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Diagnoza wstępna
Cieszą pierwsze decyzje ministra zdrowia. Nie będzie sprawozdawania wykonanych badań przypisanych do PESEL-u pacjenta, a przychodnie rodzinne otrzymają stałą ryczałtową stawkę od NFZ niezależnie od ich wykonania. Na początek to dużo,
jeżeli ma to świadczyć o zmianie traktowania lekarzy.
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Prawem kaduka, bo tak
Z prawa kaduka media publiczne i prywatne korzystają pełnymi garściami. Dlaczego? Bo procesy sądowe o naruszenie dóbr
osobistych trwają o całe wieki dłużej niż artykuły prasowe, audycje radiowe i telewizyjne przez nich już dawno wyemitowane
i często powtórzone na łamach i antenach.
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– Dla każdego, kto będzie uczestniczył w naszych warsztatach,
przygotuję indywidualną „receptę”, określę jego możliwości,
podpowiem, co zmienić, opracuję ćwiczenia. Dlatego dobrze by było, aby uczestnicy przygotowali jakąś krótką
prezentację, aby zagrali coś, co lubią i potrafią –
mówi Marek Raduli, gitarzysta i kompozytor,
który poprowadzi warsztaty muzyczne dla lekarzy,
w rozmowie z Anną Augustowską
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Prawem kaduka, bo tak

Diagnoza wstępna
Trudno sobie wyobrazić, że czynny zawodowo lekarz nie rozmawia z kolegami o NFZ, o kontraktach,
o finansowaniu ochrony zdrowia i o wciąż rosnącej
biurokracji w stosunku do czynności medycznych.
Wielokrotnie głosiłem własny pogląd (być może
wcale nie odkrywczy), iż wszystko wskazuje na to,
że warunki kontraktów zmieniają się w celu ograniczenia wydatków NFZ na finansowanie świadczeń
zdrowotnych. Zanim świadczeniodawcy szczegółowo rozpoznają nowe warunki i dostosują do nich
swoje działania, czyniąc niejednokrotnie dodatkowe nakłady na ich realizację – okazuje się, że zmniejszone finansowanie ich nie pokryje. Najczęściej, przy następnym kontrakcie, NFZ
przedstawiał nowe, jeszcze bardziej trudne warunki a dodatkowo
w międzyczasie prezes NFZ wydawał kolejne zarządzenia, których
niekorzystne skutki odczuwają w konsekwencji tak świadczeniodawcy, jak i świadczeniobiorcy. Zmniejsza się nam stopniowo ilość
czasu poświęcanego choremu i możemy nie zauważyć, że dotyczy
nas inny etap oddziaływania, jakim jest rosnąca sprawozdawczość.
Gdybym miał utrzymać spiskowy ton to mógłbym powiedzieć, iż
ta sprawozdawczość potrzebna jest jedynie po to, aby znaleźć także punkty systemu, żeby móc wykorzystać je do ograniczenia finansowania, gdyż poprawy finansowej chyba mało kto w ostatnich latach doznał. Po głowie krążą mi teraz myśli, jak w słowach dawnego, znanego kabaretu – „eee... taam, cicho być”, bo miało być optymistycznie. Zakładam, że tak będzie, gdyż cieszą pierwsze decyzje
ministra zdrowia. Nie będzie sprawozdawania wykonanych badań
przypisanych do PESEL-u pacjenta a przychodnie rodzinne otrzymają stałą ryczałtową stawkę od NFZ niezależnie od ich wykonania.
Na początek to dużo, jeżeli ma to świadczyć o zmianie traktowania
lekarzy. Sądzę, że odbiurokratyzowanie pracy lekarskiej byłoby jedną z największych wartości cenionych przez wszystkich pracujących
lekarzy. Takie powszechne działania nie mogą dotyczyć tylko sprawozdawczości a powinny sięgnąć wielu zarządzeń NFZ i warunków
kontraktu. Trwają prace nad przywróceniem stażu podyplomowego,
którego likwidacji zwolennikami byli chyba tylko przedstawiciele
rządu, którzy zupełnie zapomnieli, że przecież studenci ostatniego
roku odbywający tzw. praktyki zawodowe nie mają przecież jeszcze
Prawa wykonywania zawodu. Ma być zwiększony nabór na studia
finansowane przez państwo o 15–20 proc. już w bieżącym roku, powrót do LEP-u, docenienie lekarzy z I stopniem specjalizacji i wiele innych, korzystnych zamierzeń. Trzeba w to wierzyć i życzyć ministrowi możliwości zrealizowania planów. A teraz dobre informacje z naszej Izby. Postanowiliśmy rozwijać i zwiększać zakres finansowania różnorodnej działalności „izbowej”, adresowanej do szerszego grona odbiorców. Cieszę się, że pomysł zwrotu lekarzom 70
proc. składki ubezpieczeniowej spotkał się z powszechnym poparciem Okręgowej Rady Lekarskiej. Na początku grudnia ubiegłego roku podjęliśmy stosowną uchwałę, a była ona poprzedzona kilkumiesięcznymi analizami i negocjacjami z ubezpieczycielem, początkowo dotyczącymi grupowego ubezpieczenia wszystkich lekarzy (taki
model funkcjonuje w warszawskiej izbie). Z różnych powodów pomysł ten jednak nie znalazł powszechnego uznania i został odrzucony. Wkrótce, dobre duszki podpowiedziały nowe rozwiązanie i mamy dzisiaj w LIL inny model udziału Izby w ubezpieczeniach, niewykluczone, że jak na razie – jedyny w Polsce. Te 70 proc. składki
może ulec zmianie na rok 2017 i kiedy mówiłem o tym przed szacowną radą, raczej myślałem o wzroście procentowym udziału Izby.
Warto wspomnieć, że w przypadku ubezpieczenia obowiązkowego,
lekarz odpisuje od przychodu 100 proc. wydatkowanej składki ubezpieczeniowej i dopisuje do przychodu 70 proc. otrzymane od Izby,
co powoduje, że odpis od podatku dotyczy wydatkowanych przez
lekarza 30 proc. Wszystkim życzę lepszego roku 2016.
Janusz Spustek
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– Dlaczego to właśnie ja, za co i jakim prawem w lokalnej prasie wydano na mnie wyrok zanim jeszcze
sąd pierwszej instancji rozpoczął swoje postępowanie
– zapytał mnie niedawno pediatra, którego powiatowa gazeta odsądziła od czci i wiary za błędy i zaniedbania, w wyniku których zmarło dziecko.
– Dlaczego izba lekarska nie broni mojego dobrego
imienia? Mogliście już dawno o tym napisać w „Medicusie” i sprostować te bzdury i kalumnie. Od czego tam
jesteście w Lublinie? – krzyczy do słuchawki Pan Doktor, a jednocześnie po chwili błaga o anonimowość. Pytam dlaczego? „Bo mnie tu zjedzą” – argumentuje.
Po chwili kolejny telefon. Dzwoni żona lekarza, któremu prokuratura postawiła zarzuty molestowania młodych
lekarek, z kuriozalnym pytaniem: jakim prawem w imieniu izby lekarskiej rujnuje się życie mojej rodziny. Dzień
wcześniej w lubelskiej prasie potwierdziłem jako rzecznik
prasowy LIL, że „Naczelny rzecznik odpowiedzialności
zawodowej uznał męża tej pani za obwinionego i skierował wniosek o ukaranie go w sądzie lekarskim”. Zrobiłem to, co do mnie należy. Ani więcej, ani mniej.

którzy z nami pracują i często udają przyjaciół, tylko schowani za pseudonimami. Na tyle dobrze poznałem kuchnię redakcyjną, żeby nie mieć wątpliwości, kto pomaga rozżalonym pacjentom w profesjonalny sposób przygotować skargi i bezczelne
„kablowanie” na kolegów. Żadna redakcja na świecie nie brzydzi się anonimami. Ich zawartość ceni jako wartościowe doniesienie, które tylko wymaga sprawdzenia, potwierdzenia i ekspresowej obróbki redakcyjnej. Gdyby nie ci informatorzy, codzienne gazety byłyby co najwyżej kolejną, nudną wersją bajki o Misiu Uszatku.
Przypominam, że każdy obywatel, zgodnie z zasadą wolności słowa i prawem do krytyki, może udzielać informacji prasie.
Nikt nie może być narażony na uszczerbek lub zarzut z powodu

Ale po kolei
Jak ma Was obronić izba lekarska przed niesprawiedliwymi atakami, kiedy często Wy sami ze strachu przed
swoimi dyrektorami, starostami i piętrowymi układami
towarzyskimi i kumoterskimi domagacie się anonimowości i unikacie jak ognia zderzenia z faktami w demokratycznym ringu, czyli np. w sądzie cywilnym.
Staram się zawsze zrozumieć rozgoryczenie każdego
człowieka, którego niesprawiedliwie jakaś prowincjonalna koteria kolesiów o coś oskarża i dąży do jego unicestwienia w pielęgnowanym przez lata grajdołku. Znam
wiele udanych akcji przepędzenia z powiatowych szpitali niepokornych, choć na wskroś zdolnych specjalistów,
którzy nie spodobali się miejscowej elicie.
Powiatowe elity uwielbiają za wszelkie wyrządzone
nam zło winić media. Francuski polityk i dziennikarz Louis Terrenoire przekonywał jeszcze w XX wieku, że „prasa musi mieć swobodę mówienia wszystkiego, by niektórzy ludzie nie mieli swobody robienia wszystkiego”.
Mówimy dzisiaj, że ktoś zrobił coś albo uzyskał coś
„prawem kaduka”, jeśli zrobił to, czy uzyskał bezprawnie, bezpodstawnie, bez uzasadnienia, bez podania przyczyn, prawem silniejszego, nielegalnie. Dlatego później
upowszechniło się przenośne, pejoratywnie nacechowane znaczenie przywołanego określenia, które stało się po
latach metaforą języka potocznego, czyli związkiem wyrazów, których nie należy rozumieć dosłownie.
Z prawa kaduka media publiczne i prywatne korzystają pełnymi garściami. Dlaczego? Bo procesy sądowe
o naruszenie dóbr osobistych trwają o całe wieki dłużej niż artykuły prasowe, audycje radiowe i telewizyjne
przez nich już dawno wyemitowane i często powtórzone na łamach i antenach.

Kowal zawinił, Cygana powiesili
Wiadomości w mediach nie spadają z redakcyjnych sufitów. Informatorami prasy, radia i telewizji, a dziś chyba
przede wszystkim Internetu, są zwyczajni ludzie. Ci sami,
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udzielenia informacji prasie, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych. Co więcej, polskie prawo prasowe nakłada na dziennikarza obowiązek zachowania w tajemnicy danych
umożliwiających identyfikację autora materiału prasowego, listu do redakcji lub innego materiału o tym charakterze, jak również innych osób, udzielających informacji opublikowanych albo przekazanych do opublikowania, jeżeli osoby te zastrzegły
nieujawnianie powyższych danych. Żaden dziennikarz nawet
na mękach nie zdradzi swojego informatora, bo nikt potem niczego nie powiedziałby mu już więcej na ucho.
Nie chciałbym, aby ten tekst zabrzmiał jak pochwała donosicielstwa. Już gołym okiem widać, że prawa informatora, lub jak
kto woli donosiciela, są dalece lepiej zabezpieczone i chronione,
niż bohatera lub antybohatera materiału prasowego. Aż się prosi
przywołać anegdotę: kowal zawinił, Cygana powiesili.

Prowokacja jest niczym pistolet
Rozważając dalej o prawie kaduka, nie sposób pominąć prowokacji dziennikarskiej, której ofiarą w minionym dziesięcioleciu

padło wielu, Bogu ducha winnych lekarzy.
Cóż to takiego, o czym milczą słowniki,
a prawo prasowe ani słowem nie naprowadza na trop. Prowokacja dziennikarska dla
gazet i stacji telewizyjnych jest tym samym,
czym dla policji jest pistolet. Jest jedną z podstawowych broni
dziennikarzy, którą mają do dyspozycji w swoim bogatym arsenale. Media to skupisko wiedzy, władzy i ogromnej siły przekazu, a prowokacja stosowana w świecie czwartej władzy jest
najbardziej kontrowersyjną metodą zbierania informacji przez
dziennikarza. Kontrowersyjną, a więc niesłychanie ciekawą.
Nie ma sztywnych reguł, które ukazywałyby do jakich granic
prowokacja jest dopuszczalna, a gdzie jej użycie stanowi już
przekroczenie praw i obowiązków dziennikarza.
Nie może służyć zabawie, ośmieszeniu, poniżeniu.
Powinna być ostatnią deską ratunku dla dziennikarza, a nie rutyną – twierdzi Krzysztof Czyżewski, adwokat zajmujący się problematyką prawa
prasowego. Wiele prowokacji przeprowadzanych
jest jednak w błahych sprawach.
Podążając tą drogą kierujemy się wprost do
krainy absurdu, gdzie prowokacje przeprowadza
się po to, by zobaczyć, jak jakiś znany w mieście
ginekolog, w środku nocy zareaguje na spreparowane przez redaktora błagalne wołanie o pomoc
dla rodzącej żony. Czy do tego ma służyć prowokacja? W kodeksie dobrych praktyk wydawców
prasy czytamy: „Prowokacja dziennikarska może być przeprowadzona tylko wtedy, gdy przemawia za tym ważny interes publiczny, a nieskuteczne okażą się lub mogą się okazać inne środki dziennikarskie i tylko za wiedzą redaktora naczelnego. Jeżeli dziennikarska prowokacja może zagrozić czyjemuś życiu
lub zdrowiu, wskazane jest jej prowadzenie za wiedzą policji
lub prokuratury”.
I choć próbuję sobie wyobrazić ten ważny interes publiczny,
jakoś nie potrafię go dostrzec. Los wielu ludzi nie ulegnie poprawie, gdy takich działań dziennikarskich zabraknie.

Nie ma tego złego, co by…
We wszystkich językach świata słowo „prowokacja” ma pejoratywne konotacje. W każdym sensie, także etycznym i moralnym. Delikatnie mówiąc, rzecz należy rozpatrywać jako zjawisko samo w sobie złe. Przypomina bowiem czasy, kiedy jeden
z ministrów sprawiedliwości, nazajutrz po wyprowadzeniu ze
szpitala w kajdankach kardiochirurga, bez udowodnienia winy
triumfalnie wydał wyrok przed kamerami, mówiąc: „Przez tego pana już nikt nigdy życia pozbawiony nie będzie”. Oby to
było tylko koszmarne wspomnienie chwili grozy.
Marek Stankiewicz

XXXVI Okręgowy Zjazd
Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej
Okręgowa Rada Lekarska zwołuje XXXVI Okręgowy Zjazd
Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej w dniu 19 marca 2016 r.
Obrady odbędą się w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym „ETIUDA”,
ul. Nałęczowska, Szerokie 123 w Lublinie.
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Pielęgniarki i położne wystawiają recepty
W ustawie z dnia 15 lipca 2015 r. poz.
1640 dokonano zmiany ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. W ramach
realizacji zleceń lekarskich w procesie
diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, pielęgniarka i położna posiadające dyplom
ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwa
lub położnictwa oraz pielęgniarka posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa mają prawo wystawiać recepty
na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające,
środki odurzające i substancje psychotropowe oraz środki spożywcze specjalnego
przeznaczenia, jeśli ukończyły kurs specjalistyczny w tym zakresie. Kursy trwają 45 godzin (wystawianie recept) lub 65
godzin (wystawianie recept i zleceń na
badania). Jak informowało MZ, do końca 2015 r. około 100 pielęgniarek miało
ukończyć wymagany kurs. Szkolenia podobno prowadzi kilka uniwersytetów medycznych w Polsce. Według podawanych
informacji, na 247 tys. pielęgniarek i położnych w Polsce uprawnienia do udziału w tych szkoleniach ma 60 tys. osób.
Szkolenia mają objąć w 2016 r. szerszy
krąg osób, dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Ustawa weszła już
w życie. Rozporządzenie ministra zdrowia
z dnia 20 października 2015 r., które zarządza co następuje:

1. Ustalono wykaz substancji czynnych
zawartych w lekach, które mogą być
ordynowane przez pielęgniarki i położne. W wykazie tym wymienionych
jest 16 grup leków, a wśród nich m. in.
antybiotyki (amoxycillinum, doxycilinum, oxytetracyclinum, trimethoprim),
leki przeciwbólowe (tramodolum, paracetamol).
2. W wykazie wyrobów medycznych jest
27 pozycji, w tym paski diagnostyczne
do oznaczania glukozy we krwi.
3. W wykazie badań diagnostycznych jest
11 rodzajów badań, które pielęgniarki
i położne mogą zlecać, a wśród nich m.
in.: morfologia, badanie biochemiczne
i immunologiczne surowicy krwi (11
badań), czas protrombinowy, badania
moczu i kału, oznaczanie grupy krwi,
rtg. klatki piersiowej.
Rozporządzenie już weszło w życie.
Zmiany te były szeroko omawiane na
listopadowej ORL w Lublinie. Zmiany te
przez wielu lekarzy zostały dość krytycznie ocenione. Stawiano pytanie, jak można prawidłowo nauczyć zasad wystawiania
recept w czasie kursu, a nie pozwala się na
to lekarzom stażystom. Wystawianie recepty przez lekarza jest poprzedzone wywiadem i badaniem pacjenta, często badaniami dodatkowymi, a następnie analizą zaobserwowanych zmian. Wystawianie recepty

