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jestem czynnym lekarzem.
Traktuję to bardzo poważnie. Bezpośrednio staram się łączyć działalność naukową z działalnością lekarską. Jestem specjalistą położnikiemginekologiem oraz specjalistą endokrynologiem. Ze zrozumiałych powodów łączę te dwie specjalizacje.
W praktycznym wymiarze bliska jest
mi problematyka menopauzy i medycyny przeciwstarzeniowej.
• W maju 2015 r. instytut obchodził 60-lecie swojej działalności.
– Instytut powstał w 1951 r. jako jednostka wewnętrzna ówczesnej
Akademii Medycznej w Lublinie.
A od 15 stycznia 1955 roku, tj. stosownej uchwały Rady Ministrów, jest
centralną, autonomiczną jednostką
naukowo-badawczą, dla której organem nadzorującym jest minister zdrowia. Z instytutem związane są wielkie nazwiska polskiej medycyny. Począwszy
od prof. Witolda Chodźki – pierwszego
ministra zdrowia publicznego w II Rzeczypospolitej i promotora powstania Instytutu Medycyny Wsi, do prof. M. Latalskiego i prof. L. Wdowiaka. Nie można zapomnieć o ostatnich latach dużych

kłopotów i trochę bezkrólewia w instytucie. Niewątpliwym jednak sukcesem jest
tak wysoka kategoria A w ocenie MNiSW.
„Z dołka” wydobywamy jedyne lubelskie pismo medyczne z Listy Filadelfijskiej Annales of Agricultural and Environmental Medicine. Już jesteśmy jednym
z czołowych pism w tym zakresie. Budujemy pozycję dwóch innych pism wydawnictwa IMW, z których Journal of Preclinical and Clinical Research powoli zaczyna pretendować do wpisania na Listę

Filadelfijską. Ostatnie lata to również borykanie się z trudną sytuacją finansową,
jak w wielu polskich instytutach. Dobre
jest to, że na bieżąco osiągamy równowagę finansową, a martwimy się, niestety, długami z przeszłości. Ale mamy konkretne perspektywy i plany. Restrukturyzacja to zawsze trudne chwile, ponieważ

Sprzedam w Lublinie
przy ul. Zana 11a
nowe lokale na gabinety
i usługi medyczne
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trzeba dokonać zmian – coś efektywizować, niestety, pożegnać się z pracownikami, którzy nie mieszczą się z różnych
powodów w drużynie instytutu – również
z powodów etycznych.
• We wrześniu 2015 r. do instytutu
przybył z wizytą prof. Marian Zembala,
minister zdrowia.
– To dla nas zaszczyt. Na pewno forma
uhonorowania osiągnięć i trudu instytutu
w rozwijaniu się i budowaniu znaczenia
dla rozwoju polskiej medycyny. Notabene to pierwszy raz, w takiej formie, ogólnopolskie spotkanie miało miejsce w instytucie, dotychczasowe – bardzo rzadkie
w Lublinie – były gdzie indziej. Spotkanie było z cyklu „Polaków zdrowia portret własny”. Uczestnikami tego spotkania
w auli IMW im. prof. L. Wdowiaka było
ponad 200 przedstawicieli władz różnych
resortów, ośrodków akademickich, praktyków z całej Polski. Podstawowymi problemami, dyskutowanymi podczas konferencji, były: sytuacja bieżąca w ochronie zdrowia, rozwój telemedycyny i tak
coraz ważniejsze demograficznie i społecznie, problemy ludzi starych.
• Jakie plany naukowe i lecznicze
będą realizowane w dalszej działalności instytutu?
– Najważniejsze w działalności instytutu to budowanie międzynarodowego
i krajowego prestiżu naukowego. Ważne jest rozwijanie pozycji pism AAEM
i JPCCR. A z bieżących konkretów jesteśmy kreatorem i realizatorem eksperymentalnego projektu usług telemedycznych-telekonsyliarnych w opiece zdrowotnej. W tej sprawie NFZ ogłasza konkurs na te usługi. To ważna dziedzina
dla rozwoju szczególnie wiejskiej opieki zdrowotnej. Nowatorskim projektem
jest realizacja w latach 2015–2016 pogłębionych ogólnopolskich badań przesiewowych rolników. Badaniem objętych będzie 10 tys. osób. Jesteśmy głównym wykonawcą bardzo znaczącego projektu, finansowanego z NCBiR, na kwotę
kilkudziesięciu milionów złotych, „CYBERKARD”. Ponadto w dalszym ciągu priorytetowe płaszczyzny działalności naukowo-leczniczej instytutu obejmują problematykę zoonoz, alergii, chorób neurodegeneracyjnych oraz metabolicznych (cukrzyca – szczególnie stopa
cukrzycowa), chorób układu kostno-stawowego i innych specyficznych problemów zdrowotnych dla środowiska wiejskiego. Rozwijamy się w badaniach nanotechnologicznych, epigenetycznych,
translacyjnych oraz izobolograficznych
zarówno w wymiarze użytkowym, jak
i naukowym.

Nowe lokale na gabinety i usługi medyczne
Kamienica pod Siódemką
ul. 3 Maja 7 w Lublinie
od 50 do 200 m2 na parterze

Rezydencja Panorama
ul. Filaretów 27 w Lublinie, LSM
74 m2 i 111 m2 na parterze

tel.: 81 446 71 00

kom.: 667 800 400

www.ideainvest.pl

Lekarski kalejdoskop

Relacja z pacjentem – jak ją
dobrze zbudować

Z różową wstążką
po zdrowie

Warsztaty na temat kontaktu i terapeutycznej relacji z pacjentem zorganizowała Komisja Kształcenia LIL. Jednym z wykładowców był, należący do czołówki polskich psychoterapeutów,
Wojciech Eichelberger.

Coroczny Marsz Różowej Wstążki, którego celem jest zachęcanie kobiet do wykonywania regularnych badań profilaktycznych i popularyzowanie wiedzy o raku piersi, a także udzielanie wsparcia kobietom chorym, przeszedł 10 października sprzed ratusza na plac Litewski, gdzie zorganizowano akcję „Zdrowa kobieta – zdrowa rodzina”.

Szczęśliwa szóstka

Skrzydlaci jeźdźcy
w szpitalu
Pacjenci Uniwersyteckiego Szpitala
Dziecięcego mogli podziwiać jeźdźców w pełnym uzbroje
niu husarii z XVII wieku, a także pokaz walki na szable tej
sławnej formacji wojskowej. Nietypowi goście po raz pierwsz
y odwiedzili chore dzieci w USD.

Sacrum – profanum
To tytuł wystawy fotografii Leszka Janeczka, ordynatora oddziału ginekologiczno-położniczego w Krasnymstawie. Wernisaż wystawy odbył się 12 października w Galerii
OKNA MBP przy ul. Peowiaków.