Nowelizacja listy refundacyjnej – styczeń 2016 r.
W zakresie listy aptecznej dodano
49 nowych produktów, będących odpowiednikami leków dotychczas refundowanych. Do listy dodano lek zawierający budezonid, który będzie dostępny
z odpłatnością ryczałtową dla pacjentów z łagodną i umiarkowaną postacią
wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. W zakresie leków stosowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii znalazły się następujące substancje
czynne: mitoxantron – stosowany w leczeniu stwardnienia rozsianego; deferazyroks – ułatwia wydalanie żelaza; lioprost – stosowany w leczeniu tętniczego
nadciśnienia płucnego; turoctocog alfa –
zapobiegający krwawieniom u pacjentów z hemofilią; variconazol – lek przeciwgrzybiczy.
Pod koniec roku alarmowano, że od
stycznia 2016 r. znacznie wzrosną ceny
leków immunosupresyjnych – prograftacrolimus (z 3,20 zł do 159 zł) i przeciwwirusowych (valcyt z 3,20 zł do 1417
zł). To leki niezbędne dla około 9 tys. pacjentów po przeszczepach. Na zwołanej
konferencji prasowej w dniu 28 grudnia
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2015 r. min. Konstanty Radziwiłł zapewnił, że pacjenci mogą się czuć bezpieczni, bo będą leki tanie: „Nie ma się czego
bać, bo sytuacja jest pod kontrolą” – zapewniał. W nowym wykazie są leki generyczne, zawierające te same substancje
czynne, w tych samych dawkach, którymi pacjenci byli leczeni dotychczas. Resort wyjaśnił, że chodzi o ceglar, lek zawierający substancję czynną walganocyklovir oraz envarsus, lek zawierający substancję czynną takrolimus. Odpowiadający w MZ za politykę lekową wiceminister
Krzysztof Łanda przekonywał, że skuteczność tych generyków jest identyczna, zarówno jeżeli chodzi o efekty zdrowotne, jak i profil bezpieczeństwa. Badania kliniczne potwierdzają równoważność kliniczną – zapewnił Łanda, a dopłaty wzrosną z 3,20 zł do 10,86 zł, a drugiego specyfiku do 19,37 zł. Jednak pewne
obawy wśród zainteresowanych pozostają, bo transplantolodzy mówią, że gwałtowne zmienianie terapii w jej trakcie jest
niewskazane. Od lat wiadomo, że pacjenci wolą oryginały, ale w tym przypadku
(jj)
trzeba płacić za samą nazwę.
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przez lekarza wiąże się z odpowiedzialnością prawną za stosowanie leku, znajomością objawów ubocznych i coraz częstszych
interakcji lekowych. Pojawiają się obawy,
czy przedstawicielom tak ważnego zawodu
medycznego jak pielęgniarstwo i położnictwo nie wyświadczono niedźwiedziej przysługi. W Polsce, podobnie jak w innych krajach, nie ma przecież zakazu dla wszystkich chętnych studiowania na wydziale lekarskim, pod warunkiem spełnienia pewnych określonych wymogów.
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek
i Położnych Grażyna Rogala-Pawelczyk
obawy te stara się łagodzić w informacji
udzielonej dla rynku zdrowia.pl. Podkreśla, że pielęgniarki będą ordynowały leki,
jeśli będą miały zapewnione odpowiednie
warunki (brak informacji jakie) i otrzymają dodatkowe wynagrodzenie. Jednak prezes NRPiP zaznacza, że środowisko pielęgniarek i położnych ostrożnie i z dystansem ocenia nowe uprawnienia. Oczekujemy – mówi prezes – że będzie to uprawnienie dobrowolne, a w placówkach zostaną stworzone warunki, w jakich pielęgniarki i położne będą mogły przeprowadzić badanie oraz otrzymają wynagrodzenie za wykonywanie tych zadań, do czego niezbędne jest jak najszybsze określenie zasad kontraktowania tych świadczeń
przez NFZ. Prezes dodaje również, że pielęgniarki i położne obawiają się natomiast
prób wykorzystania ich w roli sekretarek
lekarzy. Na gorąco nasuwa się kilka uwag:
Wszyscy studenci na wydziałach lekarskich i lekarsko-dentystycznych wiedzą,
że po uzyskaniu dyplomu będą musieli
obowiązkowo wypisywać recepty i brać
za to odpowiedzialność prawną, a nie wypisywać dobrowolnie.
Istniejące obawy skomentował w oparciu o swoją bogatą wiedzę i praktykę minister zdrowia dr n. med. Konstanty Radziwiłł,
który w dniu wejścia ustawy (1.01.2016 r.)
stwierdził – Pielęgniarka nie zastąpi lekarza w wystawianiu recepty. Zmiany w przepisach, które dziś wchodzą w życie, dają możliwość pielęgniarkom i położnym
z wyższym wykształceniem lub specjalizacją wypisania recepty, pod warunkiem
ukończenia odpowiedniego kursu. Konstanty Radziwiłł podkreślił, że jest ostrożny w przewidywaniu tego, że pielęgniarki
przejmą od lekarzy obowiązek wystawiania recept, bo recepta jest finałem procesu
diagnostycznego – postawienia rozpoznania i zaplanowania leczenia. W opinii ministra Radziwiłła, ogromna większość pielęgniarek nie jest do tego przygotowana
i z pewnością krótki kurs, jak wypisać receptę nie jest wystarczający, aby pielęgniarki mogły przejąć odpowiedzialność od lekarza za ten obszar działania.
Jerzy Jakubowicz

Lekarze LIL pomagają
19 grudnia br. prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Janusz Spustek w okresie oczekiwania na święta Bożego Narodzenia
przekazał środki żywnościowe dla dzieci z Domu Formacyjnego Zgromadzenia Sióstr Dominikanek Matki Bożej Różańcowej w Lublinie
przy ul. Lawendowej 15. To już trzecia edycja tej akcji.

Szkoda gadać
Aż 91 proc. zdających PES w sesji jesiennej „oblało” pisemny test.
W Internecie zawrzało. Ci, którzy
nie zdali, twierdzą, że testy są zbyt
trudne, zawierają liczne podpunkty, zdania wielokrotnie złożone i podwójne zaprzeczenia. Nie brak także pytań opartych na pojedynczych doniesieniach naukowych i opiniach. Złośliwi powątpiewają nawet, czy
konsultant krajowy zaliczyłby ten test, gdyby wcześniej nie widział pytań.
Na ironię zakrawa jednak fakt, że w państwie, w którym obowiązują przepisy dotyczące dostępu do informacji publicznej, nie można upublicznić pytań egzaminacyjnych. A nie można, bo zakazuje tego ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Odtajnienia pytań
już kilka razy domagała się Naczelna Izba Lekarska.

Testowy pogrom
Siostry przybyły do Polski w 1987 roku. Starając się odpowiedzieć
na konkretne wezwania i potrzebę nowej ewangelizacji prowadzą katechizację, animację liturgiczną, pomoc w duszpasterstwie parafialnym i opiekę nad chorymi. Szczególną troską otaczają najmłodszych
– dzieci pozbawione opieki i zagrożoną młodzież.
Lubelska Izba Lekarska przekazała również 198 kg środków czystościowych jako odpowiedź na ogólnopolską akcję charytatywną „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”.
(ms)

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje
Centrala NFZ, za pośrednictwem oddziałów wojewódzkich, przekazała informacje dla lekarzy, którzy nie są lekarzami ubezpieczenia zdrowotnego i nie posiadają umowy upoważniającej do wystawiania recept
na leki oraz wyroby medyczne refundowane. W związku z wejściem
w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (DzU 2015 r. poz. 1991) zmianie
uległa definicja osoby uprawnionej do wystawiania recept na leki oraz
wyroby medyczne. Takimi osobami obecnie są osoby posiadające prawo wykonywania zawodu medycznego, które na podstawie przepisów
są uprawnione do wystawiania recept na leki refundowane. Ww. ustawa zniosła również obowiązek zawierania przez fundusz umów upoważniających do wystawiania recept na leki refundowane. Zawarte dotychczas przez lekarzy umowy wygasają z dniem 31 grudnia 2016 r. Lekarze posiadający umowy na recepty w gabinetach prywatnych i na recepty „pro auctore” i „pro familiae” zachowają te uprawnienia nawet
po wygaśnięciu ww. umów.
Obowiązek nadawania numerów dla recept refundowanych w formie
papierowej spoczywa na dyrektorach oddziałów wojewódzkich NFZ. Pobieranie numerów recept przez osoby upoważnione jest po uzyskaniu dostępu do portalu NFZ i posiadanie uprawnienia do pobierania numerów
recept. Dostęp do portalu umożliwia również wystąpienie z wnioskiem
o uzyskanie upoważnienia do korzystania z usług eWUŚ.
Lekarze, którzy będą chcieli otworzyć gabinety prywatne lub wystawiać recepty „pro auctore” i „pro familiae” będą musieli wypełnić odpowiedni wniosek i wraz z wymaganymi dokumentami złożyć
w Oddziale Wojewódzkim NFZ w Lublinie (ul. Szkolna 16, kancelaria,
81 53-10-500 do 502 lub ul. Koryznowej 2D, pok. 42, 81 53-10-509), a także w Delegaturach NFZ: w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.
Szczegółowe informacje, jakie będą wymagane dokumenty do wniosku, można uzyskać na stronie internetowej Oddziału NFZ w Lublinie.
(jj)
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Za każdym razem dostawała odmowę. Dotychczasowych testów broni niczym oblężonej twierdzy prof.
Mariusz Klencki, dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. Zdaniem profesora, PES to egzamin nie z wiedzy o bazie pytań, ale z zasobu wiedzy,
pozwalającej samodzielnie wykonywać zawód specjalisty i uczyć następne pokolenia.
Szczerze mówiąc, wyniki jesiennego PES są podobne do zdawalności egzaminu komisyjnego na uczelniach. Na pięciu zdających czterech repetuje rok. Ten
fakt nie stawia żadnej uczelni na baczność. Taka statystyka pomija wszystkich, którzy zdali egzaminy
w pierwszych terminach. W jesiennym egzaminie brali
udział wyłącznie poprawkowicze, i to jeszcze tacy, którzy nie skorzystali z wcześniejszej możliwości zdawania egzaminu europejskiego. Medialne larum bez odpowiedniego komentarza szkodzi przede wszystkim pacjentom. U przeciętnego człowieka, którego wkrótce
czeka operacja, takie enuncjacje budzą strach.
Zdaniem krajowego konsultanta, prof. Krzysztofa
Kuszy, przyczyną spadku w rankingach zdawalności
jest to, że mamy w kraju dużą liczbę ośrodków szkolących przyszłych specjalistów, mających akredytację,
choć nie powinny jej mieć. Ci, którzy kiedyś uzyskali akredytację czasem kłamią, że spełniają jej warunki
i ciągle otrzymują rezydentury. Natomiast akredytacji
raz przyznanej nie można odebrać.
Amerykański ekonomista Milton Friedman opublikował pracę dowodzącą, że amerykańskie egzaminy
certyfikujące dla lekarzy nie służyły ocenie kto ma wystarczającą wiedzę, by wykonywać zawód lekarza a kto
nie, lecz regulowaniu liczby lekarzy na rynku.
W każdym szanującym się kraju taki egzamin zostałby unieważniony. Sytuacja kuriozalna, typowa dla
Polski. A może chodzi o to, aby nie uzyskali tytułu specjalisty i nie wyjechali do pracy za granicę? Jako starszy kolega życzę młodym, aby się zjednoczyli, działali odwołując się do licznych instytucji, które mogą
zrobić porządek i doprowadzić do normalności. Wynajmijcie dobrych prawników, a sprawią, że prawo będzie stać po waszej stronie.
Marek Stankiewicz
stankiewicz@hipokrates.org
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Spotkajmy się, zgrajmy i zagrajmy!
z Markiem Radulim,
gitarzystą, aranżerem, kompozytorem i muzykiem sesyjnym,
który poprowadzi warsztaty muzyczne dla lekarzy,
rozmawia Anna Augustowska
• Gitarzysta, aranżer, kompozytor
a także wykładowca – to chyba dobra
definicja Twojej działalności?
– W tych dziedzinach realizuję się od
dawna. Zawodowo na scenie jestem od
1982 roku. Łatwo więc policzyć, ile czasu zajmuję się muzyką – od jazzu, bluesa,
poprzez rock i pop – w różnych ich konfiguracjach. I nie chciałbym dzisiaj określać, która z tych dziedzin jest najważniejsza. Wszystkie się przeplatają i łączą.
Wszystkie są mi bliskie.
• I co niezwykłe, chyba
wszystkie uprawiasz równolegle niemal od samego początku swej kariery. Muszę też
przypomnieć, że byłeś najmłodszym w PRL instruktorem muzycznym!
– Byłem wtedy – po dziesięciu latach nauki w szkołach muzycznych – uczniem Technikum
Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu (skąd pochodzę)
i rzeczywiście w wieku 18 lat
zdobyłem uprawnienia ówczesnego Ministerstwa Kultury do
prowadzenia zajęć z nauczania
muzyki np. w domach kultury.
To był ewenement, bo o takie
uprawnienia ubiegali się dużo
bardziej dojrzali i doświadczeni kandydaci. Natychmiast więc zająłem się prowadzeniem młodzieżowej estrady i tak
to się zaczęło.
Marek Raduli jest członkiem Akademii Fonograficznej ZPAV. Grał m.in. w zespołach:
Banda i Wanda, Bajm, Budka Suflera a także
w założonych przez siebie zespołach Pi-eR-2
i Squad; często grywa w trio z Krzysztofem
Ścierańskim i różnymi perkusistami.

• Nie będzie więc chyba przesadą
stwierdzenie, że bycie nauczycielem masz
we krwi?
– Nie lubię określenia nauczyciel
w stosunku do mnie, bo ja nie nadaję się
do belfrowania sensu stricte. Codzienne
prowadzenie lekcji np. w szkole muzycznej to zdecydowanie nie dla mnie. Ja muszę grać, spotykać się na scenie z innymi
muzykami, koncertować – jednym słowem być w ruchu. Lubię to i bardzo tego
potrzebuję. Dlatego nie czuję się nauczycielem, raczej wykładowcą, który dzieli się wiedzą i swoimi doświadczeniami
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z innymi. Lubię to robić podczas warsztatów muzycznych, kiedy mogę przekazywać innym wiedzę bezpośrednio potrzebną na scenie, bez zasypywania ludzi
teorią i formułkami. Warsztaty to zresztą
obopólne dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Poza tym taka praca mobilizuje,
wymaga przygotowania się, sprzyja więc
samodoskonaleniu, bo ucząc innych sam
też się stale uczę – także od innych prowadzących.

Dla każdego, kto będzie uczestniczył
w naszych warsztatach, przygotuję indywidualną „receptę”, określę jego możliwości, podpowiem, co zmienić, opracuję
ćwiczenia. Dlatego dobrze by było, aby
uczestnicy przygotowali jakąś krótką prezentację, aby zagrali coś, co lubią i potrafią. Mogą też na przykład na płycie przygotować nagranie utworu, którego chcieliby się nauczyć grać np. „Dom wschodzącego słońca” The Animals, „Schody
do nieba” Led Zeppelin czy „Takie tango”
Budki Suflera itd. – co tam komu w duszy gra. Podkreślam, że to ma być spotkanie w bardzo bezpośredniej, przyjacielskiej atmosferze. Nie będziemy się ścigać
w szybkości przebierania palcami po gryfie, bo nie na tym polega granie. Muzyka
to melodia, rytm i harmonia.
Chciałbym, aby uczestnicy nauczyli
się wzajemnej komunikacji i zgrania na
scenie przed publicznością, aby wyzwolili
swoją kreację, nabrali swobody i odwagi
– bo na koniec będziemy chcieli zagrać
coś wspólnie. To ma być wspólna frajda,
a nie przesłuchanie.
• Warsztaty poprowadzą też inni muzycy. Kogo zaprosiłeś?
– Wirtuoza gitary basowej, znanego nie
tylko w Polsce ale i w Europie, wspaniałego gitarzystę Krzysztofa Ścierańskiego, a także perkusistę młodego pokolenia
Grzegorza Kuligowskiego. Każdy z nas
poprowadzi osobne zajęcia, a na finał spotkamy się wszyscy na scenie.