Zielony Zamek – dla
porażenia mózgowego

kilka gondacji „Oswoić Los”, na
Lubelski Zamek, dzięki Fu
Światow
” zielonym światłem, aby
sposób
dzin został „pomalowany
ten
w
ego
Porażenia Dziecięc
.
wym Dniu Mózgowego
em
eni
orz
sch
dotkniętym tym
okazać wsparcie osobom

Tekst: Anna Augustowska

Certyfikat Centrum Monit
orowania Jakości w Ochro
wia minister zdrowia po
nie Zdroraz szósty przyznał Uniw
ersyteckiemu Szpitalowi Dziecięcem
u w Lublinie. Dyrektor szp
itala Jerzy
Szarecki odebrał Certyfi
kat Akredytacyjny nr 20
15/45 (ważny
do 21.09.2018) w czasie
inauguracji roku akadem
ickiego.

Szczyt Zdrowia
Pod koniec października Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
w Białej Podlaskiej wspólnie z Brzeskim Szpitalem Obwodowym
w Brześciu zorganizował Polsko-Białoruski Szczyt Zdrowia. – To
pierwsze w Polsce forum wymiany wiedzy i doświadczeń w dziedzinie ochrony zdrowia w krajach o różnych systemach jej organizacji – informowała Ewa Czeczelewska, lider zespołu organizacyjnego.
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O nauce przystępnie
W XII Lubelskim Festiwali Nauki,
który odbył się pod
koniec września br. wzięły udział wsz
ystkie wyższe uczelnie z regionu, także Uniwersytet Med
yczny. Uczestnicy na
medycznym stoisku mogli m.in. poz
nać podstawy zdrowej
diety i poddać się badaniu grubości
tkanki tłuszczowej.

Lekarz z pasją

Poszukujemy lekarzy następujących specjalizacji:

Bo PESEL mnie goni!
z Antonim Olesiejukiem,
koordynatorem oddziału chirurgii ogólnej w szpitalu w Lubartowie,
prezesem Stowarzyszenia Lubartowskie Morsy,
rozmawia Anna Augustowska
• Kiedy ostatni raz miał Pan katar?
– Hmm… Chyba nie pamiętam.
W ogóle nie pamiętam, kiedy ostatnio
chorowałem. Poza kontuzjami sportowymi, które się zdarzają, od lat na nic
nie choruję.
• Z tego co wiem jest tak od co najmniej 16 lat, bo wtedy…
– …bo właśnie wtedy zostałem morsem i zacząłem się kąpać w wodzie skutego lodem jeziora Firlej. I nie przestałem do dzisiaj. Nie ukrywam, że to właśnie zimowym kąpielom zawdzięczam
odporność i hart. Ale nie tylko. Sport –
różne dziedziny – uprawiam od zawsze,
a „morsowanie” to doskonałe uzupełnienie całorocznych i – co ważne – codziennych treningów. Wszystko to sprawia, że
nie mogę narzekać na formę i zdrowie.

• Zaczęło się jednak od dolegliwości.
– Jestem chirurgiem, praca przy stole operacyjnym to spory wysiłek fizyczny. Godziny stania w pochylonej pozycji itd. Kręgosłup nie wytrzymuje takiego napięcia i zaczyna boleć. Początkowo
ratowałem się lekami przeciwzapalnymi
i przeciwbólowymi ale to pomaga tylko
na jakiś czas, poza tym skutki uboczne,
jakie te leki wywołują, są zbyt ryzykowne. Postanowiłem więc spróbować leczenia zimnem. O krioterapii jeszcze się
wtedy u nas w zasadzie nie mówiło, ale
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o zbawiennym wpływie zimna na bolące stawy już słyszałem. Poza tym już
wcześniej miałem doświadczenie z hartowaniem się zimnym śniegiem – w jednym z nadfirlejowskich ośrodków działała sauna i po seansie, oczywiście jeśli na
zewnątrz był śnieg, nacieraliśmy się nim.
Dawało to masę energii i uodparniało.
• Pierwszy przerębel w lodzie wykuł
Pan z synem?
– Wybraliśmy się z synem Michałem
(dzisiaj jest stomatologiem) i wykuliśmy
przerębel. Po rozgrzewce, solidnym bieganiu wokół jeziora, wszedłem do wody.
Uczucie pieczenia skóry było oszałamiające! I przyjemne! Im dłużej uprawia się
ten sport, tym to „pieczenie” jest przyjemniejsze. Oczywiście na początku wytrzymuje się tylko 1 minutę, trzeba mieć
też czapkę na głowie, ręce w rękawiczkach a teraz nawet zakładamy specjalne obuwie (noszą je też np. surferzy) – warto, bo
na mrozie najszybciej marzną palce.
Po pierwszej kąpieli przez kilka dni
nie czułem kręgosłupa. Co za ulga!
Zadziałało! Zacząłem te kąpiele powtarzać. Było coraz lepiej!
• Inni zaczęli
Panu zazdrościć?
– Inni postanowili się przyłączyć,
bo każdy chce się dobrze czuć, a ja byłem najlepszym przykładem, że te kąpiele działają. Dzisiaj tworzymy blisko
100-osobową grupę, kąpiemy się regularnie, jak tylko temperatura zaczyna spadać poniżej 0 stopni C. Zwykle przez cały sezon zimowy zanurzamy się co kilka
dni. Niektórzy są już tak zahartowani, że
wytrzymują nawet 5 i więcej minut. Niestraszne są nam mrozy – kąpałem się już
przy temperaturze minus 24–27 st. C i było fantastycznie. Rok temu powołaliśmy
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więc Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
Lubartowskie Morsy, które zrzesza entuzjastów zimowych kąpieli, sympatyków
sauny i propagatorów zdrowego stylu życia. Są to głównie mieszkańcy Lubartowa, prawie sami mężczyźni, chociaż mamy też kilka kobiet.
• Zimowe kąpiele są dla każdego?
– Nie do końca. Osoby z chorobami
serca czy krążenia, przeziębieni nie kwalifikują się. Poza tym tak z mety nikt nie
może „wskoczyć do przerębla”. To wymaga zaprawy, przygotowania się i stopniowego hartowania organizmu. Najlepiej
zacząć już w lecie, we własnej łazience,
robiąc sobie naprzemienne raz gorące raz
zimne, wręcz lodowate prysznice. Później można spróbować zanurzyć się w jeziorze. Warto! Nasza grupa już późną jesienią zaczyna pierwsze kąpiele w Firleju w każdy weekend, zaczynamy od godziny 8.00.
• Mimo wszystko dla mnie to dość perwersyjna przyjemność.
– Zapewniam, że zaczyna się ją szybko i coraz bardziej z czasem doceniać, bo
niesłychanie podnosi wydolność organizmu – całkowitą! Mówi to każdy, kto poczuje moc tego sportu, a najlepiej, aby
w ogóle sport towarzyszył nam cały rok.
Ja mam bardzo prostą receptę: trzeba się
ruszać i być optymistą. Systematycznie!
To gwarancja lepszego samopoczucia,
dobrej formy, kondycji i pogody ducha –
ruch wyzwala endorfiny, dotlenia, daje satysfakcję, bo jest się silniejszym i zdrowszym. Oczywiście to nie mogą być zrywy prosto od biurka raz w tygodniu kilka
godzin – najlepiej ruszać się codziennie.
• Od rana?
– Ja tak robię – wstaję o 5 rano i ćwiczę
na siłowni, później idę na basen i dopiero do pracy. Po południu wskakuję na rower albo biegam. Dzięki temu mogę startować w maratonach i w zawodach triatlonowych, surfuję i gram w tenisa ziemnego, poluję.
• Imponujące! Stale w ruchu?
– Oczywiście. Jak mnie ktoś pyta, czemu ja tak biegam, to mówię, że muszę, bo
mnie goni PESEL. Udało mi się zarazić tą
pasją dzieci: córkę Kasię (wkrótce będzie
chirurgiem), Michała (ultramaratończyk)
i Piotrka, który studiuje fizjoterapię, a żona Beata czeka na mnie i znosi moje kolejne pasje za co Jej gorąco dziękuję.