• Już wkrótce poprowadzisz takie
warsztaty muzyczne dla lekarzy z Lubelszczyzny. Czego będziesz wymagał od
uczestników?
– Przede wszystkim pasji! Te warsztaty to nie będzie egzamin z umiejętności technicznych, czy sprawdzian z wiedzy muzycznej. Zajęcia są dla amatorów, którzy chcą albo wrócić do gry na
instrumencie, ale także dla tych, którzy
chcieliby dopiero rozpocząć swoją przygodę z muzyką, spełnić dawno skrywane marzenie o nauce gry. Chciałbym zaprosić na te zajęcia wszystkich, którzy
kochają muzykę. Domyślam się, że będą to osoby, które lata temu grały w jakichś zespołach albo grają tylko od czasu do czasu.
• Czyli nie będzie żadnych twardych
wymagań?
– Poza chęcią i odwagą do przełamania zahamowań typu: „co ja tam umiem,
wstyd się pchać, mogę tylko zagrać
»Wlazł kotek na płotek«…” – nie mam
innych oczekiwań.
MEDICUS 1–2/2016

Muzyczne spotkania z Mistrzem
odbędą się w dniach:
• 5 kwietnia – warsztaty z Markiem Radulim (gitary)
• 6 kwietnia – warsztaty z Krzysztofem
Ścierańskim (gitara basowa)
• 12 kwietnia – warsztaty z Grzegorzem
Kuligowskim (perkusja)
• 13 kwietnia – jam – wspólne granie.
Wszystkie spotkania odbędą się w „Mash
Rooms” – profesjonalnej sali prób przy ul. Leszczyńskiego 14 w Lublinie (wejście od podwórza) http://mashrooms.pl
Cena za udział – 80 PLN za każde z wybranych, 5-godzinnych spotkań w 8-osobowej
grupie (jeśli uczestnik zdecyduje się wziąć
udział np. w warsztatach a także w jamie, to
powinien zapłacić 160 zł).
O udziale w warsztatach zdecyduje kolejność zgłoszeń telefonicznych – tel. 81 536-0451 w godzinach pracy biura LIL.
Wpłaty prosimy dokonać wkrótce po telefonicznym potwierdzeniu zgłoszenia.
Numer konta: 16 1910 1019 2600 1690
3121 0001
Uwaga!!! W warsztatach mogą uczestniczyć tylko osoby, które nie mają żadnych zaległości w opłacaniu składek członkowskich.

E-recepta, e-skierowanie, e-zlecenie
Celem projektu e-zdrowie jest budowa systemu umożliwiającego organom
administracji publicznej, przedsiębiorcom, m. in. placówkom ochrony zdrowia, aptekom i praktykom lekarskim
oraz obywatelom gromadzenie, analizę
i udostępnianie dokumentacji medycznej. Platforma miała obejmować m.in.
e-recepty, a później e-skierowania i ezlecenia.
W ostatnich dniach grudnia 2015 r.
minister zdrowia Konstanty Radziwiłł
poinformował, że dotychczasowe rozwiązania, przyjęte w celu uporządkowania systemu zbierania, przetwarzania
i wykorzystywania informacji w ochronie zdrowia, w pierwotnie planowanym
kształcie, nie zostaną zrealizowane z powodu ogromnych opóźnień.
Obecnie planowany jest następujący harmonogram prac: w latach 2016–
2017 – uzyskanie funkcjonalności elektronicznej recepty wraz z niezbędnymi
elementami internetowego konta pacjenta, zasilanego zdarzeniami medycznymi oraz analityki data mining (baza
danych); 2018 r. – uzyskanie funkcjonalności elektronicznego skierowania;

2019 r. – uzyskanie funkcjonalności
zlecenia i elektronicznego zwolnienia;
2020 r. – uzyskanie pełnej funkcjonalności hurtowni danych oraz analiz typu
data mining.
Ustawa z dnia 9 października 2015
(DzU poz. 1991) porządkuje informacje o receptach. Weszła ona w życie
z dniem 12 grudnia 2015 r. Recepta jest
wystawiana w postaci elektronicznej (na
dzień 5.01.2016 r. w województwie lubelskim żadna placówka nie wystawia
e-recept) lub w postaci papierowej. Receptę w postaci papierowej wystawia się
m. in. w przypadku:
1) braku dostępu do systemu teleinformatycznego,
2) recepty refundowanej wystawianej
jako „pro auctore” lub „pro familiae”,
3) przy wystawianiu recepty transgranicznej.
Informacje, jakie muszą być na recepcie, w większości są identyczne
z dotychczasowymi wymaganiami. Jednak obecnie należy podać kod pocztowy przy adresie zamieszkania pacjenta. W przypadku nienadania numeru

PESEL, należy podać datę urodzenia
pacjenta lub jego wiek. Na e-receptach
można wypisać tylko jeden produkt
leczniczy, lub wyrób medyczny. W przypadku wystawienia więcej niż jednej recepty elektronicznej można te recepty
połączyć w pakiet. W przypadku wystawienia recepty w postaci elektronicznej
pacjent ma otrzymać m. in. następujące informacje: klucz dostępu do recepty,
kod dostępu i identyfikator recepty, datę
recepty, numer prawa wykonywania zawodu lekarza, numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z lekarzem..
Na recepcie „pro auctore” i „pro familiae” oraz w gabinetach prywatnych
muszą być na pieczątce jak dotychczas
m.in.: imię i nazwisko lekarza, adres lekarza, numer prawa wykonywania zawodu, tytuł zawodowy lekarza, telefon
do kontaktu.
Na receptach w uspołecznionej ochronie zdrowia muszą być podane przynajmniej następujące informacje: imię i nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu, tytuł zawodowy lekarza lub lekarza dentysty.
Jerzy Jakubowicz

Poszukujemy lekarzy następujących specjalizacji:
Kraśnik – nowa placówka przy ul. Lubelskiej 56A
• 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 – psychiatra, endokrynolog dziecięcy, dermatolog, gastrolog dziecięcy, psychiatra dziecięcy,
neurolog, laryngolog do godz. 15-tej
• Biłgoraj – kardiolog, onkolog, gastrolog, alergolog, lekarz medycyny pracy, pulmonolog, internista
• Chełm – alergolog, neurolog dziecięcy, lekarz medycyny pracy, psychiatra
• Zamość – kardiolog, laryngolog, neurolog, hematolog, ginekolog, endokrynolog, diabetolog
• Krasnystaw – radiolog – badania USG (piątek), neurolog
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”.
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Z obrad ORL – grudzień 2015
Obrady Okręgowej Rady Lekarskiej
w dniu 9 grudnia 2015 r. prowadził prezes Janusz Spustek. Obrady rozpoczęły
się od spotkania opłatkowego i homilii
wygłoszonej przez ks. Wojciecha Iwanickiego, duszpasterza pracowników ochrony zdrowia.
Informacje o działalności delegatur
przekazali ich przewodniczący lub osoby upoważnione.
Delegatura Biała Podlaska – w dniu
20 listopada 23 lekarzy obejrzało spektakl
A. Czechowa „Wujaszek Wania” w Teatrze 6 piętro w Warszawie. 21 listopada
w kościele św. Michała Archanioła została odprawiona coroczna msza św. wypominkowa za zmarłych lekarzy. W listopadzie do Sejmiku Wojewódzkiego został
powołany kol. Czesław Sudewicz, wieloletni kierownik Przychodni Specjalistycznej, a obecnie lekarz SOR.
Delegatura Chełm – w dniu 15 listopada została odprawiona msza św. za
zmarłych lekarzy z Delegatury Chełmskiej. Przewodniczący delegatury, Wiesław Godzisz, uczestniczył w Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Pielęgniarek i Położnych.
Delegatura Zamość – odbył się Andrzejkowy Bal Lekarzy i Prawników,
w którym uczestniczyło 98 osób. W dniu

Oddamy Ci 70 proc. składki
18 grudnia 2015 r. odbyło się spotkanie
opłatkowe lekarzy w Biłgoraju.
Delegatura Lublin – w zjeździe sprawozdawczo-wyborczym Izby Aptekarskiej w Lublinie uczestniczyli Maria Dura i Leszek Buk. Podjęto decyzję o sprzedaży 5 wycofanych z użycia zestawów
komputerowych szkole za symboliczną
opłatę. Prezydium wybrało ubezpieczyciela
obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń dla lekarzy.
Działalność komisji problemowych ORL
omawiali ich przewodniczący lub osoby upoważnione.
Komisja Kultury –
12 grudnia 2015 r. odbył
się wernisaż Wystawy
Fotograficznej Dariusza
Hankiewicza i Krzysztofa Saka – „Trzeci dzień stworzenia”.
W lutym zostaną ogłoszone wyniki konkursu prac fotograficznych lekarzy i studentów medycyny.
Komisja ds. Lekarzy Seniorów – w listopadzie dla 24 lekarzy zorganizowano
wyjście do kina na film „Listy do M”. Na
posiedzenie komisji w dniu 26 listopada

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji
w Lublinie
zaprasza na kursy
Inspektor Ochrony Radiologicznej
16, 17 i 23.04.2016, egzamin 24.04.2016

Ochrona radiologiczna pacjenta
LST – 05.03.2016, egzamin 13.03.2016
LR, LRZ, FT – 05, 06 i 12.03.2016, egzamin 13.03.2016i
Lekarze i lekarze dentyści otrzymają punkty edukacyjne
(nr wpisu do LIL – 58-000063-003)

Zmiany przepisów prawnych
w zakresie ochrony radiologicznej dla użytkowników
medycznych aparatów rentgenowskich
Termin: 19.02.2016 godz. 9.00
Szczegółowe informacje i zapisy: 20-086 Lublin, ul. Szewska 4

www.wktir.pl
e-mail: szkolenia@wktir.pl
tel./fax 81 532-13-39, 81 743-67-49

WKTiR – zyskaj nowe możliwości
8
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2015 r. została zaproszona kustosz Zamku w Lublinie, p. Janina Koziarska-Kowalik, która wygłosiła piękną prelekcję,
połączoną z prezentacją wizualną wybranych obrazów Józefa Brandta. W ten
sposób uczczono 100-lecie śmierci artysty. W dniu 17 grudnia 2015 r. odbyło się
spotkanie opłatkowe.

Komisja ds. Konkursów – desygnowano przedstawicieli LIL na 4 konkursy, na stanowiska pielęgniarki oddziałowej w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie oraz przedstawiciela samorządu lekarskiego, do komisji konkursowej na stanowisko zastępcy dyrektora
ds. lecznictwa w SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim.
Komisja ds. Etyki i Komisja Bioetyczna – zgłaszane sprawy rozpatrzyły na bieżąco.
Komisja Rekreacji i Sportu –
w dniach 8–10.01.2016 r. odbyły się
w Kazimierzu Dolnym (Dom Architekta)
Mistrzostwa Polski Lekarzy i Prawników
w Szachach Błyskawicznych i Szybkich.
Natomiast w dniach 14–17.01.2016 r.
zorganizowano autokarowy wyjazd turystyczny na narty w Pieniny dla lekarzy i ich rodzin.
Komisja Stomatologiczna – 28 listopada 2015 r. w Wiśle odbyło się posiedzenie Naczelnej Komisji Stomatologicznej, w której uczestniczył też prezes NRL Maciej Hamankiewicz. Omawiano kryteria otworzenia specjalizacji
z chirurgii twarzowo- szczękowej, dostępnej dla absolwentów Wydziału Lekarskiego i Wydziału Stomatologicznego. Postulowano zmianę długości staży
kierunkowych, przywrócenia stażu podyplomowego, określono jako niezasadne wymagania utrzymywania list pacjentów oczekujących
Komisja Kształcenia Medycznego
– opracowano tematykę i terminy szkoleń w Lublinie i w delegaturach. Szczegółową tematykę i terminy można znaleźć na stronie internetowej komisji.
Przypomniano, że w szkoleniach mogą

uczestniczyć lekarze, którzy mają aktualne opłacone składki. 2 grudnia 2015 r.
zakończyły się kursy z bioetyki, prawa
medycznego i orzecznictwa lekarskiego. W 2015 r. przeszkolono 235 lekarzy
i lekarzy dentystów.
Komisja ds. Wykonywania Zawodu
– w dniach 13–15 października 2015 r. odbyło się w Zakopanem szkolenie dla pracowników rejestru i informatyków. Omawiano m. in. tematy związane z nowym
programem informatycznym do prowadzenia Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów, ochronie danych osobowych, zmian
wynikających z nowelizacji Dyrektywy
2005/36 WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych i jej wdrożenia do prawa polskiego.
Komisja Socjalno-Bytowa – wszystkie zgłaszane podania o zapomogi rozpatrywane są zgodnie z regulaminem i załatwiane na bieżąco, w czasie comiesięcznych spotkań.
Okręgowa Rada Lekarska podjęła
uchwałę o terminach posiedzeń w I półroczu 2016 r.: styczeń – 13; luty – 10;
marzec – 2; kwiecień – 6; maj – 11; czerwiec – 8.
ORL po rozpatrzeniu złożonej oferty
na przygotowanie do druku i druk 9 numerów biuletynu Lubelskiej Izby Lekarskiej „Medicus” w 2016 r. postanowiło
wybrać ofertę z dnia 3 grudnia 2015 r.,
przedstawioną przez Studio R-ka w Lublinie. „Medicus” jak dotychczas będzie
wydawany w nakładzie 9800 egzemplarzy, na papierze kredowym, koszt egzemplarza pozostaje bez zmian.
(jj)

Lubelska Izba Lekarska zwróci lekarzom część składki ubezpieczeniowej
z tytułu odpowiedzialności cywilnej niezależnie od tego, jakiego wybiorą ubezpieczyciela. Ale tylko tym, którzy regularnie opłacają składki członkowskie i nie
zalegają z ich spłatą.
W grudniu ub. roku Okręgowa Rada Lekarska podjęła decyzję o dofinansowaniu ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej na rok 2016 poprzez zwrot części
składki ubezpieczeniowej. Dofinansowanie obejmuje zarówno obowiązkowe ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia przez lekarzy i lekarzy dentystów praktyki zawodowej, jak i dobrowolne ubezpieczenia OC lekarzy nieprowadzących działalności gospodarczej.
Każdy lekarz i lekarz dentysta ma prawo ubiegać się o zwrot składki na ubezpieczenia obowiązkowe w wysokości 70 proc. kwoty wynikającej ze stawek wynegocjowanych przez LIL w ramach umowy w tym zakresie ze STU Ergo Hestia SA,
a zróżnicowanych według trzech grup ryzyka:
– w I grupie ryzyka: składka ubezpieczenia w wysokości 100 złotych – należny
zwrot: 70 zł/rok,
– w II grupie ryzyka: składka ubezpieczenia w wysokości 200 złotych – należny
zwrot: 140 zł/rok,
– w III grupie ryzyka: składka ubezpieczenia w wysokości 400 złotych – należny
zwrot: 280 zł/rok.
Wysokość kwoty zwrotu składki na ubezpieczenia dobrowolne będzie odpowiadać wysokości kwoty zwrotu dla ubezpieczeń obowiązkowych:
– w I grupie ryzyka – 70 zł/rok,
– w II grupie ryzyka – 140 zł/rok,
– w III grupie ryzyka – 280 zł/rok.
Prawo do zwrotu posiadają lekarze niezależnie od wyboru ubezpieczyciela, ale
tylko według zasad i do wysokości stawek zwrotu opisanych powyżej.
Ze zwrotu można skorzystać tylko w ramach jednego rodzaju ubezpieczenia i tylko z jednego tytułu ubezpieczeniowego, obejmującego w sumie okres nie dłuższy niż
12 miesięcy 2016 r., niezależnie od liczby i rodzajów posiadanych ubezpieczeń.
Warunkiem otrzymania zwrotu jest: opłacenie w całości składki za ubezpieczenie,
brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich na rzecz samorządu lekarskiego, złożenie odpowiedniego wniosku (dostępnego z witryny internetowej – www.
oil.lublin.pl) wraz z dołączoną polisą ubezpieczeniową na rok 2016. W przypadku
ubezpieczenia obowiązkowego zawartego przy udziale aplikacji na stronie www
LIL zamiast polisy można dołączyć dowód wpłaty.
(ms)

Komisja Kształcenia Medycznego ORL w Lublinie
zaprasza lekarzy i lekarzy dentystów na kursy medyczne organizowane

w I połowie roku 2016.
Marzec
• 5.03.2016 r. Lekarz jako przedsiębiorca – podstawowe prawa i obowiązki – w tym podatkowe – lekarza przedsiębiorcy. Lublin – Płaza i Wspólnicy
• 5.03.2016 r. Lekarz przed sądem – jak tego uniknąć, jak się bronić. Biała Podlaska – Kafka, Nikończuk
• 12.03.2016 r. Lekarz jako pracownik – lekarz jako pracodawca. Zamość – Kafka, Nikończuk