Kraśnik – nowa placówka przy ul. Lubelskiej 56A
• Stomatolog, gastrolog, neurolog, endokrynolog, okulista
• Lekarz rodzinny/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 dziecięcy, dermatolog, gastrolog dziecięcy,
geriatra, radiolog – badania usg w godz. przedpołudniowych w środy (ul. Radziwiłłowska 5)
• Biłgoraj – kardiolog, onkolog, gastrolog, alergolog, lekarz medycyny pracy, pulmonolog
• Chełm – alergolog, neurolog dziecięcy, dermatolog, lekarz medycyny pracy, psychiatra
• Zamość – endokrynolog dziecięcy, gastrolog, kardiolog, laryngolog
• 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”.

Muzycznie

GypsyFingers
15 listopada o godz. 18 w studiu Radia Lublin będzie można posłuchać wschodzącej gwiazdy – brytyjskiego
zespołu GypsyFingers! To duet: Victoria Coghlan i Luke Oldfield, syn legendy – Mike’a Oldfielda. Luke Oldfield
jest nie tylko gitarzystą, multiinstrumentalistą i kompozytorem, ale również producentem muzycznym. Victoria Coghlan ma wykształcenie muzyczne, gra na fortepianie i gitarze, a także pisze większość tekstów GypsyFingers. Jak informują organizatorzy, wspólne kompozycje Victorii i Luke’a są określane przez samych muzyków jako „romantyczny, nowoczesny folk-pop”, opowiadają o codziennych biegunach życia: o radościach i problemach, wzlotach i upadkach, miłości i nienawiści. W programie mają nostalgiczne ballady, jak i utwory pełne energii i literackiej swobody. Artyści mają już za sobą debiutancki album „Circus Life”, który zdobył dobre
recenzje w brytyjskiej prasie muzycznej. To ich pierwsza zagraniczna trasa koncertowa.
Bilety są po 45 zł.

Raz Dwa Trzy
Jeden z nielicznych zespołów polskiej sceny muzycznej łączących muzykę rockową ze współczesną poezją. Istnieje od 25 lat. 29 listopada zespół „Raz Dwa Trzy” wystąpi o godz. 17 w Lublinie. Jak zachęcają organizatorzy, koncert to dobra okazja do spotkania z Adamem Nowakiem, bo zespół rzadko bywa w telewizji, może trochę częściej
w radiu. Unika celebryckiego rozgłosu, uważając, że nie jest to droga do skupiania na sobie uwagi widzów i słuchaczy. Bilety 50–90 zł. Przed koncertem trzeba sprawdzić, gdzie się odbędzie: w Centrum Kongresowym UP przy ul.
Akademickiej czy przy ul. Skłodowskiej w odnowionej sali Filharmonii Lubelskiej.

Teatralnie

Maraton
w Gardzienicach
W drugiej połowie listopada (20
i 21) oraz w pierwszej połowie grudnia (11 i 12) można wybrać się na trwający 2,5–3 godziny Gardzienicki Maraton Teatralny „Kosmos Gardzienic”.
Początek o godz. 19. Włodzimierz Staniewski, założyciel i reżyser Ośrodka
Praktyk Teatralnych„Gardzienice” proponuje widzom dwa spektakle: „Oratorium pytyjskie” z muzyką Mikołaja
Blajdy, „Ifigenia w A…” wg Eurypidesa z muzyką Zygmunta Koniecznego (lub) „Ifigenia w T...” wg Eurypidesa i „Elektra” wg Eurypidesa oraz projekcje i wystawy w budynkach historycznych i w przestrzeni otwartej Gardzienic. Bilety są po 40–50 zł. Rezerwacje i informacje: tel. 81 532 98 40;
81 582 13 82.

Multimedialnie

Festiwalowo

Koncertowo

Dla małych i jeszcze
mniejszych
„W rytmie poloneza” to tytuł kolejnej edycji
wydarzenia w ramach Lubelskich Smyków. Na
koncerty dla niemowląt, małych dzieci oraz ich
rodziców zapraszają na Zamek Lubelski organizatorzy, którzy promują ideę, że na kontakt
z wartościową muzyką artystyczną nigdy nie
jest za wcześnie. Przestrzeń koncertowa jest
specjalnie przystosowana dla potrzeb najmłodszych odbiorców. Młodzi melomani mają
możliwość słuchania muzyki wokalnej i instrumentalnej, a także aktywnego udziału w wykonywaniu muzyki poprzez grę na instrumentach czy wspólny śpiew.
22 listopada, godz. 10.30 wydarzenie dla
dzieci do 2 lat, a o godz. 11.30 dla starszych –
od 2 do 4 lat. Bilety – 30 zł dla dorosłych – trzeba rezerwować telefonicznie (81 531 51 12).

Piwnie, rybnie
i estetycznie
28 i 29 listopada w Targach Lublin debiutują Lubelskie Targi Piw Rzemieślniczych. Jak informują organizatorzy, w trakcie imprezy będzie okazja rozsmakować się w różnorodnych stylach piwa, ich odmianach
i aromatach, które zaprezentują fachowi miłośnicy piwa z polskich browarów rzemieślniczych. Oprócz nich
mają być producenci cydru, a także sklepy i puby oferujące piwa craftowe zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Każda pełnoletnia osoba, która lubi piwo znajdzie
coś dla siebie.
Równolegle z Lubelskimi Targami Piw Rzemieślniczych w halach przy ul. Dworcowej będzie trwał Festiwal Przedmiotów Pięknych „Kolorowe Jarmarki” (spotkanie ze sztuką ludową i artykułami hand made, spotkania z twórcami przedmiotów artystycznych i poznanie nowych trendów oraz warsztaty).
W tym samym terminie i w tym samym miejscu będzie także zorganizowana Rybomania (miejsce spotkań
pasjonatów wędkarstwa).

Metalowo i ostro
27 listopada o godz. 19 w lubelskiej hali Globus zacznie się
spektakl multimedialny Symphonica. Jak zapewniają organizatorzy, bardzo duży nacisk został położony na przygotowanie kostiumów, charakteryzacji, światła i efektów scenicznych. Podczas
koncertu usłyszymy m.in. utwory takich grup jak: Metallica, Scorpions, Aerosmith, Nightwish, Nirvana, Pearl Jam, Faith No More,
Deep Purple, Soundgarden. Muzycy biorący udział w projekcie
to artyści współpracujący na co dzień m.in. z Turnauem, Sikorowskim czy Rodowicz. Symfoniczne brzmienie zapewniają instrumentaliści Orkiestry Filharmonii Podkarpackiej. Wśród solistów organizatorzy wymieniają Małgorzatę Ostrowską. Bilety są
w cenie 60–160 zł.