Kwiecień
• 2.04.2016 r. Czy warto iść na swoje? – plusy i minusy etatu, kontraktu i działalności gospodarczej. Chełm – Kafka, Nikończuk
• 8.04.2016 r. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i radzenie sobie ze stresem. Lublin – Anna Nowicka
• 9.04.2016 r. Lekarz w sieci instytucji publicznych – poradnik postępowania w starciach lekarza z NFZ, organy rejestrowe i podatkowe. Lublin – Płaza
i Wspólnicy
• 9.04.2016 r. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i radzenie sobie ze stresem. Biała Podlaska – Anna Nowicka
• 23.04.2016 r. Warsztat ekspercki – mistrz zarządzania wizerunkiem. Profesjonalna autoprezentacja. Lublin – Jacek Rozenek

Czerwiec
• 17.06.2016 r. Lekarz jako pracownik – lekarz jako pracodawca. Lublin – Kafka, Nikończuk

Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie:
www.oil.lublin.pl/kursy
MEDICUS 1–2/2016
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Z lekarskiej wokandy

Od contra legem do lege artis
Do okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy napisała Zofia B.: Zwracam się z prośbą o zbadanie legalności funkcjonowania prywatnego gabinetu ginekologiczno-położniczego lekarza Jarosława
H. Mam podstawy sądzić, że pan doktor nie ma zalegalizowanej działalności medycznej.
Zawiadomienie to było odpryskiem innej sprawy. Ciąża Zofii B. była początkowo prowadzona w tym gabinecie, a potem
w szpitalu wojewódzkim, w którym zatrudniony był też Jarosław H. Jednak formalnie sprawującym opiekę nad nią był
inny ginekolog-położnik. Zofia B. urodziła dziecko w ciężkiej zamartwicy, jej
zdaniem – z powodu błędów lekarskich.
Jarosław H., przesłuchany przez okręgowego rzecznika jako osoba, której dotyczy postępowanie, zeznał hardo: „Jestem lekarzem, mam prawo wykonywania zawodu wydane przez izbę lekarską i prowadzę prywatną praktykę
jako wolny zawód”. Jego stanowisko
było – niestety – contra legem.
Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty od początku w art. 50
przewidywała obowiązek wpisu indywidualnej praktyki lekarskiej do rejestru takich praktyk prowadzonego przez
właściwą terytorialnie okręgową izbę
lekarską. Zapisem w ustawie z 2 lipca
2004 r., wprowadzającej ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, treść
art. 50 wspomnianej ustawy o zawodach
lekarza i lekarza dentysty zmieniona została tylko w ten sposób, że lekarz może
uzyskać wpis do rejestru indywidualnych
praktyk lekarskich, gdy uzyska zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Od tego czasu rozpoczęcie przez lekarza wykonywania swojego zawodu w formie praktyki lekarskiej jest traktowane
przez prawo jako podjęcie przez niego regulowanej działalności gospodarczej. Lekarz zostaje przedsiębiorcą, to jest – wedle definicji ustawowej – osobą fizyczną
wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą. Wykonywanie działalności gospodarczej, bez wymaganego
zgłoszenia do ewidencji takiej działalności, stanowi – na mocy Kodeksu wykroczeń – wykroczenie podlegające karze
ograniczenia wolności albo grzywny.
Od wieków ludzie prowadzą różnego rodzaju działalność gospodarczą, której głównym celem jest pozyskanie jak
najlepszych wyników tej działalności,
10

a co za tym idzie – chęć zdobycia jak
największych ilości środków do życia.
Z istoty prowadzenia działalności gospodarczej wynika, że przedsiębiorca prowadzi ją na własny rachunek i na własne ryzyko, z którym wiąże się prawdopodobieństwo nieuzyskania oczekiwanych dochodów. Ludzie zaangażowani w prowadzenie działalności gospodarczej stają zatem niekiedy w sytuacji wyboru między
działaniem opłacalnym a etycznym.
Paradoksalnie obowiązek wpisu praktyki lekarskiej nie tylko do ewidencji takich
praktyk prowadzonych przez właściwą

izbę lekarską, ale również do ewidencji
działalności gospodarczej, rozszerzył zakres etycznych obowiązków lekarza.
Należy bowiem pamiętać, że lekarza
obowiązują zasady etyki zawodowej, zapisane w Kodeksie etyki lekarskiej, niezależnie od sposobu wykonywania zawodu. Jako przedsiębiorcy lekarza dotyczy dodatkowo etyka biznesu, czyli

wedle wolnej encyklopedii internetowej
Wikipedia: Zespół norm rzetelnego i odpowiedzialnego postępowania przedsiębiorców we wzajemnych relacjach z kontrahentami, klientami, pracownikami,
wspólnikami oraz organami publicznymi. Budowanie etyki zawodowej przedsiębiorcy opiera się również na kodeksach etycznych, w Polsce najważniejszy
jest Kodeks etyki w działalności gospodarczej opracowany przez Krajową Izbę
Gospodarczą w 1994 r.
Jarosław H. szybko zrozumiał bezsensowność swojego pierwotnie wyrażanego stanowiska. Przyznał się do zarzucanego mu czynu, okazał skruchę, dobrowolnie – czyli bez przeprowadzenia rozprawy przed okręgowym sądem lekarskim
– poddał się karze nagany za nieetyczne
zachowanie. Podjął także niezbędne formalności i uzyskał konieczny wpis swojego indywidualnie prowadzonego, prywatnego gabinetu do rejestru praktyk lekarskich okręgowej izby lekarskiej. Działa już tedy lege artis.
Opisany przeze mnie kazus wskazuje kolejny raz na ogromną rolę i skuteczność samorządności zawodowej w systemie prawnym. Korporacje zawodowe,
w tym m.in. lekarzy, adwokatów, radców
prawnych, czy architektów stworzyły etos
swoich zawodów i ugruntowują go przez
egzekwowanie kryteriów deontologicznych. Samorządność w Polsce, także zawodowa, ma ogromne tradycje sięgające
czasów I Rzeczypospolitej. Dlatego głośno wołam veto przeciwko próbom odarcia wolnych zawodów z prawa do korporacyjnego regulowania własnych spraw
zawodowych – i to nawet jeżeli indywidualne wykonywanie tych zawodów wymaga wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
Jerzy Ciesielski
Autor jest adwokatem w Łodzi,
publicystą i długoletnim współpracownikiem
samorządowej prasy lekarskiej.

Zapraszamy do współpracy lekarzy specjalistów z zakresu:
NEUROLOGII  ORTOPEDII  REUMATOLOGII  GASTROENTEROLOGII  CHIRURGII NACZYNIOWEJ
Oferujemy pracę:
 w dogodnej lokalizacji przy ul. Zana 29 i Szeligowskiego 6 w Lublinie
 w placówkach wyposażonych w wysokiej klasy aparaturę diagnostyczną
 bardzo atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: rekrutacja@topmedical.pl. tel. : 609811603
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Dobrze zasłużony – więc wyróżniony

Łęczna. Oddział Oparzeń dla Dzieci

Pierwszy rok leczenia dzieci
Poparzenie gorącym płynem albo
metalem, wybuch, porażenie prądem
lub poparzenie ogniem to główne powody oparzeń u dzieci – pacjentów, którzy
trafili do Łęczyńskiego Oddziału Oparzeń u Dzieci.
W grudniu ten jedyny po tej stronie
Wisły oddział obchodził pierwszą rocznicę swej działalności.
– W tym czasie przyjęliśmy 67 dzieci z oparzeniami. Najmłodsze miało 10
miesięcy, a najstarsze 13 lat – informował dyrektor szpitala w Łęcznej Krzysztof Bojarski. – Większość tych pacjentów
miała II lub III stopień oparzenia tułowia
i kończyn górnych.
15 grudnia mali pacjenci razem z rodzicami przyjechali do Łęcznej na spotkanie z lekarzami i z Mikołajem. Była choinka, kolędy, a po spotkaniu dzieci mogły
skorzystać z konsultacji medycznych.
Oddział Oparzeń dla Dzieci powstał
we Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej ponad rok temu. Było to możliwe dzięki unijnemu projektowi w ramach Programu Polska – Białoruś – Ukraina, ale – jak
podkreślano w czasie spotkania – przede
wszystkim dzięki prof. Jerzemu Strużynie, koordynatorowi WCLOiCHR i konsultantowi krajowemu w zakresie chirurgii plastycznej, który był pomysłodawcą
tego przedsięwzięcia.

O tym, że oddział był potrzebny i jak
wielu maluchom udało się pomóc świadczą statystyki szpitalne. W Polsce oparzeniom termicznym ulega nawet 400 000
osób rocznie, z czego 50–80 proc. stanowią dzieci. Do Łęcznej trafiali przede
wszystkim pacjenci z II i III stopniem
oparzenia tułowia i kończyn górnych.
Najcięższe przypadki – a było to pięciu
pacjentów z oparzeniem głębokim powyżej 30 proc. powierzchni ciała i oparzeniem dróg oddechowych – wymagały leczenia w oddziale intensywnej terapii.

Na oddziale stworzono model leczenia
dziecka razem z rodzicami. W pokojach
pacjentów są miejsca dla rodziców, którzy
mogą być stale ze swym dzieckiem. Prof.
Strużyna podkreśla, że opieka i bliskość
rodziców to niezwykle ważny czynnik
wpływający na zdrowienie dzieci.
Łęczyńska oparzeniówka to druga tego
typu placówka w kraju. Do tej pory mali
pacjenci, których oparzenia były na tyle
duże, że potrzebowały leczenia w specjalnym oddziale trafiały do Szczecina.
aa

Noworoczne Spotkanie Lekarzy Emerytów
Tradycją stały się już Noworoczne
Spotkania Lekarzy Emerytów z południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, organizowane przez Bialsko-Podlaską Delegaturę Lubelskiej Izby Lekarskiej. W tym
roku także, 6 stycznia 2016 r., w restauracji „Dukat” zebrało się kilkadziesiąt osób,
lekarzy emerytów z Białej Podlaskiej,

Łukowa, Parczewa i Radzynia Podlaskiego. Przybyłych powitał Jan Hałabuda –
przewodniczący Bialsko-Podlaskiej Delegatury i złożył serdeczne życzenia, przede
wszystkim zdrowia i wszelkiej pomyślności na następne lata.
Wysłuchano też „minikoncertu” w wykonaniu podopiecznych Domu Opieki

Społecznej w Białej Podlaskiej, którzy
śpiewem kolęd wprowadzili świąteczny
nastrój. Atmosfera była przyjemna i wesoła, składano sobie wzajemnie życzenia
i biesiadowano. Były także rozmowy dyskusyjne dot. aktualnej sytuacji w służbie
zdrowia, o zmianach jakie czekają nas
w tym roku.
Dziękowano także organizatorom spotkania, którzy, jak co roku, troszczą się
o transport emerytów, przygotowują przytulne miejsce spotkań i odpowiednie menu. Wszyscy byli zadowoleni i wyrażali
potrzebę kontynuowania takich spotkań.
Tegoroczne spotkanie przygotowali:
Jan Hałabuda i Joanna Masalska z biura delegatury, a łukowską grupę lekarzy
emerytów stanowili: Stanisława Makarewicz, Maria Olszewska, Wanda i Zbigniew Pasikowie, Elżbieta Piotrowska,
Maria i Tadeusz Pirogowie, Stanisław
Tychmanowicz i Jan Zawiślak.
Zdj. i oprac. Z. Pasik

W grudniu w czasie kolejnej edycji konkursu organizowanego przez firmy Vena Art i Intrograf przyznano tytuły Bene Meritus Terrae Lublinensi osobom, które w szczególny sposób promują nasz region.
Wyróżnienia przyznawane są w trzech
kategoriach: nauka, kultura i biznes. Za
osiągnięcia naukowe wyróżniony został prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos, kierownik Samodzielnej Pracowni Hematoonkologii Doświadczalnej

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
który prowadzi badania nad wynalezieniem szczepionki zwalczającej komórki
rakowe. W imieniu profesora wyróżnienie odebrała żona Agnieszka.
W kategorii kultura wyróżniono Katarzynę Michalak, reportażystkę z Radia
Lublin. W kategorii biznes – Kamila Rucińskiego, prezesa grupy Nocowanie.pl.
Uroczystej gali w Lubelskim Centrum
Kultury towarzyszyła prezentacja prestiżowego kalendarza na 2016 rok, który

wydawany jest tylko w 100 numerowanych egzemplarzach.
Otrzymują je m.in. prezydent RP, premier, marszałkowie Sejmu i Senatu.
Wśród zdjęć z tego wydania, któremu
towarzyszyło hasło Wschody na wschodzie, znalazły się prace fotograficzne Dariusza Hankiewicza (szefa Komisji Kultury LIL) i jego żony Grażyny.
aa

Lekarski kalejdoskop

Stomatolog ze znieczuleniem
Na początku roku odbyła się uroczyst
ość otwarcia Poradni
Zabiegów Stomatologicznych w Znie
czuleniu Ogólnym Stomatologicznego Centrum Klinicznego
Uniwersytetu Medycznego, która będzie działać w Zespole
Poradni Stomatologicznych II SCK UM przy ul. Lubartowsk
iej 58 w Lublinie.
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Kupić leki bez wysiadania z auta? Tak, to
możliwe – od roku w Lublinie przy ul. Nowy
Świat działa apteka św. Łukasza, w której w taki sposób można zrealizować receptę. Korzystają z niej m.in. osoby niepełnosprawne i rodzice małych dzieci.

Nowy konsultant

Robert Kieszko został powołany prze
z wojewodę lubelskiego na
stanowisko konsultanta wojewódzkiego
w dziedzinie chorób płuc.

MotoMikołaje
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Toksykologia kliniką
Jesienią oddział toksykologii, który od 3 lat funkcjonuje
w szpitalu przy al. Kraśnickiej, zostanie przekształcony w klinikę i stanie się jednostką Uniwersytetu Medycznego. W oddziale rocznie jest leczonych ponad 3 tysiące chorych.

Do muzeum z autyzmem
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce otrzymało certyfikat „Muzeum przyjazne osobie z autyzmem” (jako jedyna placówka muzealna w województwie lubelskim); w kraju takim dokumentem może wylegitymować się 19 muzeów. Projekt realizowała Fundacja „PRODESTE”. Polegał on m.in. na przeszkoleniu
pracowników muzeum i opracowaniu ścieżki edukacyjnej dla osób ze spektrum autyzmu. Specjalna lekcja muzealna dla autystyków znajdzie się w przyszłym
sezonie turystycznym w ofercie edukacyjnej.

Zamość wciąż najlepszy!
Jak zawsze pod koniec roku dziennik „Rzeczpospolita ”
opublikował wyniki rankingu „Złota Setka Szpitali” w Polsce. Szpital im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu (tak jak
przed rokiem) został uznany za najlepszy szpital w Polsce
pod względem jakości opieki. Drugą jednostką lubelską,
sklasyfikowaną w tej kategorii, został szpital wojewódzki z Białej Podlaskiej (5 miejsce). W klasyfikacji szpitali
zabiegowych zamojski szpital uplasował się na 3 miejscu
w Polsce. Oprócz tego szpital odebrał także wyróżnienie
wicelidera w województwie lubelskim. W rankingu uczestniczyło ok. 230 szpitali z całej Polski.
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Tekst: Anna Augustowska

Lekarz z pasją

Z lekarskiej wokandy

Zadąć w dudy
z Arturem Machajem,
absolwentem lubelskiego UM, stażystą w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym w Lublinie i dudziarzem,
rozmawia Anna Augustowska
• Zacznijmy od tego, że dudy…
– …to nie kobza. To dwa całkiem inne instrumenty, które są powszechnie
mylone.
Kobza jest instrumentem strunowym,
rodzajem lutni, występującym m.in. na
Ukrainie, gdzie była ulubionym instrumentem Kozaków. Dudy zaś to instrument dęty, z mieszkiem i piszczałkami. Dudy do dziś są bardzo popularne
w Szkocji i Irlandii, ale nie tylko. Na dudach gra niemal cały świat; występują
w muzyce Hiszpanii, Francji, także Bułgarii, Czech i Polski, gdzie nazywane są
m.in. kozą.
Prawdopodobnie pomyłka w nazywaniu dud kobzą wzięła się z błędu w tłumaczeniu. Trudno to jednoznacznie dziś
stwierdzić. Warto natomiast wiedzieć,
że dudy należą do najstarszych instrumentów muzycznych, jakie towarzyszą
ludziom. Źródła historyczne mówią, że
przywędrowały do Europy z Azji, z obecnych terenów Iranu i Iraku.
• Przywędrowały też do Pana. Od kilku lat jest Pan dudziarzem – jak to się
stało?
– Muszę podkreślić, że gram na dudach
z pasją, ale nie jestem muzykiem. Mówię o sobie, że jestem dudziarzem hobbystą-entuzjastą. A skąd to się wzięło?
Nie umiem powiedzieć. Może odezwały
się geny, bo mój dziadek grał na saksofonie? Ale naprawdę, to jeszcze kiedy byłem w szkole i po raz pierwszy usłyszałem grającego dudziarza, ta muzyka zrobiła na mnie silne wrażenie. Zacząłem zwracać na nią uwagę, potem szukać w Internecie itd., ale rodzice – mama jest lekarzem
dentystą, tata pediatrą – kładli nacisk na
to, abym przede wszystkim zajmował się
nauką, bo medycyna wymaga poświęcenia
i pracy a nie uprawiania dość dziwacznego
hobby, jakim jest granie na dudach. Pasja
musiała więc trochę poczekać.
• Rozpoczął Pan studia na Wydziale
Lekarskim w Szczecinie i to właśnie wtedy rozpoczęła się przygoda z dudami?
– Uznałem wtedy, że same studia to
za mało, i że nauka gry na dudach to będzie dla mnie najlepsze uzupełnienie studiów. Okazało się jednak, że to nie takie
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proste. Internet okazał się tu niezastąpiony. Chwyty, nuty, płyty CD a także instrument, na którym można nauczyć się
podstaw gry na dudach, czyli przebierka (wygląda jak flet prosty) – wszystko
to zgromadziłem korzystając z Internetu
i zacząłem ćwiczyć. Szybko zrozumiałem, że to jest to!