Oprac. JKG

Listy o wielkim świecie, polityce i życiu
Józef Potocki i Alik Koziełł-Poklewski byli przyjaciółmi, erudytami i gentlemanami. Byli też dyplomatami. Żyli w burzliwych i trudnych nie tylko dla Polski ale i świata czasach końca II wojny
światowej i tworzącego się po jej zakończeniu nowego porządku świata.
O tym, jak widzieli i oceniali współczesne sobie wydarzenia polityczne, co sądzili o posunięciach wielkich tego świata m.in. Winstona Churchilla, gen. F. Franko czy króla Wielkiej Brytanii Jerzego
IV można się dowiedzieć z wydanego właśnie nakładem Wydawnictwa Literackiego zbioru ponad tysiąca listów, jakie obaj panowie wymienili między sobą, a które opracował i dopełnił niezwykle cennymi komentarzami i wyjaśnieniami doktor Jerzy Jakubowicz, badacz dziejów rodów arystokratycznych, pasjonat historii
z zamiłowania.
Prezentacja książki odbyła się 6 października w Sali Malinowej hotelu Bristol w Warszawie.
– Przygotowanie tej korespondencji, którą opracowałem i co dla mnie
najistotniejsze, dopełniłem komentarzami, zajęło mi sześć lat benedyktyńskiej pracy – mówił w czasie prezentacji książki Jerzy Jakubowicz. –
Nie ukrywam, było to fascynujące zajęcie, któremu z ogromną radością
oddałem się całym sercem. Moim zadaniem było rozszyfrowanie skrótów,
objaśnienie nazw np. rezydencji czy koligacji rodzinnych a także przybliżenie kontekstu opisywanych w listach zdarzeń i faktów.
Z prośbą o opracowanie listów do doktora Jakubowicza zwróciła się
córka hr. Potockiego, Izabela d’Ornano, która chciała, aby listy jej ojca i jego bliskiego przyjaciela dotarły do wszystkich pasjonujących się historią.
– Te listy niosą opinie na tematy polityczne i społeczne, ukazują poglądy
dwóch nadzwyczaj uczciwych, inteligentnych i ustosunkowanych gentlemanów, posiadających wyjątkowe wręcz wyczucie polityczne – napisała hrabina d’Ornano we wstępnie do książki.
Nadzwyczajną wartość tych listów podkreślił
obecny na spotkaniu prof. Andrzej Chwalba, historyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Dzisiaj nie piszemy już listów. Mamy SMS-y, e-maile, które mają krótki żywot. Kiedy więc w ręce historyków trafia historia opisywana
w korespondencji, każdy z nas
przeżywa wielką radość. To są
wartościowe, pisane na gorąco, oddające emocje i nastroje epoki źródła, nie do przecenienia – zaznaczał.

W nocie wydawniczej podkreślono, że obaj autorzy listów byli wytrawnymi komentatorami wydarzeń rozgrywających się na powojennej
scenie politycznej. Ich korespondencja stanowi świadectwo historyczne, ważne dla poznania historii polskiej emigracji, ale też wykraczające
poza „sprawę polską” – bo ukazujące zachodnią cywilizację w momencie
wybuchu zimnej wojny. Listy pisane są w sposób przenikliwy i wręcz…
proroczy, przewidując bezbłędnie – co pokazują fakty – bliższą i dalszą
perspektywę dziejów świata.
Dla nas, współczesnych, wymownym na to przykładem jest fragment
listu, w którym Potocki w 1951 roku pisze m.in. o… fanatyzmie religijnym
na Bliskim Wschodzie:„Może i dziś Anglicy nie zdają sobie sprawy, że to głoszenie przez lata zasady, iż ich granica bezpieczeństwa jest na Renie, było
przeciągłym preludium do zaistnienia granicy dzisiejszej na Łabie. Innego
rodzaju wcześniejszym preludium było godzenie się przez Francję na rozbiory Polski. Z wypadków polityki może najbardziej znaczące wydają się te
na Bliskim Wschodzie. Jakiś nowy fanatyzm i to nie nacjonalny, a religijny,
wynikający z ogólnego niepokoju i, niestety, z coraz mniejszego respektu
ludzi Wschodu – muzułmanów – do siły i cywilizacji Zachodu”.
Na spotkaniu, w którym uczestniczyły dzieci hr. Potockiego – Izabela
z Potockich hr. d’Ornano i syn Piotr hr. Potocki a także prezes Rady Nadzorczej Wydawnictwa Literackiego Vera Michalski-Hoffmann, poruszono sprawę wydania pozostałych listów, jakie obaj panowie wymieniali jeszcze przez wiele lat. – Z radością podejmę się tego zadania – mówił doktor Jakubowicz, co zebrani na sali goście – wśród nich liczne grono potomków wielkich rodów arystokracji polskiej – przyjęli z ogromnym aplauzem.
Anna Augustowska
Wielki świat, wielka polityka 1940–1951. Korespondencja Józefa Potockiego i Alika Koziełł–Poklewskiego w opracowaniu i z komentarzami Jerzego Jakubowicza, Wydawnictwo Literackie, 2015 rok

Wspinaczka na 13 piętro

Literacko

Czy pisanie o rynku mieszkaniowym w Polsce – obecnym i tym sprzed wojny – może być ciekawe? Temat wydaje się, jeśli nie nudny, to co najmniej banalny. Jednak po lekturze najnowszej książki czołowego polskiego reportażysty Filipa Springera pt. „13 pięter” czytelnik całkowicie zmieni zdanie. Książkę czyta się jak dobry kryminał, jak książkę sensacyjną. A przecież to opowieści m.in. o TBS-ach, kredytach walutowych, gospodarce
wolnorynkowej. Z drugiej strony jest to przede wszystkim opowieść o ludziach, o bezdomności, braku perspektyw i, niestety, braku wyboru.
Posiadanie własnego kąta jest podstawową i oczywistą potrzebą każdego człowieka. W rzeczywistości jest to luksus dostępny tylko dla najbogatszych i nielicznych. Brzmi kontrowersyjnie? Nic bardziej mylnego. Springer pokazuje rzeczywistość, w której własne mieszkanie mogą mieć tylko nieliczni, zwykle zresztą dzieląc je z bankiem, bo mało kogo stać na zakup mieszkania. Kredyt jest jedynym rozwiązaniem – a i tak dostępnym
tylko dla wąskiej grupy „szczęśliwców. A rynek wynajmu, który mógłby to zmienić, jest głównie prywatny, ceny zbyt wysokie w myśl zasady, że „każdy spłaca czyjś kredyt” i przede wszystkim mieszkań na wynajem jest za mało.
Springer pokazuje gorzkie opowieści: małżeństwa, które wzięło kredyt we frankach i jest to teraz jedyna rzecz, która
ich wiąże. Byłego pracownika banku, który tak bardzo uwierzył w zapewnienia ekonomistów, że rynek jest i będzie stabilny, że teraz razem z rodziną grozi mu eksmisja. Pracowniczki wielkiej firmy deweloperskiej, która świadomie namawia
ludzi na kredyty, choć wie, że wielu z nich nigdy ich nie spłaci.
Zaletą książki jest część pierwsza, poświęcona rynkowi mieszkaniowemu w dwudziestoleciu międzywojennym. Autor
przytacza fragmenty notek prasowych, informujących o kolejnych samobójstwach, które były wynikiem eksmisji, biedy,
bezdomności: „Październik 1931 r. Bezdomna od kilku dni Maria Złotnicka wchodzi z dwojgiem dzieci na ostatnie piętro
kamienicy, otwiera okno na klatce schodowej i wyrzuca przez nie syna, a później córkę. Na koniec skacze sama”. W przeludnionej Warszawie brakowało miejsc w schroniskach, na jej obrzeżach powstawały biedadomy, brakowało noclegowni, a te, które funkcjonowały, były siedliskiem brudu, nędzy i chorób.
Springer pokazuje działalność Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i rolę Teodora Toeplitza, który wyznaczył inne
trendy w podejściu do kwestii mieszkaniowej. Pokazał, czym jest budownictwo społeczne. Niestety, do dziś nie doczekał
się naśladowców swojej idei.
AA
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Muzycznie