Między wiarą a rzeczywistością
• Dudziarz potrzebuje instrumentu.
Łatwo kupić dobre, profesjonalne dudy?
– Najłatwiej byłoby mieć sporo pieniędzy i kupić je w Szkocji, ponieważ ja
gram na dudach szkockich. Można jednak nie wydawać majątku. Tu znowu pomógł mi Internet. Co prawda nie aplikowałem po dudy z górnej półki – takie mają m.in. drewniane (hebanowe) piszczałki, inkrustowane grawerowanym srebrem
lub niklem i skórzany worek – ale nie o to
chodzi, aby się snobować, tylko aby dobrze grać na dudach, które mają ciekawe
brzmienie. Dzisiaj gram na dudach, które mają czarne hebanowe patyki (z
ozdobami wykonanymi z niklu i imitacji kości słoniowej) i hybrydowy
worek (syntetyk z zewnątrz pokryty skórą).
• Dudy wymagają jeszcze czegoś
– odpowiedniego stroju, czyli m.in.
słynnej spódniczki?
– Dudziarz szkocki ubiera się
w kilt, czyli spódnicę – ja mam cztery (różnią się kolorem), białą koszulę z krawatem a także specjalne buty,
które sprowadziłem sobie – nie bez
przygód – ze sklepu w Edynburgu.
Tak ubrany gram publicznie, zwykle na ślubach, uroczystościach typu
urodziny, czy np. w czasie wręczania
dyplomów ukończenia studiów na
Uniwersytecie Medycznym.

• Ale jeszcze nie grał Pan dla publiczności?
– Nie było o tym mowy! Po drugim roku studiów przeniosłem się na UM w Lublinie i okazało się, że mieszka tu doświadczony dudziarz. Udało mi się z nim
spotkać, przesłuchał mnie, pochwalił
i udzielił kilku ważnych rad, utwierdzając
zarazem w tym, że dudy to instrument, na
którym chcę grać coraz lepiej. Do dzisiaj
mamy zresztą świetny kontakt.
Przyjeżdżając do Lublina związałem
się także z uczelnianym chórem – śpiewam w nim mimo ukończenia studiów –
a przychylność szefostwa chóru pozwala mi korzystać z sali prób. To ważne, bo
trudno ćwiczyć grę na dudach np. w akademiku. Ja ćwiczę w specjalnych słuchawkach ochronnych.
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• Pamięta Pan pierwszy występ?
– Oczywiście – to był ślub. Na
miejscu okazało się, że mam prowadzić do ołtarza pannę młodą. Dziewczyna szła z ojcem, a ja miałem iść
przed nimi i grać, wspólnie ze mną
miał grać organista. Nie kryję, że miałem obawy, czy uda się nam to pogodzić. Daliśmy radę. Bardzo ciekawe zadanie miałem też na urodzinach, w czasie których jubilat miał otrzymać bardzo
szlachetną whisky. Ceremonii wręczania
tego prezentu miała towarzyszyć muzyka dudziarza.
• Łatwo godzi Pan pasję z medycyną?
– Jak widać jest to możliwe. Oczywiście nie wiem, jak będzie to wyglądało,
kiedy zacznę normalnie pracować, będę
miał dyżury itd., ale jestem dobrej myśli.
Moim medycznym marzeniem jest radiologia. Na razie odbywam staż i coraz bardziej się upewniam, że medycyna to był
najlepszy wybór.

Na oficjalnej stronie internetowej
NZOZ Szpitala Powiatowego, zarządzanego przez Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o., pod wyróżnionym czerwonym kolorem słowem „misja” (z prawej
strony na lewo) przesuwa się ujęty w cudzysłów komunikat: „dobro chorego najwyższym celem naszego działania”. Jest
to modyfikacja etycznego kanonu ojca
medycyny Hipokratesa: salus aegroti suprema lex esto – dobro chorego najwyższym prawem.
W tym samym mieście powiatowym
prywatny gabinet prowadzi lekarz Anna
Stefańska (dane zmienione) – anestezjolog, ginekolog-położnik, specjalista seksuologii, pracująca zarazem w przychodni ginekologiczno-położniczej oraz oddziale ginekologiczno-położniczym wyżej wymienionego szpitala (a także w zespołach opieki zdrowotnej w dwóch sąsiednich powiatach).
•••
Iwonę (imię zmienione) trapiły obfite
i bolesne krwawienia maciczne, co było
powodem zgłoszenia się do gabinetu Anny Stefańskiej. Zlecone badanie histopatologiczne wykazało nieprawidłowy przerost błony śluzowej oraz mięśniaki macicy, a ponieważ zachowawcze leczenie hormonalne okazało się nieskuteczne, pacjentka skierowana została na oddział ginekologiczny miejscowego szpitala powiatowego, w celu przeprowadzenia zabiegu amputacji trzonu macicy bez
przydatków.
Do zabiegu kwalifikowała Iwonę, jako anestezjolog, również Anna Stefańska, która dokonała m.in. oceny pacjentki w skali ASA (klasyfikacja oceniająca
ryzyko operacyjne związane z wystąpieniem poważnych powikłań lub zgonu pacjenta w czasie znieczulenia albo po nim),
zaliczając ją do grupy pierwszej, czyli jako „pacjenta bez obciążeń schorzeniami
dodatkowymi”. Natomiast konsultację internistyczną pacjentki sprawował lekarz
Marian Wasiak (dane zmienione), ordynator wspomnianego oddziału wewnętrznego, który pracował też w dwóch innych,
ościennych szpitalach.
Później, przed okręgowym rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej
(OROZ), Marian Wasiak zeznał, że leczył
Iwonę już wcześniej w poradni przyszpitalnej. Z wywiadu wynikało, że miała nadciśnienie tętnicze oraz astmę oskrzelową

i była również pod opieką poradni pul- gdzie ostatecznie trafiła. Wobec tego,
monologicznej, a ponadto neurologicz- że stwierdzenia wynikające z konsultacji
nej i ortopedycznej. Lekarz zajmował internisty i anestezjologa nie były trafne
się również Iwoną (a jakże) na oddziale w przedoperacyjnej ocenie stanu zdrowia
wewnętrznym w czasie jej hospitaliza- pacjentki, Anna Stefańska i Marian Wacji z powodu – jak podał – napadowych siak zostali obwinieni o wykroczenia zaczęstoskurczów, które po kilku godzinach wodowe. Oboje pokrzywdzeni potwierustąpiły. Przed samym zabiegiem Marian dzili, że swoimi zachowaniami naruszyWasiak zebrał wywiad i przeprowadził li art. 8 Kodeksu etyki lekarskiej i oboje
badanie Iwony, zapoznając się z wyni- otrzymali kary upomnienia.
kami jej badań elektrokardiograficznych
•••
i biochemicznych oraz rentgenem klatki
Uchybienia obu lekarzy w tej sprapiersiowej. Ocenił, że nie ma przeszkód wie wynikają z niedostatecznej wiedo zabiegu. W czwartej dobie po zabie- dzy i lekceważenia pacjenta. Przy anagu u Iwony wystąpił nielizie ich błędów w oczy
miarowy częstoskurcz
kłuć musi przesuwający
Uchybienia obu lekarzy
się
na ekranie komputera
komorowy serca (po pow opisanej sprawie niewątdaniu leków uzyskano
tekst ze strony internetopliwie wynikają z niedostanormalizację rytmu serwej szpitala powiatowetecznej wiedzy i lekceważeca), a po kilkunastu gogo, którego są pracowninia pacjenta, ale wydaje się,
że odpowiedzialność za cakami. Prezentacja ta nadzinach – objawy afazji
łe zdarzenie – przynajmniej
suwa analogię do wystęruchowej i niedowład
moralną – ponoszą także
prawostronny. Pacjentpu maga wypowiadającezarządzający podmiotem
ka straciła przytomność
go zaklęcie (inkantację),
leczniczym.
mające dać mu władzę
i została przetranspornad siłami nadprzyrodzotowana do szpitala wojewódzkiego, gdzie rozpoznano udar mó- nymi i możliwość kształtowania rzeczyzgu, a po trzydziestu godzinach – mimo wistości. W rzeczywistości zaś brak jest
powiązania między zastosowanym środprzeprowadzonej reanimacji – zmarła.
kiem i ewentualnym efektem, co powo•••
Biegli opiniujący sprawę dla prokura- duje, że skuteczność działań pozostaje jetury na wstępie zaznaczyli, że „naświe- dynie w sferze wiary.
Czy jednakże zarządzający zespołem
tlając przypadek zachorowania i zgonu pacjentki, podkreślić należy, że doty- opieki zdrowotnej mogą sami uchylić się
czył on czterdziestopięcioletniej, ważą- od odpowiedzialności – przynajmniej mocej sto pięć kilogramów kobiety, obcią- ralnej – za indywidualne błędy zatrudniożonej kardiologicznie”. Decyzję o zabie- nych u nich lekarzy? W opisanym przygu operacyjnym przyjęli oni jako prawi- padku lekarz anestezjolog świadczył usłudłową, nie mieli też zastrzeżeń do spo- gi medyczne w pięciu jednostkach na teresobu przeprowadzenia zabiegu z punk- nie trzech powiatów, w tym indywidualną
tu widzenia techniki operacyjnej. Nato- specjalistyczną praktykę lekarską we włamiast postępowanie lekarskie w zakresie snym gabinecie. Z kolei lekarz internista
kwalifikacji do operacji – zarówno Ma- pracował w trzech jednostkach, a w jednej
riana Wasiaka, jak i Anny Stefańskiej – z nich na stanowisku ordynatora oddziabiegli ocenili krytycznie, oboje bowiem, łu. Czy zarządzający podmiotem leczniich zdaniem, nie uwzględnili poważnych czym nie powinni rozważyć nadmiernego
obciążeń zdrowotnych Iwony i nie prze- obciążenia pracą zawodową i ewentualnyprowadzili konsultacji oraz diagnostyki mi konfliktami interesów na styku indykardiologicznej. Nie stwierdzili jednakże widualna specjalistyczna praktyka lekarbezpośredniego związku tych zaniechań ska – świadczenie usług na rzecz innych
ze zgonem Iwony, a tym samym nie posta- podmiotów leczniczych?
wili lekarzom zarzutu narażenia pacjentki
Jerzy Ciesielski
na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała
w rozumieniu kodeksu karnego.
Autor jest adwokatem w Łodzi,
Inaczej potoczyła się sprawa przed publicystą i długoletnim współpracownikiem
OROZ oraz Okręgowym Sądem Lekarskim, samorządowej prasy lekarskiej.

Medicus w internecie: www.medicus.lublin.pl
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Swing. Dla dorosłych

Teatralnie

„Swing – komedia bardzo erotyczna” to spektakl, który będzie można zobaczyć 14 lutego o godz. 19
w Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego (ul. Jaczewskiego 4). Na scenie: Maria Ciunelis, Jacek Kawalec, Aleksandra Nieśpielak, Dariusz Niebudek, Urszula Piwnicka. Farsa opowiada historię typowego małżeństwa z długim stażem i ich przyjaciela, który od lat nie potrafi zbudować trwałego związku. Organizatorzy uprzedzają, że to komedia erotyczna, przeznaczona dla dorosłych. Najtańsze bilety są po 80 zł.

Zoopark

Muzycznie

Sinatra Wista

Weekend zwierząt

„Swinging with Sinatra”. 21 lutego o godz. 17 w sali koncertowej
Filharmonii Lubelskiej (ul. M. CurieSkłodowskiej 5) orkiestra symfoniczna i Jarek Wist – najlepszy swingowy
głos w Polsce. W programie szlagiery Franka Sinatry. Wokaliście oprócz
lubelskich muzyków towarzyszy zespół: Piotr Wrombel (fortepian i aranżacje), Wojciech Pulcyn (kontrabas),
Robert Murakowski (trąbka), Krzysztof
Szmańda (perkusja) i Konrad Zemler
(gitara). Bilety kosztują 50–70 zł.

12 i 13 marca to weekend dla hodowców i sympatyków zwierząt. Podczas organizowanej w Targach Lublin wystawy zoologicznej ZOOPARK
2016 będą też I Halowe Zawody Obedience. To dyscyplina sportu polegająca na wykonywaniu przez psa różnego rodzaju ćwiczeń z zakresu
posłuszeństwa. Oceniana jest precyzja oraz dokładność w wykonywaniu komend, niezwykle istotna jest także radość psa w trakcie ćwiczenia oraz jego chęć współpracy. Także w ten weekend na terenie obiektów przy ul. Dworcowej zaplanowano II Specjalistyczną Wystawę Buldogów Francuskich.

„Przeglądając podniszczone okładki książek w jednym z antykwariatów na londyńskiej Charing Cross Road, odkryłam Lato w Baden. Powieść ta, nie ulega to dla mnie wątpliwości, należy do najwybitniejszych, najwyższych i najoryginalniejszych osiągnięć XX wieku” (z posłowia Susan Sontag)
Zaledwie 140 stron gęstej, kontemplacyjnej prozy; żadnych akapitów; oddzielonych dialogów i to, co najpiękniejsze – długie,
nieprawdopodobnie długie zdania (pierwsze, rozpoczynające powieść to… 35 wersów!) – ale czytając zupełnie się tego nie czuje. Tak pisał nie licząc na publikację, nie mówiąc już o sukcesie wydawniczym, Leonid Cypkin, rosyjski lekarz, wybitny naukowiec,
który żył w czasach Związku Sowieckiego. Jego ojciec był chirurgiem ortopedą, matka leczyła gruźlicę. Leonid był pracownikiem
Instytutu Heinego-Medina w Moskwie, obronił doktorat na temat obrzęków mózgu. Ale medycyna nie była jedyną pasją Cypkina,
który nie doczekał się za życia wydania swojej prozy. Jak pisze Susan Sontag w posłowiu: „(…) zawsze pasjonował się literaturą,
zawsze coś pisał. (…) do szuflady. Pisał dla siebie. Pisał dla literatury”. Największe dzieło Cypkina, „Lato w Baden”, zostało wydrukowane we fragmencie w 1982 roku w wydawanej w Nowym Jorku „Nowoj Gazietie”. Autor zmarł na zawał serca zaledwie tydzień
po tej publikacji… Dzisiaj tę powieść, którą Susan Sontag nazwała „przeoczonym arcydziełem”, możemy czytać po polsku.
Od pierwszych zdań powieść wciąga jak narkotyk, przeplatające się wątki i równolegle prowadzona opowieść: z jednej strony o podróży Fiodora Dostojewskiego z żoną Anną do Drezna, a potem do Baden, gdzie pojechali w 1867 roku; z drugiej o podróży współczesnej, którą odbywa jadący do Leningradu anonimowy narrator powieści, w którym możemy domyślić się samego Cypkina. Czytelnik wprowadzany jest w kilka „rzeczywistości”: raz w świat Dostojewskich, raz Związku Radzieckiego epoki Breżniewa, raz w XI-wieczną Europę, zwłaszcza Niemcy. Na finał docieramy do petersburskiego domu Dostojewskiego w dniu jego śmierci i sto lat później do Leningradu, do tego samego domu oraz jego bliskiej okolicy, gdzie narrator rozmawia z przyjaciółką matki, wspomina okres studiów i daje świadectwo fascynacji Dostojewskim.
9 lutego 2016 minęła 135 rocznica śmierci Fiodora Dostojewskiego.
Anna Augustowska
Leonid Cypkin, Lato w Baden, przekład Robert Papieski, Fundacja Zeszytów Literackich 2015

Literacko

Tanecznie

Wirujący Gruzini
Gruziński balet narodowy Sukhishvili, który składa się z kilkuset
tancerzy i własnej orkiestry, przyjedzie do Lublina 22 lutego. Zespół,
który wylicza, że dał 13 000 koncertów, które zostały uznane „najlepszym show na Broadwayu” wystąpi o godz. 19 w hali Globus. Organizatorzy reklamują występ grupy Sukhishvili jako spektakularne i bardzo dynamiczne show dla całej rodziny. Bilety są po 80–90 zł.