Niepodległość zasłuchana
11 listopada o godz. 16 Orkiestra Symfoniczna Filharmonii im. H. Wieniawskiego pod dyrekcją Macieja Sztora, Akademicki Chór Politechniki Lubelskiej, Chór Filharmonii im. H. Wieniawskiego „Lutnia Lubelska” i Akademicki Chór Uniwersytetu Medycznego zapraszają na koncert muzyki filmowej. W programie, w którym jako solistka wystąpi Anna Lasota (sopran), będzie można usłyszeć utwory z filmów: „Park jurajski”, „Szeregowiec Ryan”, „Gladiator”, „Dawno temu w Ameryce” czy
„Titanic” i „Gwiezdne wojny”. Organizatorzy uważają, że muzyka najlepszych z najlepszych: Johna Williamsa, Ennio Morricone, Hansa Zimmera, Jamesa Hornera i Alana Silvestri to świetna propozycja na Narodowe Święto Niepodległości. Koncert odbędzie się w Centrum Kongresowym UP (ul. Akademicka 15 w Lublinie), bilety kosztują 40–70 zł.

Mikołaj z muzyką dawną
6 grudnia w południe można się wybrać na koncert bardzo znanego zespołu muzyki dawnej Scholares Minores pro
Musica Antiqua z Poniatowej. Młodzi wykonawcy, którzy koncertują z wielkim powodzeniem na całym świecie wykonują
muzykę europejską z okresu od XIII do XVIII w. Koncertom towarzyszą dawne, pełne uroku tańce, gra na dawnych instrumentach oraz bajecznie kolorowe stroje. Bilety kosztują 20–30 zł. Przed koncertem trzeba sprawdzić, gdzie się odbędzie:
w Centrum Kongresowym UP przy ul. Akademickiej czy przy ul. Skłodowskiej w odnowionej sali Filharmonii Lubelskiej.

Nasz szoł powszedni

Pamiętnik znaleziony w szpitalnej szafce
(serial prawie codzienny)

27 lipca
Dzisiaj przyjęty na trzecią kolejną dostawkę pacjent zapytał na wizycie doktora: – „Panie doktorze, czy to prawda, że
mycie jajek zawsze chroni przed zakażeniem salmonellą?”. Doktor spokojnie odpowiedział: – „Oczywiście, że chroni. Jeżeli nawet nie zawsze, to zawsze zwiększa uczucie świeżości i polepsza ogólną
atmosferę na sali chorych”. I tu się całą
salą z doktorem zgodziliśmy. Wieczorem
zepsuł się oddziałowy prysznic. Obaw
przed salmonellą nie mieliśmy, ale okna
na wszelki wypadek uchyliliśmy.

29 lipca

Fotograficznie w Kazimierzu Dolnym
W dniach 8–11 października w Kazimierzu Dolnym odbył się III Ogólnopolski Plener Fotograficzny Lekarzy, którego
organizatorem była Lubelska Izba Lekarska przy wsparciu Naczelnej Rady Lekarskiej. Uczestniczyło w nim 21 lekarzy
m.in. z Iłży, Łukowa, Białej Podlaskiej, Kolna, Koła, Kielc, Lublina, Radzynia Podlaskiego i Gdańska. Spotkanie odbyło
się w Domu Dziennikarza. Mentorem była znakomita fotograficzka lubelska Dorota Awiorko, która opowiadała o pracy i zaprezentowała swoje fotografie i fotokasty. Odbyły się też zajęcia warsztatowe prowadzone pod okiem Krzysztofa Saka i Dariusza Hankiewicza. Na zakończenie autorzy najlepszych prac otrzymali od organizatorów drobne upominki. Atmosfera była
wspaniała, przy pożegnaniu
wszyscy deklarowali chęć udziału w kolejnym plenerze za rok.
I to dłuższym o jeden dzień. Efekty pleneru obejrzeć będzie
można już 14 listopada 2015 w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U lekarzy” w siedzibie LIL w Lublinie przy ul. Chmielnej 4.
Wernisaż rozpocznie się o godzinie 12.00
DH

Nagroda
Salonu
Jury III
Międzynarodowego
Salonu Fotografii
Artystycznej Lekarzy
PhotoArtMedica 2015,
który odbył się pod
koniec października br.
przyznało Dariuszowi
Hankiewiczowi
wyróżnienie
PhotoArtMedica oraz
upominek National
Geographic Polska.
Wyróżnienie zostało
przyznane w kategorii
„Temat wolny” za pracę
pt. Kornelia I.
aa

Nowy termin
konkursu
fotograficznego!!!
Uprzejmie informujemy, że termin nadsyłania prac na V Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Lekarzy i Studentów Medycyny zostaje przesunięty na 31 grudnia 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego). Uroczyste wręczenie nagród i wernisaż wystawy
pokonkursowej odbędą się 6 lutego 2016 r.
w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U lekarzy”,
w siedzibie Lubelskiej Izby Lekarskiej, Lublin,
ul. Chmielna 4.

Pół nocy mieliśmy bezsenne. Sąsiadowi ząb mądrości się wyrzynał, a jęczał jak
przygłup. Cóż, mądrość nie przychodzi łatwo. A czasami w ogóle. Nie mogąc spać
pomyślałem sobie, że na listach wyborczych przy nazwiskach kandydatów powinna być adnotacja, komu się ten ząb
mądrości wyrżnął, a komu nie. I głosowałoby się tylko na tych, którym się wyrżnął. Być może wtedy jako naród przez
kadencję tych wybranych zgryz mielibyśmy mniejszy. Potem się zreflektowałem.
Przecież teraz wstawić sobie ząb to każdy
głupi potrafi. Z partyjnych lub związkowych pieniędzy zwłaszcza. I bez wyrzynania. No, tego nie wziąłem pod uwagę.