Łowca „Wilka”
To było wydarzenie literackie zeszłego roku. Radosław Młynarczyk, student filologii
polskiej na Uniwersytecie Gdańskim, odnalazł w zbiorach Zakładu Narodowego Ossolińskich we Wrocławiu wczesną powieść Marka
Hłaski. Młynarczyk i pisarz Krzysztof Varga będą gośćmi spotkania w Teatrze Starym. Dyskusja o „Wilku” i Hłasce w ramach cyklu Bitwa
o kulturę – 23 lutego o godz. 18. Wstęp wolny, bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie
teatru przy Jezuickiej.

Kolęduj z chórem
Kameralny chór„Continuum”, działający pod auspicjami Komisji Kultury ORL w Lublinie, nagrał swoją
drugą płytę pt. „Gdy się Chrystus rodzi” (pierwsza nosiła tytuł
„Musica Sacra”). W okresie świąt chór koncertował m.in. w kościele pw. św. Piotra przy ul. Królewskiej w Lublinie.
Chór zaprasza wszystkich do śpiewania – spotkania odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie 18.30 w sali
konferencyjnej LIL, Lublin, ul. Chmielna 4. Podczas każdego spotkania prowadzone są przez profesjonalistów zajęcia z emisji głosu. Chór wykonuje utwory religijne i świeckie kompozytorów polskich i zagranicznych, współczesnych
i dawnych.

Koncertowo

Blues symfonicznie

Polski zespół crossoverowy

W towarzystwie Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Lubelskiej 19 marca o godz. 18 wystąpi Marzena Ugorna – znana z występów w The Voice of
Poland i „Szansy na sukces”. Na scenie filharmonii (ul. M. Curie-Skłodowskiej
5) zaprezentuje autorski projekt „Blues symfonicznie”. To trzynaście utworów Nalepy, Kubasińskiej, Jakubowicz, Niemena i Joplin w aranżacjach Tomasza Filipczaka. Oprócz Ugornej i filharmoników pod dyrekcją Szymona
Maxima wystąpią chórki w składzie Beata Orbik, Marta Dryll, Daria Wojciechowska-Bujno. Bilety 30–50 zł.

Zespół Lao Che zachwyca niekonwencjonalnym podejściem
do muzyki, oryginalnymi tekstami i niezwykłymi aranżami. Twórczość Lao Che, będącą zbitką wielu stylistyk, usłyszymy w Lublinie 6 marca o godz. 17 podczas koncertu w Filharmonii Lubelskiej (ul. M. Curie-Skłodowskiej 5). Zespół zagra w składzie:
Mariusz Denst, Hubert Dobaczewski, Michał Jastrzębski, Rafał Borycki, Filip Różański, Maciek Dzierżanowski. Bilety kosztują od 50 do 80 zł.

Żeby Polska
Jan Pietrzak, twórca i lider działającego od prawie pół wieku Kabaretu pod
Egidą, autor tysięcy piosenek, monologów, felietonów oddających polskie nastroje i realia ostatniego półwiecza, wystąpi 28 lutego o godz. 16 w Lublinie. Satyryk, który już jest klasykiem i wprowadził nowy styl prowadzenia kabaretowej
narracji, spotka się z publicznością w sali koncertowej Filharmonii Lubelskiej (ul.
M. Curie-Skłodowskiej 5). Bilety kosztują 40–60 zł.

18

Przeoczone arcydzieło

Literacko

MEDICUS 1–2/2016

Oprac. JK-G

Fotografia na warsztat

Tropem globtroterów
W nowym roku rozpoczyna działalność Klub Globtrotera Lubelskiej
Izby Lekarskiej.
– Idea powstania klubu wzięła się z faktu, że wielu z naszych koleżanek
i kolegów podróżuje po świecie, fotografuje odwiedzane miejsca a potem
pokazuje zdjęcia z wypraw na wystawach organizowanych w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy” – wyjaśnia Dariusz Hankiewicz, szef Komisji Kultury LIL.
Okazuje się jednak, że na wernisaże, kiedy można porozmawiać z autorami zdjęć i dowiedzieć się czegoś więcej o kraju, po którym podróżowali, nie zawsze wszyscy zainteresowani mogą przyjść. – Stąd pomysł, by zapraszać podróżników do naszego klubu na specjalne spotkania – opowieści – dodaje Hankiewicz.
Inauguracja działalności Klubu Globtrotera odbędzie się 22 kwietnia
2016 r. Pierwszym globtroterem, który opowie o swoich podróżach, będzie Dariusz Tuleja, lekarz okulista, podróżnik, fotograf, filantrop. Aktywny
działacz organizacji „Lekarze bez granic”, „Redoemptoris Misjo”, a także akcji „Okuliści dla Afryki”.
Spotkania klubu prowadzić będą Elżbieta Kuszewska oraz Wioletta Szafrańska-Kocuń. Spotkania będą odbywać się w piątki o godzinie 18.00 w Klubie Lekarza przy ul. Chmielnej 4 w Lublinie, w siedzibie Lubelskiej Izby Lekarskiej. Szczegóły niebawem na stronie internetowej LIL.
aa

Drugie spotkanie Lubelskiej Lekarskiej Akademii Fotografii
odbędzie się 12 marca 2016 r. w godzinach 10.00–14.00, w sali konferencyjnej Lubelskiej Izby Lekarskiej, Lublin, ul. Chmielna 4. W programie: jak fotografować zimę i portret, omówienie
fotografii uczestników zajęć. Zgłoszenia uczestników zajęć przyjmowane są do dnia 29 lutego
2016 r. w sekretariacie LIL osobiście lub telefonicznie, tel. 81 536-04-51. Uwaga: zajęcia są bezpłatne, ale wyłącznie dla lekarzy z opłaconą składką.
Na zajęcia należy wziąć swój aparat
fotograficzny. Chętni mogą przynieść
swoje zdjęcia w formie plików cyfrowych
lub wydrukowane na papierze – maksymalnie 5 sztuk.
Zajęcia poprowadzi Dariusz Hankiewicz –
lekarz, specjalista otolaryngolog, fotograf, dziennikarz. Członek Związku Polskich Fotografów Przyrody, członek-założyciel RKF Klatka w Radzyniu Podlaskim oraz Grupy Twórczej
„Motycz”. Ma na swoim koncie wystawy indywidualne i zbiorowe w kraju i za granicą.
W trakcie zajęć napoje, herbata, kawa i drobny poczęstunek.
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Nasz szoł powszedni

Islandia – wyspa fascynująca
Z czym kojarzy się Islandia? Pierwsze skojarzenia są oczywiste: z krainą wiecznego lodu, z przejmującym głosem Björk, z Rejkiawikiem, fiordami, pewnie też z reniferami. Dla Dariusza Hankiewicza i Krzysztofa Saka Islandia to kraina, gdzie można spotkać nieskażoną ludzką obecnością naturę. Taką jak w biblijnym opisie trzeciego dnia stworzenia.
W czerwcu ub.r. pojechali to sprawdzić. Oczywiście z aparatami fotograficznymi. Przemierzyli wyspę pokonując ponad 3300 kilometrów. A kilka
miesięcy później, 12 grudnia 2015 o godzinie 12.12, w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U lekarzy” w Lubelskiej Izbie Lekarskiej przy ul. Chmielnej 4
w Lublinie, odbył się wernisaż wystawy fotografii Krzysztofa Saka i Dariusza Hankiewicza pt. „Trzeci dzień stworzenia”.
Licznie przybyli w tym dniu (i o tej godzinie!) goście mogli wysłuchać opowieści o Islandii, widzianej oczami autorów i obejrzeć diaporamę zatytułowaną „Islandzka opowieść” a także zdjęcia, które zawisły w galerii (na żadnym z nich nie ma oczywiście postaci ludzkich). Chociaż autorzy wystawy spotkali wielu Islandczyków i ciekawie opowiadali o ich życiu, to jednak najbardziej fascynował ich krajobraz: „Islandia to miejsce wiejących i zawsze silnych wiatrów, dymiącej, spowitej zapachem siarki ziemi. A raczej równin i płaskowyżów, a także i gór, które po bliższym przyjrzeniu
okazują się dopiero co wygasłymi wulkanami. Na ich szczytach, pokrytych śniegiem,
tańczą chmury przeszywane ostrymi promieniami słońca. To miejsce, gdzie zachodzące za szczytami słońce, tuż za linią horyzontu równocześnie wychyla się z fal oceanu. Tam właśnie swoimi czarodziejskimi grzebieniami z wiatru, maleńkie trolle czeszą złociste grzywy Islandom”.
„A potem Bóg rzekł: Niechaj zbiorą się wody spod nieba
Atrakcją wernisażu były też islandzkie przysmaki, czyli suszone ryby, które je się
w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha!
z solonym masłem i tamtejsze „pączki”, czy raczej faworki zwane kleinur (przepis na str.
A gdy tak się stało, Bóg nazwał tę suchą powierzchnię
24). Była też oczywiście lampka szampana i ciepłe słowa od prezesa Janusza Spustka.
ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem.(…).
A potem… długie rozmowy z autorami, którzy już planują kolejną wyprawę, chociaż
I tak upłynął wieczór i poranek – dzień trzeci.”
za nic nie chcą zdradzić, gdzie tym razem się wybiorą.
Za Biblią Tysiąclecia
Anna Augustowska

Znamy laureatów
Na organizowany przez LIL już po raz piąty Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Lekarzy i Studentów Medycyny nadesłano 172 prace (w tym
14 cykli).
Grand Prix przyznano Jerzemu Ratajskiemu, pediatrze z Tomaszowa Mazowieckiego (OIL w Łodzi) za cykl fotografii „Filharmonia”.

Pamiętnik znaleziony w szpitalnej szafce
(serial prawie codzienny)

27 grudnia
Póki telewizja jest jeszcze naszym,
na razie tylko przymkniętym, oknem na
świat, to oglądajmy, póki nie domkną.
Oglądałem. Był przegląd szopek krakowskich. Może jeden z ostatnich. Przecież już mamy i pewnie długo będziemy
mieli tylko jedną szopkę – ogólnopolską
i w około 20 procentach prawie narodową. I nie od święta, tylko całoroczną. I nie
tylko w Krakowie, nie tylko w telewizji,
tylko w ogóle. A nowi wierni kolędnicy
w odświętnych kominiarkach będą mogli
w ramach tej szopki zapukać do nas butem nawet o 6 rano z nową obowiązkową
kolędą i nakazowym przeglądem naszych
domowych szop, szopek i całego domu
przy okazji też. Nawet w lipcu.

1 stycznia
Nastał nowy rok i myślę, że czas zaprzestać w tym nowym roku tego segregowania, sortowania i dzielenia ludzi
na TYCH i na NASZYCH. Na przykład
WASZ-czykowski, czy NASZ? A jakie to
ma znaczenie? Muszą być tego granice!
No, chyba że chodzi o zagranicę!

6 stycznia
Święto Trzech Króli. Nie wróżę temu
świętu dłuższego przetrwania, bo przecież
król jest już tylko jeden i każdy z nas musi to sobie wbić do głowy. A jak nie, to
mu wbiją. Może ktoś zapytać, jak ten król
w pojedynkę da radę udźwignąć mirrę,
złoto i kadzidło. Spokojnie. Z kadzidłem
na pewno sobie poradzi, nie ma wyjścia,
a przy złocie wielu mu chętnie pomoże
robiąc dobrą mirrę do tej całej gry.
Nadesłane prace oceniało jury w składzie: Dorota Awiorko – fotoreporterka, zawodowo związana z „Dziennikiem Wschodnim”, gdzie kieruje działem foto, Witold Nowakowski – wiceprezes Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego, Marcin Jastrzębski – Związek Polskich Artystów Fotografików Oddział Lubelski, Jacek Szkutnik – wiceprezes Lubelskiej Izby Lekarskiej, Jerzy Bednarski – Komisja Kultury Lubelskiej Izby Lekarskiej, Krzysztof Sak – Komisja Kultury Lubelskiej Izby Lekarskiej i Paweł Krawczyk – Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
Spośród autorów nadesłanych zdjęć członkowie jury wyłonili zwycięzców i postanowili przyznać następujące nagrody:
I miejsce w kategorii „Człowiek” dla lekarzy – Marcie Kurzeji za fotografię „Sisters”,
I miejsce w kategorii „Człowiek” dla studentów – Michałowi Gałanowi za fotografię „Strażnik ognia”,
I miejsce w kategorii „Natura” dla lekarzy – Renacie Rosiak-Jankowskiej za fotografię „Co szumi w trawie”,
I miejsce w kategorii „Natura” dla studentów – Michałowi Gałanowi za fotografię „Książę jeziora”,
I miejsce w kategorii „Architektura” dla lekarzy – Jerzemu Ratajskiemu za cykl fotografii „Filharmonia” (zdjęcia „Filharmonia 1” i „Filharmonia 2”),
I miejsce w kategorii „Architektura” dla studentów – Barbarze Kubinowskiej za fotografię „Ludzie maski noszą”.
W kategorii „Medycyna” dla lekarzy jury przyznało wyróżnienie Lesławowi Kolarzowi za fotografię „Wyciąg saperski – nocna zmiana (bez retuszu)”.
W kategorii „Medycyna” dla studentów nie przyznano nagrody.
Nagrodę Specjalną Prezesa Lubelskiej Izby Lekarskiej przyznano Jackowi Stypule za fotografię „Wąwóz”.
Nagrodę Przewodniczącego Komisji Kultury Lubelskiej Izby Lekarskiej przyznano Markowi Żydokowi za fotografię „Taniec z mantą”.
Nagrodę Związku Polskich Artystów Fotografików Okręg Lubelski przyznano Michałowi Szczyrkowi za fotografię „Czwarta nad ranem”.
Nagrodę Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego przyznano Jackowi Stypule za fotografię „Wąwóz”.
Uroczysty wernisaż pokonkursowy i wręczenie nagród odbyło się 6 lutego br. w siedzibie LIL w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U lekarzy” przy
ul. Chmielnej 4 o godz. 12.
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7 stycznia

atrakcyjniejszy program poświęcony wysmażaniu każdego sejmowego kotleta, narobieniu z wszystkiego niezłego pasztetu
lub bigosu, prezentujący przepis na móżdżek po polsku, klops, kaszanę albo flaki, które wywracają się oglądającym. Program jeszcze nie ma tytułu, ale myślę, że
najlepszy byłby – „KUCHCIŃSKIE REWOLUCJE”.

10 stycznia
Podobno odbyło się jakieś tajne, dyplomatyczne spotkanie polsko-węgierskie. Pewnie pod nowym hasłem „POLAK – WĘGIER DWA BRYTANKI”.
A potem znów się okaże, że smycz trzyma kto inny.

12 stycznia
Sąsiad leżący na dostawce obok zwierzył mi się, że rozmawiał z lekarzem, który ma go pojutrze operować i zapytał, czy
na pewno ten zabieg się uda. Doktor na to
– „Na pewno się uda. Możemy się założyć o tysiąc pięćset złotych!”. Sąsiad się
zastanawia. Ja bym się na wszelki wypadek założył. Czasy idą ciężkie, dla doktorów też, po co ryzykować.

14 stycznia
Dobrze nie jest. W morfologii czerwonych ciałek mam niedużo, za to białych sporo. Sąsiad spod okna mówi, że
o zdrowiu to może świadczyć nie bardzo, ale bardzo dobrze o aktualnej, właściwej postawie politycznej, bo teraz
ogólnie im mniej czerwonych, tym lepiej. Zgłupiał od tego leżenia?! Dobrze,
że cukru w moczu nie mam, bo by mnie
pewnie przekonywał, że tak słodko to mi

Sąsiad o jakimś obecnym dostojniku
państwowym powiedział – Maciarenko.
Na wszelki wypadek nie pytałem o kim.
Reszta sali też udawała, że nie wie.
Cóż, życie zaczyna być sztuką pozoru, niestety. Więc pozorujmy, by
przetrwać.

wcześniej nie było, a teraz będzie! Co się
wyrabia z tym narodem?!...

20 stycznia
Podobno już w przyszłym roku nie będzie WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY, bo ma ją zastąpić
już działająca równie wielka ORKIESTRA DORAŹNEJ POMOCY, w której
główny dyrygent nie dość, że gra pierwsze skrzypce, to jednocześnie pogrywa
na dudach, cymbałach i organach, w tym
państwowych. Część wtóruje mu grając
innym na nerwach, na zwłokę, na dysharmonii i na czas, część na fujarach i na
nosie całej reszcie nieprzekonanych, inni
wyznaczeni na bałabajkach i surmach bojowych, inni wskazani palcem tylko basują lub poPiSkują na wysokich nutach ale
z mocnym zadęciem, inni wykorzystują
struny głosowe, ale nie swoje, tylko głosujących. Reszta klaszcze PODPIERAJĄC
SIĘ PIĘTĄ! Dobrze, że tylko jednym.
A wszystko zgodnie z odgórną partyturą
a raczej partiiturą. I tej orkiestry będziemy musieli słuchać, a może i zatańczyć,
jak nam zagra. A kto się nie posłucha, albo spróbuje zatańczyć w drugą stronę, to
niech pomyśli o puszce. I nie jak o obiekcie wrzucania, tylko wsadzania.