30 lipca
W telewizji bez przerwy ci imigranci.
Że mili, uprzejmi, ale tragicznie doświadczeni przez wojnę, chociaż nikt chyba ich
nie napadł. A wokół te wzniosłe humanitarne hasła, te deklaracje, te obietnice
i te zapewnienia, że przyjmiemy, ugościmy, oddamy co mamy i w ogóle. O pracy się nie mówi, chociaż może i niewielka część chciałaby pracować dorabiając
do tego, co i tak nic nie robiąc dostanie.
W jakich zawodach – nie wiadomo. Może w różnych. Wyobraziłem sobie przykładowo takiego imigranta-taksówkarza.
Wsiada klient i mówi: – „Proszę mnie wysadzić pod katedrą”. I co?! Ja w każdym
razie bym nie zaryzykował i nie wsiadł,
zwłaszcza gdyby taksówkarz zapytał: –
„Pod katedrą, czy z katedrą?!”.

31 sierpnia
Oglądałem telewizję. Płatną, jak to teraz w szpitalu. Całą salą się złożyliśmy.

Był program społeczny i człowiek, któremu trzy razy włamano się do mieszkania. Znerwicowany facet rzucił hasło –
„NAJWYŻSZY CZAS OBCINAĆ RĘCE ZŁODZIEJOM!”. Ja byłbym za tym,
ale przecież w tym kraju to niemożliwe
z uwagi na gwarantowany totalny paraliż i dezorganizację funkcjonowania państwa. Bo jak rękę na pulsie trzymać, jak
ręki komuś nie podać na oficjalnych obchodach narodowych świąt? Kiedyś taki
jeden drugiemu nogę chciał podać, ale
to znany wizjoner był i może to przewidział. A jak poręczyć za kogoś, jak umowę międzynarodową podpisać? A dyplomatyczne powitania? A bruderszafty „U
SOWY”? A jak mieć kogoś w garści albo
udowodnić, że ręka rękę myje, albo komuś pójść na rękę? Ręczę, że facet tego
co powiedział nie przemyślał. Ale dłoń
chętnie bym mu uścisnął.

A pierwszy: – „Gruźlicę podobno też.
I to na stopach. I to akermańskich!”. Na
to drugi: – „Na stepach głupku! Na stopach to by było za trywialne. Przecież to
wieszcz narodowy i romantyczny był! Na
stopach to on mógł mieć pył uciśnionej
ziemi ojczystej!”. Pierwszy na to: – „To
nóg nie mył?”. A drugi: – „Boże, mył nie
mył, ale to przewidział! Więc nie przejmuj się, jak wyglądamy, bo polski romantyzm się skończył i mamy polski realizm.
Więc leż, zdrowiej, chociaż nie – wstawaj, bo zaraz obiad!”. A po obiedzie znowu się zaczęło. Ten pierwszy wystękał: –

7 września
Było referendum. Podobno frekwencja
tylko niewiele ponad siedem procent. To
ja hemoglobiny mam o jeden procent więcej i według lekarzy mam szansę, że mi
wzrośnie. A tym organizatorom-referendarzom już nie. Leczenie by się przydało,
żeby broń Boże nie było nawrotu.

9 września
Sąsiad spod okna, rozkochany widocznie w ojczystych krajobrazach, zapytał
mnie, czy chodziłem po Tatrach. Odpowiedziałem: – „Po ilu?”. Nie zrozumiał.
Ja po dwunastu „Tatrach ” też nie bardzo
rozumiałem, ale jeszcze chodziłem.

11 września
Tacy dwaj z korytarza ucięli sobie pogawędkę i przez przypadek wszystko słyszałem. Jeden mówił: – „Nie masz wrażenia, że na tym korytarzu wyglądamy trochę jak dziady?”. A drugi: – „Nie mam!
A nawet jak tak wyglądamy, to poczytujmy to sobie za nobilitację! Niech nas tak
kojarzą! DZIADY! Przecież to ponadczasowa, narodowa epopeja a jednocześnie nasza rzeczywistość. Mickiewicz to
przewidział! Na to pierwszy: – „Mickiewicz? Adam?”. Na to drugi: – „Przecież
nie Ewa! Jaką ty szkołę kończyłeś?!”.
A pierwszy: – „Technikum! Męskie!”.
Drugi z przekąsem: – „No, to Ewa mogła
ci się bardziej kojarzyć! A Mickiewicz był
Adam! I odnośnie dziadów miał rację”.
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„Boże, czym oni nas tu karmią?! Tak się
nie da żyć!”. Na to ten drugi: – „Tu nie
ma się żyć, tylko ma się przeżyć, bo to
jest szpital! Przeżyjesz, to w domu sobie
dojesz!”. A pierwszy na to: – „Tu bym
dojadł! Boże, tatara bym sobie zjadł!”.
Drugi na to: – „Z jajem?!”. A pierwszy:
– „Oczywiście, przecież tatar bez jaja
jak bez ręki! Albo pizzę jakąś bym przyjął”. A drugi: – „Pizzę możesz sobie zamówić!”. Pierwszy: – „Tu, w szpitalu?”.
A drugi: – „Oczywiście. Teraz wszędzie
dowożą. Ostatnio dwóch z konduktu pogrzebowego sobie zamówiło i dowieźli przed pochówkiem. Po prostu dzwonisz, zamawiasz, za pół godziny wchodzi facet z czerwoną torbą... Pierwszy: –
„Z wysiłku?!”. Drugi: – „Przecież aż tyle nie będziesz zamawiał. Firmową torbę
ma w tym kolorze. Chcesz zamawiać, to
zamawiaj. A na razie nie narzekaj i zdrowiej. W końcu dziady to na szczęście jeszcze nie koniec możliwości”.
Irosław Szymański
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Sałatka po lekarsku

Rumowe „ślimaczki”
Jesień, za oknem chłodno. Przydałoby
się „coś” do kawy lub herbaty. Jest zimno, do sklepu trzeba się ubierać, a na dodatek właśnie zaczęło padać. Proponuję
alternatywę „na szybko”. Produkty znajdą się w każdej kuchni i… barku. A oto
przepis na szybkie (ok. 30 minut) ciasteczka rumowe.
Składniki:
• 30 dag mąki pszennej
• 10 dag cukru pudru (jak nie mamy można zmielić zwykły)
• 20 dag masła śmietankowego
• 1 żółtko
• 25–30 ml ciemnego rumu (ostatecznie jakikolwiek)
• oraz szczypta soli

Wykonanie:
Mąkę i cukier puder przesiać na stolnicę (robimy to dla lepszego połączenia składników i „napowietrzenia mąki”, mąka nabiera powietrza i ciasto,
które z niej zrobimy, będzie pulchniejsze i lżejsze).
Zrobić „kopczyk z dołkiem” i wbić żółtko. Dodać
szczyptę soli i pokrojone miękkie masło – zagnieść
szybkimi ruchami ciasto i pod koniec dodać rum. Zawinąć w ściereczkę i włożyć na 20 min do lodówki
(lub za okno, przecież jest zimno). Następnie ciasto
wykładamy na stolnicę, ponownie zagniatamy i formujemy z niego wałeczek grubości ok. 1 cm. Odcinamy kawałki dł. ok. 20 cm i zawijamy na oprószonej mąką stolnicy, jak... „ślimaczki”, lub w dowolny
ulubiony kształt. Pieczemy na blasze posmarowanej
tłuszczem, lub na papierze do pieczenia (ja wolę ten
ostatni) w piekarniku w temperaturze ok. 170–180
st. przez 10 minut na złoty kolor.
W wersji LUX możemy gorące, wyjęte z pieca
ciasteczka poglazurować własnoręcznie zrobionym
lukrem! Skład: 1 białko + łyżka czubata cukru pudru. Utrzeć „do białości” w misce. Na koniec dodać
łyżeczkę soku z cytryny lub limonki. Wymieszać
i nakładać pędzlem na gorące ciasteczka.
Dla specjalnych łasuchów można je polać białą
lub ciemną czekoladą rozpuszczoną w „łaźni wodnej” (co to jest lekarzom tłumaczyć nie muszę), ale
tuż-tuż po upieczeniu. Podawać wystudzone. Ja przed
podaniem małym rozpylaczem „od spodu” spryskuję rumem same ciasteczka. Są wtedy fenomenalnie
aromatyczne!!! (oczywiście dla dorosłych).
Dariusz Hankiewicz

Międzynarodowa konferencja w Zamościu

O mózgowym porażeniu dziecięcym
holistycznie
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu zaprasza lekarzy, terapeutów, nauczycieli i innych
specjalistów oraz organizatorów interdyscyplinarnego wsparcia zajmujących się kompleksowo problematyką niepełnosprawności osób z mózgowym porażeniem dziecięcym do udziału w międzynarodowej konferencji „Krok za krokiem do uczestnictwa”, która odbędzie się w dniach
11–12 grudnia 2015 roku.
Mózgowe porażenie dziecięce i inne neurorozwojowe niepełnosprawności są obszernym problemem i wymagają wszechstronnego i holistycznego podejścia. Celem naszych działań jest prawdziwe zwiększenie uczestnictwa osób z porażeniem mózgowym w życiu społecznym na równi z innymi ludźmi.
Udział w konferencji potwierdzili wybitni znawcy tematu, m. in.: P. Rosenbaum (Kanada), „Koncepcje niepełnosprawności rozwojowych u dzieci: nowe pomysły na XXI wiek”; Z. Kułakowska (Belgia), „Jak to wszystko zaczęło się w Zamościu?”; A. Coates, L. Watson (Wielka Brytania),
„Fundacja Percy Hedley z Newcastle jako model całościowego wsparcia
dla osób z mózgowym porażeniem dziecięcym i ich rodzin”; E. Feketéné
Szabó (Węgry); P. Csuka (Węgry); M. Król (Polska), „Holistyczny model wsparcia dla osób z mózgowym porażeniem dziecięcym w Zamościu –
25 lat doświadczeń”; J. Dutkowsky (USA), „Porażenie mózgowe a dorastanie”, V. Schiariti (Kanada), „Zestawy podstawowe ICF dla dzieci
i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym: uwzględnienie możliwości i różnic kulturowych”; M. Jóźwiak (Polska), A. Majnemer (Kanada), H. Ten Napel (Holandia), „Przykłady skutecznego wdrażania ICF
w doświadczeniach europejskich”; D. Fraser (Szkocja), „AAC usprawniające funkcjonalne umiejętności komunikacyjne i udział osób z porażeniem mózgowym w społeczeństwie”, B. Batorowicz (Kanada).
Szczegóły na stronie www.spdn.pl

Konferencja onkochirurgiczna
III międzynarodowa konferencja Advances in Surgical Oncology, odbędzie się w Lublinie w dniach 3–4 grudnia 2015. Konferencja przeznaczona jest
przede wszystkim dla lekarzy onkologów klinicznych, chirurgów oraz radioterapeutów. W czasie trwania konferencji omawiane będą zagadnienia z zakresu
onkologii, radioterapii – w tym radioterapii śródoperacyjnej, a także okołooperacyjnej terapii systemowej. Przewidywana jest transmisja operacji laparoskopowej z zakresu chirurgii onkologicznej, jak również zaawansowane warsztaty
anatomii chirurgicznej.
Obrady będą odbywały się w sali kongresowej Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 4, a także w sali konferencyjnej bloku operacyjnego SPSK 4, ul. Jaczewskiego 8. Szczegółowe informacje
na temat programu naukowego i rejestracji na stronie internetowej www.onkochirurgia2015.skolamed.pl

Pielgrzymka DSZ
Duszpasterstwo Służby Zdrowia Archidiecezji Lubelskiej
zaprasza na pielgrzymkę samolotową do Ziemi Świętej –
Biblijnym szlakiem.
Termin pielgrzymki: 20–27.02.2016 r.
Koszt pielgrzymki: 2.900 zł + 140 $ (przy udziale 40 osób).
Informacje i zapisy u ks. Wojciecha Iwanickiego – tel. 663 983 783.
Szczegółowy plan pielgrzymki na stronie www.dsz.oil.lublin.pl

Bo wszyscy lekarze to jedna rodzina
Trzeci już piknik rodzinny przyciągnął do Jabłonny k. Lublina w pierwszą niedzielę października ponad pół tysiąca lekarzy
i ich przyjaciół. Tym razem w rolach głównych wystąpiły lekarskie pociechy. Wiele atrakcji dla dzieci pozwoliło zaszaleć również
ich rodzicom. Kuchnia zaserwowała smaczne przekąski w rytm lekarskiej kapeli rockowej. Była siatkówka, ping-pong, strzelanie kulkami paintballa do celu i... cuda niewidy na kiju. Można było poczuć się jak na rodeo w dalekiej Montanie i spaść z byka,
wydoić krasulę, by zaraz potem pojeździć nowoczesną toyotą z napędem hybrydowym. Ale najważniejsza była ta odrobina luzu,
spotkanie z przyjaciółmi i pochwalenie się swoimi dziećmi i wnukami. Grzegorz Pietras wraz z izbową Komisją Sportu i Rekreacji już szykuje kolejną integracyjną niespodziankę na wiosnę. Warto wyrobić w sobie trochę choćby poczucia humoru. Śmiech
ułatwia życie, pomaga opanować stres, zjednuje ludzi.
Fotoreportaż Marka Stankiewicza
Więcej zdjęć w Internecie: sport.oil.lublin.pl

Praca
Lekarze

Dentyści
• NZOZ w Zamościu zatrudni lekarza dentystę
po stażu. Praca na kontrakt z NFZ i prywatnie.
Udostępni dwupokojowe mieszkanie w bloku. Możliwość również zatrudnienia na staż.
Tel. 696 48743.
• 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. Telefon 504 073 832.
• „LUXMED-UZDROWISKO NAŁĘCZÓW Sp. z o.o.
nawiąże współpracę z lekarzem dentystą. Oferta dotyczy naszych placówek w Nałęczowie
i Poniatowej. Prosimy o kontakt pod nr tel. 602
407 672 lub bok@luxmednaleczow.pl
• Podejmiemy współpracę ze specjalistą ortodontą i lekarzem dentystą specjalizującym się w ortodoncji. Praca w nowoczesnym, wyposażonym
gabinecie stomatologicznym w centrum Lublina. Wymiar czasu pracy i pozostałe warunki do
ustalenia. Kontakt: tel. 508 421 803 lub e-mail:
zdrowezeby@upcpoczta.pl