20 stycznia
Mam dosyć! Jak patrzę na te nowe orły
naszej polityki, jak słyszę te szumne zapowiedzi wysokich lotów nad międzynarodowymi arenami i na politycznym niebie,
te zapewnienia o wznoszeniu się ponad
podziały, jak widzę to bojowe stroszenie
piór, ten dumny łopot skrzydeł, to ostrzegawcze kłapanie dziobami i to nie dla jaj,
tylko na poważnie, to myślę, że to nie orły, tylko orżły. I że znowu orżłą nas. A co
do tych lotów, to sprawdziłem w słowniku
wyrazów obcych, czym się różni awiacja
od dewiacji. Trochę się różni. O bezlotach też przeczytałem. Oj, robimy sobie koło pióra! I to mocno!...

22 stycznia
Myślę, żeby się wypisać na własną prośbę. I nie tylko ze szpitala,
ale w ogóle. Chyba że już nie ma o co
prosić, bo podobno każdy bez proszenia w nowej rzeczywistości dostanie
to, co chce. Tak?! To wszystkiego najlepszego!
Irosław Szymański

9 stycznia
Oglądałem cotygodniowy, kulinarny program pani Gessler – „KUCHENNE REWOLUCJE”. Średnia atrakcja. Przecież w telewizji
już mamy codzienno-conocny, nowy,
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Z historią przez wieki

Wzloty i upadki rodu Hauke
Wielka jest siła oddziaływania polskiej
historii, kultury, tradycji, języka. Była ona
tak wielka, że nawet w czasie rozbiorów
cudzoziemcy, a tym bardziej ich potomkowie stawali się wielkimi polskimi patriotami. Przykładem niech będzie Fryderyk Chopin syn Francuza i Polki, a także
Jan Matejko syn Czecha i Niemki. Nikt
nie wątpi, że Chopin i Matejko byli wielkimi polskimi patriotami.
Podobnie jest z rodziną Hauke i Lafontaine. Dziadek po kądzieli pięknej Julii
hr. Hauke, dr med. Franciszek Lafontaine
(1756–1812) pochodził z Wirtembergii.
Przybył do Polski w 1756 r., zamieszkał

Maurycy Hauke

w Warszawie, został głównym lekarzem
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, bardzo cenionym okulistą, który dzięki udanym operacjom przywracał wzrok
pacjentom. W domu państwa Lafontaine
bywali m. in. T. Kościuszko, J.H. Dąbrowski, Józef ks. Poniatowski. Po utworzeniu wojsk Księstwa Warszawskiego,
ks. Poniatowski mianował dr. Lafontaine
głównym medykiem wojsk polskich. To
czynne życie lekarza, polskiego patrioty
przerywa śmierć, 12.12.1812 r., w czasie
odwrotu armii cesarza Napoleona I spod
Moskwy. Wiadomość o śmierci doktora
dociera do żony dopiero po trzech miesiącach. A tragedii rodzinnych im nie brakowało. Państwo Lafontaine mieli pięcioro
dzieci, ale aż troje z nich zmarło w ciągu
tygodnia na ospę prawdziwą, bo nie było szczepień (informacja ważna dla obecnych przeciwników szczepień).
Jedną z ocalałych córek była Zofia
Lafontaine (1790–1832), która wyrosła
na piękną brunetkę, o wielkich czarnych
22

oczach, bardzo muzykalną, grała na trzech spełnia najlepiej swą powinność wzglęinstrumentach. Mając 17 lat wyszła za dem armii i kraju.
mąż, za starszego od niej o piętnaście lat
Różne są wersje śmierci gen. M. Haupłk. Maurycego Hauke, szefa sztabu Le- ke. Jedna z nich mówi, że był w domu,
gionów gen. J.H. Dąbrowskiego, odzna- gdy wybuchło powstanie listopadowe.
czonego przez ces. Napoleona I Legią Postanowił zobaczyć, co się dzieje. Noc
Honorową (para miała jedenaścioro dzie- 29 listopada 1829 r. była ciemna, dżdżyci). Ojciec Maurycego, Fryderyk Hauke, sta, zimna. Drogą od Belwederu szli, jak
w 1782 r. przybył do Warszawy z Sakso- się okazało, podchorążowie wykrzykując
nii, a po utracie niepodległości, po roz- – „Polacy do broni”. Zatrzymywali wysobiorach postanowił pozostać w Polsce, bo kich rangą oficerów z okrzykiem „Genejak pisał – „dla miłości mych synów, co rale, prowadź nas”. Gdy nie było akceptasię już byli zbratali z młodzieżą polską”. cji zatrzymanych, podchorążowie strzelaZałożył w Warszawie prywatną szkołę li. Na ciele generała Hauke doliczono się
dla chłopców w 1807 r., został profeso- 19 ran postrzałowych. I tak zginął boharem Liceum Warszawskiego, a jego kole- terski oficer Legionów i wojsk Księstwa
gą był prof. Mikołaj Chopin, ojciec Fry- Warszawskiego. Jak głęboko był zaszczederyka. Groby rodziców Fryderyka Cho- piony patriotyzm w rodzinie gen. Hauke,
pina i Maurycego Hauke znajdują się na- niech zaświadczy fakt, że aż trzech jego
przeciwko siebie na cmentarzu na Powąz- synów wzięło udział w powstaniu listopakach w Warszawie. Maurycy za zgodą oj- dowym. Wszyscy trzej byli porucznikaca, w 1798 r., przedostaje się do Legio- mi kawalerii, a najmłodszy z nich, Maunów Dąbrowskiego i odbywa z nimi pełen rycy Leopold Hauke, zginął pod Ostrołęchwały szlak bojowy z Włoch do Polski. ką mając 17 lat. W rok po śmierci męża
W 1807 r. żeni się z Zofią, córką dr. Lafon- i dwóch synów, załamana tragediami rotaine i w tym samym roku zostaje miano- dzinnymi zmarła Zofia Hauke. Oboje małwany generałem brygady. W 1809 r. bro- żonkowie są pochowani w kościele Kapuni bohatersko twierdzy Zamość przed Ro- cynów w Warszawie i tam na ich grobie
sjanami i otrzymuje nominację na gene- złożył kwiaty ich potomek, przebywająrała dywizji. W czasach Królestwa Kon- cy z oficjalną wizytą w Polsce w 2010 r.,
gresowego pełnił szereg ważnych stano- Karol ks. Walii wraz z żoną Kamilą Parwisk, podkreślana jest jego wielka uczci- ker-Bowles, ks. Kornwalii.
wość, pobierał tylko jedną pensję. ZaoszNieletnimi córkami generała Hauke,
czędzone pieniądze przeznaczał na budo- w tym najmłodszą z nich Julią, zajął się
wę nowych koszar dla żołnierzy. Odzna- car Mikołaj I, który umieścił je jako daczony m.in. Orderem Orła Białego i Vir- my dworu cesarzowej Marii, żony przytuti Militari.
szłego cara Aleksandra II. Tam Julia poznała brata Marii, AleksanPomimo tych wielu zadra ks. von Hessen-Darmsług, zorganizowania świetnie wyszkolonego wojska,
stadt. Młodzi chcieli się pobrać. Car zgłosił sprzeciw,
gen. M. Hauke nie był lubiany w Królestwie Konbo Aleksander był przedstawicielem niemieckiej (z Hegresowym jako oficer służsji) dynastii panującej, a Jubista i lojalny wobec cara.
Pamiętajmy, że car Mikołaj
lia była tylko polską hrabianką, bez majątku, a rodzice nie
w 1829 r. był również konżyli. Jednak młodzi wyjechastytucyjnym królem Polski,
a na uroczystość koronacji
li do Wrocławia i tam wzięli ślub. Władca Hesji, wielki
na króla Polski jego starszego brata, cara Aleksandra I,
książę Ludwik III, uznał ich
małżeństwo za morganatyczskomponowana została urone, czyli dzieci pozbawiono
czysta pieśń religijna i patriotyczna – „Boże coś Polpraw do tronu i nadał im tyAlexander
skę”, na wzór angielskiego
tuł książąt Battenberg.
von Battemberg
hymnu „Boże, zbaw króJulia i Aleksander ks. Batla”. Jak pisał znakomity historyk prof. Sz. tenberg mieli pięcioro dzieci, które odegraAskenazy, gen. M. Hauke w życiu swym ły znaczącą rolę na mapie Europy jako krónie kierował się ambicją ani względami lowie, królowe i książęta. Ich potomkowie
kariery, lecz działał zawsze z głębokim – kobiety były piękne, a mężczyźni barprzeświadczeniem, iż na obecnej drodze dzo przystojni, zasiadali na wielu tronach
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Europy: w Bułgarii
– Aleksander I Battenberg (1857–1893), syn Julii, pierwszy książę wolnej Bułgarii; w Hiszpanii –
Wiktoria Eugenia (1887–1969), królowa
Hiszpanii, wnuczka Julii, Jan Karol I król
Hiszpanii, wnuk Eugenii; Filip VI, obecny król Hiszpanii od 2014 r. (prawnuk Eugenii), a także Wielkiej Brytanii – Ludwik ks. Battenberg
(1854–1921), syn
Julii, admirał floty
brytyjskiej, w czasie
I wojny światowej
zmienił nazwisko
na Mountbatten. Potomkami jego córki
Alicji (1885–1969)
są Karol ks. Walii, jego synowie William
i Harry oraz ulubieniec Brytyjczyków
Wiktoria Eugenia
Royal Baby – 2-letni
Battenberg
ks. Jerzy. Natomiast
druga córka admirała, Ludwika Mountbatten (1889–1965) została królową Szwecji.
W 1993 r., w czasie pierwszej wizyty króla
Szwecji, Karola XVI Gustawa w Polsce, na
spotkaniu prasowym
pokazałem królowi
drzewo genealogiczne z informacją, że
królowa Ludwika jest
potomkinią polskiej
arystokratki Julii hr.
Hauke. Król Szwecji był mile zdziwiony. Ludwik hr. Mountbatten of Burma
(1900–1979) wyzwolił ten kraj od Japończyków, ostatni wicekról Indii, zginął zamordowany przez terrorystów IRA.
William
Na zakończenie
i Catherine Middleton
warto wspomnieć
o bracie stryjecznym Julii, gen. Józefie
hr. Hauke-Bosaku (1834–1871), który był
wybitnie uzdolnionym dowódcą, za odwagę wykazaną w czasie walk na Kaukazie otrzymał od cara złotą szablę. Wielkim wstrząsem był dla niego wybuch powstania styczniowego w Polsce, złożył
dymisję w Rosji i został jednym z jego
dowódców. Po upadku powstania walczył we Francji przeciw Prusakom, zginął pod Dijon w 1871 r.
Jerzy Jakubowicz

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

Tel. 601 340 730
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Sałatka po lekarsku

Kleinur, czyli islandzkie faworki
Dzisiaj proponuję kulinarną wyprawę na… Islandię, która intryguje nie tylko naturą i krajobrazami ale także kuchnią:
chleb wulkaniczny pieczony przez dobę pod ziemią, zupa rybna z mleczkiem kokosowym, krem z homara, czy baranie łby
gotowane po usunięciu futra i mózgu i serwowane jako superdelicje świąteczne. Nie, nie, oczywiście tego nie będę proponował jako nowości do wprowadzenia do codziennego jadłospisu. Podobnie jak hákarl, czyli cokolwiek zgniłego rekina (a
zresztą, gdzie go tu nabyć). Podobnie jak pylsura, czyli islandzkiego hot
doga z prażoną cebulką i pysznymi sosami, serwowanego z bezalkoholowym islandzkim maltem.
O tradycyjnej kuchni islandzkiej krążą legendy. Kiedyś położenie wyspy i ograniczone możliwości transportu, zmuszały Islandczyków do zjadania wszystkich części ryb i zwierząt żyjących na wyspie. Oczywiście
podstawą były ryby, które solono, suszono i wędzono. W XV wieku suszona ryba była nawet walutą na Islandii. Dzisiaj jednak nie rybę proponuję ale karnawałowy deser, czyli faworki po islandzku. Grube i puchate,
lekko chrupiące, nie „chudziutkie”, jak nasze. I równie dobre, a może nawet lepiej smakujące na następny dzień. Nazywają się kleinur. Ich wykonanie jest bajecznie proste.
Składniki:
• 250 g mąki pszennej
• 20 g masła sklarowanego i roztopionego
• 1 łyżeczka amoniaku – płaska
• 1 średnie jajko
• ⅓ łyżeczki sody spożywczej
• 100 ml kwaśnego mleka lub maślanki (może być domowy kefir)
• 2 łyżeczki cukru
• 1 łyżeczka kardamonu świeżo utartego lub zmielonego
• Olej do smażenia lub smalec (ja preferuję ten drugi rodzaj tłuszczu) i cukier puder do posypania.

II Międzynarodowa
Konferencja
Naukowo-Szkoleniowa
Lekarzy Dentystów
Serdecznie zapraszamy na II Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową Lekarzy Dentystów, która odbędzie się w dniach
20-21 maja 2016 roku w Zajeździe Piastowskim w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. W czasie trwania konferencji omawiane będą zagadnienia m.in.: z zakresu stomatologii estetycznej (licówki, wybielanie zębów), protetyki stomatologicznej (systemy CAD/CAM), chirurgii
stomatologicznej, a także radiologii stomatologicznej. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie treningiem resuscytacji w ubiegłorocznej edycji konferencji, również w tym roku zostaną przeprowadzone zajęcia praktyczne z postępowania w sytuacji zagrożenia życia w gabinetach stomatologicznych.
Szczegółowe informacje dotyczące konferencji dostępne są w Zakładzie Protetyki
Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie pod nr tel. 81 528 79 30 oraz na
stronie www.konferencjadentystow.pl.
Dr hab. n. med. Janusz Borowicz
Prof. Ingrid Różyło-Kalinowska
Doc. Włodzimierz Szybiński

Absolwenci
Wydziału Lekarskiego
AM w Lublinie,
rok ukończenia studiów
1981
Serdecznie zapraszamy na

Wykonanie:
W jednej misce wymieszać wszystkie suche składniki, w drugiej wszystkie mokre, oprócz masła, wymieszać łyżką, na końcu dodać masło i leciutko rękoma wyrobić ciasto. Wałkować na posypanej mąką stolnicy na
grubość 2–3 mm, wycinać paski, jak na polskie faworki, w środku robić nacięcie i wywinąć jeden z końców – zupełnie tak samo, jak faworki
klasycznie polskie, smażyć na rozgrzanym tłuszczu z dwóch stron na rumiano, wyjmować na talerz wyłożony ręcznikiem papierowym, przekładać na talerz i obficie posypać cukrem pudrem. Jeść kiedy dobrze przestygną i zapach amoniaku ulotni się. Pyszne są również chrupiące (!) następnego dnia.
Dariusz Hankiewicz

Kongres Chirurgii Robotowej

Szczegóły – www.ptchr2016.pl

Duszpasterstwo Służby Zdrowia
Archidiecezji Lubelskiej

REKOLEKCJE
Zapraszamy wszystkich pracowników służby zdrowia, farmaceutów
i diagnostów laboratoryjnych do udziału w rekolekcjach
wielkopostnych pod hasłem:
„Otworzyć drzwi dla Miłosierdzia”,
które odbędą się 26, 27 i 28 lutego 2016 r.
(piątek, sobota godz. 19.00, niedziela – godz. 18.00)
w kaplicy szpitalnej SPSK 4 przy ul. Jaczewskiego 8.
Rekolekcje poprowadzi ks. Józef Maciąg
ze Szkoły Formacji Duchowej.
W piątek po mszy odbędzie się Droga Krzyżowa,
a w sobotę – uwielbienie prowadzone przez Zespół Guadalupe”.
Zapraszamy!

PIELGRZYMKA
Są jeszcze wolne miejsca na organizowaną
w terminie 14–25.06.2016 r. samolotową wycieczkę-pielgrzymkę
do Gruzji i Armenii.

spotkanie koleżeńskie z okazji
35 rocznicy ukończenia Wydziału
Lekarskiego AM w Lublinie,

Szczegóły na: www.dsz.oil.lublin.pl

które odbędzie się 4.06.2016 r.
w hotelu „Zajazd Piastowski”
w Kazimierzu Dolnym, ul. Słoneczna 3.