Adwent

Drobne
• Używany densytometr DTU-one – ultradźwiękowy sprzedam. Tel. 885 063 862.
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Adamowie, powiat Łuków, wynajmie pomieszczenie na gabinet praktyki prywatnej.
Kontakt: tel. 608 501 899.
• Wynajmę gabinet lub gabinety lekarskie w nowoczesnej przychodni medycznej w Lublinie.
Okolice ulicy T. Zana. Tel. 600 432 614.
• „LUXMED-UZDROWISKO NAŁĘCZÓW Sp. z o.o.
wynajmie wyposażony gabinet lekarski w naszych placówkach w Nałęczowie lub Poniatowej. Prosimy o kontakt pod nr tel. 602 407 672
lub bok@luxmednaleczow.pl
• WYNAJMĘ LOKALE NA GABINETY LEKARSKIE
W PRZYCHODNI LEKARSKO-DENTYSTYCZNEJ
PRZY UL. RÓZANEJ (CZUBY). TEL. 602 494 798.
• RTG stomatologiczny – PANORAMA z CEFALOSTATEM ORTOPANTOMOGRAPH OP100 – mało
używany+automatyczną wywoływarkę sprzedam niedrogo! Kontakt kom. 693 121 276.
• Wynajmę przygotowane pomieszczenia na gabinety lekarskie w Chełmie, ul. Piłsudskiego 11b.
Tel. 606 824 526.
• Sprzedam używany w przychodni stomatologicznej Autoklaw EUROKLAV 23-S rok. prod.
2000. Tel. 606 824 526.
• Sprzedam gabinet stomatologiczny wraz z wyposażeniem lub wynajmę w Lublinie. Tel. 600
877 755.
• 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. 600 877 755.

Dnia 28 września 2015 r.
w wieku 82 lat
odszedł na wieczny dyżur
SZANOWANY LEKARZ,
DŁUGOLETNI ORDYNATOR,
NAUCZYCIEL WIELU LEKARZY
INTERNISTÓW
Ś.p.
Szczere wyrazy współczucia
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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. zmieniła 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 wyłączeniem

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

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

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

Dr Felicjan ŁAZUKA

Duszpasterstwo Służby Zdrowia Archidiecezji Lubelskiej zaprasza
do udziału w rekolekcjach adwentowych dla służby zdrowia.
Rekolekcje odbędą się w dniach 4-6 grudnia br. w kościele przy ul. Staszica o godz. 19.00.
Rekolekcje będzie głosił ks. dr Robert Muszyński (Szkoła Słowa Bożego).
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• NZOS świadczący usługi prywatne i w ramach
NFZ zatrudni lekarza stomatologa. Oferujemy
bardzo dobre warunki pracy i mieszkanie. Tel.
608 556 950 po 20.
• Stomatologa zatrudnię (obrzeże Lublina), tel.
609 730 688 w godz. 11–18.
• Podejmiemy współpracę ze specjalistą chirurgiem stomatologiem. Praca w nowoczesnym, wyposażonym gabinecie stomatologicznym w centrum Lublina. Wymiar czasu
pracy i pozostałe warunki do ustalenia. Kontakt: tel. 508 421 803 lub e-mail: zdrowezeby@
upcpoczta.pl
• Zatrudnimy lekarzy stomatologów oraz lekarza ortodontę w gabinecie MediDent w Łęcznej – dobre warunki współpracy, nowoczesne
techniki, możliwość szkoleń oraz podnoszenia
kwalifikacji. MediDent Gabinety Lekarsko-Dentystyczne, ul. Polna 30, 21-010 Łęczna. Tel. 519
111 517; www.medident-leczna.pl

Ogłoszenia drobne przyjmujemy w formie plików tekstowych przysyłanych drogą e-mailową na adres: medicus@oil.lublin.pl

• SPZOZ w Świdniku pilni zatrudni lekarza hematologa do pracy w Poradni Hematologicznej. Tel. 81 751 42 15.
• Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach zatrudni w Klinice Neurologii specjalistów neurologów oraz lekarzy chcących specjalizować się w dziedzinie neurologii, w ramach rezydentury lub umowy o pracę. Zapewniamy atrakcyjne warunki wynagrodzenia. Zainteresowanych prosimy o kontakt, numer telefonu: 604 253 337.
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 w Bełżycach, 24-200 Bełżyce, ul.
Przemysłowa 44 zatrudni lekarzy: specjalistę
lub I° specjalizacji w/z chirurgii ogólnej (praca
w oddziale i w poradni), specjalistę lub I° specjalizacji w/z ginekologii i położnictwa (praca
w oddziale), specjalistę w/z anestezjologii i intensywnej terapii (oddziały szpitalne). Oferujemy bardzo atrakcyjne warunki wynagradzania,
pracę w doświadczonym, wykwalifikowanym,
miłym zespole z nowoczesną bazą sprzętową.
Osoby zainteresowane ofertą uprzejmie prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny: (81) 516
29 26; 605 358 585, albo przesłanie aplikacji na
adres e-mailowy: dkzoz1@powiat.lublin.pl

• Specjalistyka Czechów Sp. z o.o. w Lublinie zatrudni lekarza pediatrę lub lekarza medycyny
rodzinnej. Tel. 81 740 22 88.
• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim zatrudni
lekarzy specjalistów. Nowoczesna przychodnia,
wysokiej klasy sprzęt, USG, korzystne warunki
wynagrodzenia, forma współpracy do uzgodnienia. Tel. 501 203 088 lub 501 063 325.
• 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.
• Lekarz chorób wewnętrznych poszukuje pracy
w szpitalu lub w POZ w Lublinie lub okolicach.
Tel. 887 268 750.
• Dom Pomocy Społecznej w Matczynie nawiąże
współpracę z lekarzem psychiatrą. Info: 605 680
160, dyrektor@dpsmatczyn.pl
• Centrum Medyczne Idealmed w Lublinie przy
ulicy Chodźki 13 nawiąże współpracę z lekarzami różnych specjalności na atrakcyjnych warunkach. Tel. 604 48 56 01.
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Adamowie, powiat Łuków, zatrudni od
zaraz lekarza POZ. Dysponujemy mieszkaniem
służbowym. Kontakt: tel. 608 501 899.
• Lekarza POZ lub rezydenta medycyny rodzinnej zatrudnię w niepełnym wymiarze czasu pracy (obrzeże Lublina), tel. 609 730 688
w godz. 11–18.
• Nowo otwarta 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. Kontakt: 502 329 921 (w godz. 18–
20.00). Adres www: promedpulawy.pl

Rodzinie
składa Lubelska Izba Lekarska
Delegatura w Białej Podlaskiej

Pożyczki socjalne będą realizowane
w listopadzie 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