Stomatolodzy szkolą się
nad Bałtykiem

Przewidywany koszt uczestnictwa w kolacji
200 zł/os. (bez noclegu). Zgłoszenie uczestnictwa oraz
ew. rezerwacja hotelu bezpośrednio w recepcji hotelu
pocztą elektroniczną: zajazd@zajazdpiastowski.pl lub
telefonicznie pod nr tel. 81 889-09-00. Potwierdzeniem
zgłoszenia jest dokonanie całościowej wpłaty (kolacja +
ew. nocleg) do 20.04.2016 r. na konto hotelu:
BANK BGŻ BNP PARIBAS SA
51 1600 1446 0003 0517 8008 2001
tytułem: opłata uczestnictwa w zjeździe koleżeńskim – rocznik 1981. Przy rezerwacji hotelu Panie prosimy o podanie nazwiska obecnego oraz z okresu studiów (do sporządzenia identyfikatorów).
Zainteresowanych spotkaniem proszę o kontakt:
Janusz Klatka, tel. 81 750-31-09 (po 20.00),
kom. 603-593-259,
e-mail: januszklatka.zjazd@wp.pl

Komunikat

II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Robotowej i I Polsko-Włoskie Sympozjum Chirurgii
Robotowej w Onkologii odbędzie się we Wrocławiu w dniach
4–5 marca 2016 roku.
Program kongresu jest współtworzony przez Europejski Instytut Onkologii w Mediolanie – wiodący ośrodek chirurgii robotowej w onkologii. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali
również specjaliści chirurgii robotowej z Europy i Stanów Zjednoczonych. Głównym celem kongresu jest przedstawienie najnowszych standardów zastosowania robota chirurgicznego da
Vinci w chirurgii ogólnej, onkologicznej, urologii, ginekologii
i laryngologii. Kongres będzie też platformą dyskusji o możliwościach finansowania procedur chirurgii robotowej w Europie
i w Polsce. Mam nadzieję, że spotkanie będzie szansą na zacieśnienie współpracy w przyszłości i możliwością upowszechniania procedur robotowych w naszym kraju.

Sekcja Gestozy i Nadciśnienia w Ciąży
Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
Oddział Lubelski
Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
Oddział Lubelski
Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej
Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
zapraszają na
XVI Sympozjum Sekcji Gestozy
i Nadciśnienia w Ciąży
Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

CIĘCIE CESARSKIE
EPIDEMIA XXI WIEKU
które odbędzie się w dniach
27–29 maja 2016 roku w Kazimierzu Dolnym
Miejsce obrad: Dom Pracy Twórczej
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich,
24-120 Kazimierz Dolny, ul. Małachowskiego 17
http://www.domdziennikarza.com
Na program sympozjum składać się będą sesje wykładowe.
Wystąpią wybitni specjaliści z grona polskich i zagranicznych
ekspertów. Przedstawione wykłady wydane będą w formie
monografii.
Szczegółowe informacje dotyczące sympozjum dostępne są na
stronie internetowej: www.gestoza.umlub.pl
Zgłoszenia udziału należy dokonywać drogą elektroniczną:
gestoza@umlub.pl
Zgłoszenie noclegów drogą telefoniczną
w Domu Dziennikarza, tel. recepcja 81 881-01-62

Panu Doktorowi Grzegorzowie Łozie
wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci

Teściowej
składają
Zarząd oraz pracownicy
Powiatowego Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim

Głębokie wyrazy współczucia

dr Agnieszce Zakrzewskiej i jej mężowi
z powodu tragicznej śmierci

córki Agaty
składają pogrążeni w smutku
koleżanki i koledzy lekarze z Radzynia Podlaskiego

Komisja Stomatologiczna Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie zaprasza na XVI Konferencję naukowo-szkoleniową pod hasłem: Najnowsze trendy w stomatologii.
Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Grzegorz Wrona omówi najgłośniejsze sprawy stomatologiczne,
a prawnicy doradzą, jak uniknąć problemów z pacjentami.
Konferencja odbędzie się w dniach 19–21 lutego 2016 r.
w Kołobrzegu.

Dnia 11 stycznia 2016 roku
odszedł na wieczny dyżur
w wieku 62 lat
Śp.

lek. med. Krzysztof CHARĘZIŃSKI

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:
http://www.oil.szczecin.pl/konferencje/2/lekarze-dentysci
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wspaniały człowiek, lekarz i kolega

Rodzinie i bliskim
składamy szczere wyrazy współczucia
Lubelska Izba Lekarska
Delegatura w Białej Podlaskiej
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Praca
Lekarze
• Alergologa, dermatologa i endokrynologa zatrudnimy VIP medical, Chodźki 17, lok. 8, Lublin.
Tel. 501 219 504.
• SP ZOZ w Adamowie, powiat Łuków, zatrudni
od zaraz lekarza POZ. Dysponujemy mieszkaniem służbowym. Tel. 608 501 899.
• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim zatrudni lekarza do pracy w POZ (specjalistę medycyny rodzinnej, internistę, pediatrę, lub w trakcie specjalizacji). Korzystne warunki wynagrodzenia, dowolna forma zatrudnienia, nowoczesna przychodnia. Tel. 501 203 088, lub 501 063
325.
• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim zatrudni lekarzy specjalistów. Nowoczesna przychodnia, wysokiej klasy sprzęt, USG, korzystne warunki wynagrodzenia, forma współpracy do
uzgodnienia. Tel. 501 203 088, lub 501 063
325.
• Wójt gminy Adamów, powiat Łuków, zatrudni
od zaraz lekarza POZ. Tel. 608 501 899.
• 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. Tel. 502 329 921 (w godz.
18–20.00). Adres www: promedpulawy.pl
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie im. św. Tadeusza zatrudni: lekarzy specjalistów medycyny ratunkowej, lekarzy
w trakcie specjalizacji z medycyny ratunkowej,
lekarzy chcących podjąć specjalizację z medycyny ratunkowej, lekarzy systemu, tj.: lekarzy
posiadających specjalizację lub tytuł specjalisty albo którzy ukończyli co najmniej drugi rok
specjalizacji w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub pediatrii do pracy w Szpitalnym
Oddziale Ratunkowym. Szpital w chwili obecnej posiada 2 wolne miejsca specjalizacyjne
z zakresu medycyny ratunkowej. Tel. 25 798 29
80 – sekretariat SPZOZ w Łukowie, 25 798 20 01
wew. 283, 213 – Dział Służb Pracowniczych.
• Lekarz na V roku specjalizacji z ortopedii szuka dodatkowej pracy na terenie Lublina i okolic. Tel. 665 666 063.
• NZOZ „Św. Michała” w Łukowie zatrudni lekarza do pracy w POZ z możliwością tworzenia
listy aktywnych deklaracji POZ. Atrakcyjne warunki pracy i płacy. Tel. 25 798 56 88, 25 755 42
05, e-mail: swmichal7@o2.pl
• SPSK nr 4 w Lublinie poszukuje lekarzy do
udzielania świadczeń zdrowotnych w SOR ze
specjalizacją z medycyny ratunkowej lub chorób wewnętrznych. Atrakcyjne warunki finansowe. Kontakt – ordynator SOR – 81 724 44 25
lub 81 724 44 03.
• Przychodnia w Kraśniku zatrudni lekarza pediatrę nawet na kilka godzin tygodniowo. Tel.
502 365 615.
• NZOZ w Kraśniku nawiąże współpracę z lekarzem pediatrą, internistą lub rodzinnym do
pracy w POZ w ramach umowy z NFZ. Tel. kom.
502 365 615.
• Zatrudnimy psychiatrę do pracy w poradni zdrowia psychicznego w przychodni lekarzy specjalistów we Włodawie (mamy umowę
z NFZ). Warunki do uzgodnienia. NZOZ Przychodnia Lekarzy Specjalistów P. Pakuła, D. Piróg Spółka Partnerska we Włodawie. Tel. 511
123 247, 82 572 49 00, 600 724 378, specjalisci@poczta.onet.pl
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• Prezes Zarządu Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim zatrudni lekarzy neurologów lub lekarzy chcących
podjąć specjalizację z neurologii. Dysponujemy wolnymi miejscami specjalizacyjnymi. Warunki płacowe i forma zatrudnienia do uzgodnienia. Kontakt: Kociewskie Centrum Zdrowia
Spółka z o.o. ul. Balewskiego 1, 83-200 Starogard Gdański, e-mail: kadry@szpital-starogard.
pl, telefon: +48 607 583 310.
• Lekarza POZ lub rezydenta medycyny rodzinnej zatrudnię w niepełnym wymiarze czasu pracy/obrzeże Lublina. Tel. 609 730 688 w godz.
11–18.

Dentyści
• Nawiążemy współpracę z lekarzem stomatologiem w Chełmie. Pacjenci prywatni i NFZ.
Atrakcyjne warunki pracy, możliwość kształcenia się w różnych dziedzinach stomatologii.
CV proszę przesyłać na maila biuro.collage@
wp.pl Tel. 660 051 022.
• Zatrudnię w Chełmie lekarza stomatologa do
pracy na umowę z NFZ i prywatnie. Gabinet
położony w centrum miasta, dogodny dojazd.
Tel. 604 275 282.
• NZOS w Szczebrzeszynie świadczący usługi prywatne i w ramach NFZ zatrudni lekarza
stomatologa. Oferujemy bardzo dobre warunki pracy i mieszkanie. Tel. 608 556 950 po 20.
• Zatrudnimy asystentkę lub higienistkę stomatologiczną w gabinecie MediDent w Łęcznej –
dobre warunki współpracy, nowoczesne techniki. MediDent Gabinety Lekarsko-Dentystyczne, ul. Polna 30, 21-010 Łęczna. Tel. 510 944
629; www.medident-leczna.pl
• Asystentkę stomatologiczną zatrudnimy. Umowa o pracę. Gabinet w centrum Lublina. Wymagane doświadczenie (endodoncja, chirurgia).
Mile widziane referencje. Zgłoszenia prosimy
kierować na adres: zdrowezeby@upcpoczta.pl
lub tel. 508 583 084.
• Zatrudnimy ortodontę. Zapewniamy dogodne
warunki pracy i szeroką bazę pacjentów ortodontycznych. Tel. 508 583 084.
• NZOZ pod Lublinem zatrudni lekarza stomatologa – usługi komercyjne oraz w ramach umowy z NFZ. Tel. 519 059 006.
• Praca dla stomatologa z I lub II stopniem specjalizacji na NFZ i komercyjnie. Dużo pacjentów! Lublin, tel. 517 457 749.
• Nawiążę współpracę z lekarzem stomatologiem specjalizującym się w endodoncji. Usługi prywatne. Świdnik, tel. 515 758 570.
• 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.
• Zatrudnimy endodontę. Niewymagana specjalizacja. NZOZ Dentimed Lublin, ul. Kalinowszczyzna. Tel. 503 112 093.
• Higienistkę stomatologiczną z uprawnieniami zatrudnię w gabinecie w Lublinie, CV proszę przesyłać stom.lub@gmail.com
• Lekarzy stomatologów specjalistów zatrudnię w gabinecie w Lublinie, CV proszę przesyłać stom.lub@gmail.com

Ogłoszenia drobne
w celu uniknięcia błędów
przyjmujemy TYLKO w formie
plików tekstowych przysyłanych
drogą e-mailową.
Adres: medicus@oil.lublin.pl
Ogłoszenia do kolejnych
wydań „Medicusa” przyjmujemy
do 10 dnia poprzedniego miesiąca.
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• Stomatologa zatrudnię/obrzeże Lublina. Tel.
609 730 688 w godz. 11–18.
• NZOZ w Kraśniku nawiąże współpracę z lekarzem stomatologiem z I stopniem specjalizacji w ramach umowy z NFZ. Tel. kom. 502 365
615.
• NZOZ w Kraśniku zatrudni stomatologa, praca w ramach umowy z NFZ oraz pacjenci prywatni. Tel.724 869 686.
• Zatrudnię lekarza stomatologa, praca w gabinecie prywatnym w Łęcznej. Tel. 504 240 983

Drobne
• Wójt gminy Adamów, powiat Łuków, wynajmie
pomieszczenie na gabinet praktyki prywatnej.
Tel. 608 501 899.
• SP ZOZ w Adamowie, powiat Łuków, wynajmie
pomieszczenie na gabinet praktyki prywatnej.
Tel. 608 501 899.
• Sprzedam unit Besmed 2000 r. z lampą i skalerem, pracujący w szkole, sprawny, cena 2000
a także unit TOPAZ 2007 r. z lampą i skalerem,
sprawny, pracujący, cena 5000. Tel. 606 288 289
Zamość.
• Sprzedam używane końcówki stomatologiczne turbinowe, wolnoobrotowe, prostnicę, końcówkę endodontyczną oraz drobne narzędzia,
wiertła i akcesoria stomatologiczne. Tel. 509
615 207.
• Sprzedam wyposażenie gabinetu stomatologicznego: Unit produkcji szwedzkiej typ Asdi
Combinette, autoklav Tau Clave 3000, fotel„Beskid”, kompresor bezolejowy 15 atm-Fiac Dental, asystor, końcówki turbinowe oraz różne narzędzia dentystyczne. Tel. 600 877 755.
• Wynajmę lokal na gabinety lekarskie obok
Przychodni Okulistycznej w Zamościu. Tel. 500
247 601.
• Wynajmę pomieszczenie na gabinet stomatologiczny lub inny w Lublinie, położony przy
ulicy Filaretów. Kontakt telefoniczny: 697 604
522.
• Sprzedam lokal w centrum Lublina z wyposażeniem gabinetu dentystycznego i pracowni
protetycznej, lub sam lokal, który ma dobrą
lokalizację. Wiadomość: tel. 600 877 755.”
• Sprzedam wyposażenie gabinetu stomatologicznego: unit firmy szwedzkiej, typ ASDI Combinette, autoklaw Tau Clave 3000, fotel rozkładany „Beskid”, kompresor włoski, bezolejowy,
duży, 15 atm. „Fiac Dental”, asystor oraz końcówki turbinowe, kątnice, prostnice i inne narzędzia dentystyczne. Tel. 600 877 755.
• Wynajmę gabinet lekarski o powierzchni
12 mkw. z udostępnieniem poczekalni, łazienki dla pacjentów i personelu, a także pomieszczenia socjalnego w gabinecie stomatologicznym w Lublinie przy ul. Kruczkowskiego
14, mieszczącym się w pasażu handlowym naprzeciwko szpitala kolejowego. Całość gabinetu jest klimatyzowana z dostępem do bezprzewodowego Internetu. Przy gabinecie znajduje
się duży parking. Tel. 500 200 181.
• Wynajmę gabinet lekarski w Lublinie, ul. Szczytowa (obok apteki). Tel. 663 788 289.
• Sprzedam lokal w centrum Lublina wyposażony w gabinet dentystyczny i pracownię protetyczną, lub samą pracownię, na usługi medyczne. Tel. 600 877 755.
• Wynajmę lokale na gabinety lekarskie w przychodni lekarsko-dentystycznej przy ul. Różanej (Czuby). Tel. 602 494 798.
• Kupię NZOZ lub działający duży gabinet stomatologiczny w Lublinie, tel. 601 265 667, mail: mirron@hot.pl
• Kupię lokal na gabinet stomatologiczny 100–
150 mkw. w Lublinie, tel. 601 265 667, mail: mirron@hot.pl

Składki członkowskie w 2016 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
Pożyczki socjalne będą realizowane
w lutym 2016 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

Uwaga!
Zmiana

Wtorek:
Jacek Szkutnik – godz. 14.00-15.30
Barbara Hasiec – godz. 13.30-15.30
Grzegorz Pietras – godz. 14.30-15.30
Ewa Tuszkiewicz-Misztal
– godz. 11.00-13.00
Monika Bojarska-Łoś
– godz. 14.30-15.30
Środa:
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

„Przychodzi wena do lekarza”
Ogólnopolski Konkurs Literacki
im. Profesora Andrzeja Szczeklika
Edycja V

Jury: Anna Dymna, Waldemar Hładki, Ewa Lipska, Bronisław Maj,
Marek Pawlikowski, Maria Szczeklik, Adam Zagajewski
t 8LPOLVSTJFNPǇFX[JƤƥVE[JBLBǇEBPTPCB
 NBKƤDBUZUVMFLBS[BMVCMFLBS[BEFOUZTUZ
t 1SBDFLPOLVSTPXFCƬEƤQS[ZKNPXBOFXLBUFHPSJBDI
 Poezja
 Proza non-fiction
 Opowieść pacjenta – opowieść lekarza
t 1SBDFLPOLVSTPXFQS[ZKNPXBOFCƬEƤEPMVUFHPSPLV
 QPD[UƤFMFLUSPOJD[OƤQPEBESFTFNkonkursliteracki@mp.pl
t 1SPTJNZP[BQP[OBOJFTJƬ[SFHVMBNJOFNLPOLVSTVEPTUƬQOZN
 OBTUSPOJFJOUFSOFUPXFKwww.mp.pl/wena
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