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Sto i jeden dzień dla Radziwiłła
Ministrem zdrowia został Konstanty Radziwiłł, który dotychczas skutecznie bronił i wspierał niezależne opinie. Choć swoje widzenie świata stawiał zawsze bardzo wysoko. Byle czym
nie dało się go łatwo przekonać. Mam nadzieję, że nadal będzie
tak samo.
Marek Stankiewicz
str. 2–3

Trombektomia
– bezpośrednio i skutecznie
– Ostatnie badania dały nadzieję, że możemy zwiększyć szanse na wyleczenie u osób, u których dożylna tromboliza jest nieskuteczna lub gdy się do niej nie kwalifikują –
przekonuje prof. Konrad Rejdak,
konsultant wojewódzki ds. neurologii
i kierownik Kliniki Neurologii PSK 4 w Lublinie,
w rozmowie z Anną Augustowską
str. 4–5
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Nie zdarza mi się haić czasu
– Kto dzisiaj wie, co znaczą takie słowa jak: cudzać się, nicma, żądobno, kazub, śmitki, birny, sflażyć się itd. itp.
O swoich fascynacjach m.in. gwarą krasnostawską
opowiada Leszek Janeczek
w rozmowie z Anną Augustowską
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„Słowo stało się ciałem
i zamieszkało między nami”
W kolejne w naszym życiu Święta Narodzenia Pańskiego ta
radosna nowina obiega znów całą Ziemię. Bóg przyjmuje ciało,
staje się człowiekiem. Dlaczego? Bo człowiek wierzący potrzebuje, by Bóg był blisko, by można Go było dotknąć, usłyszeć, zobaczyć. Bóg staje się jednym z nas. Nie przychodzi do nas w postaci płonącego krzewu, jak do Mojżesza; nie objawia się już też
w słupie ognia, jak Izraelitom. Przychodzi jako małe, bezbronne
dziecko. Przychodzi na ludzki sposób, by każdy mógł Go spotkać.
Czy jednak wszyscy pragną Go rzeczywiście spotkać?
Wydaje się, że dla wielu wierzących jest to nie lada wyzwanie. Dziś powszechna staje się zasada: „Wierzę w Boga, ale nie
w Kościół”. Tymczasem to Kościół jest tym, który podprowadza
człowieka na spotkanie z Chrystusem. Kto nie słucha nauczania
Kościoła, ten zamyka się na słowo Boże i tym samym na samego Boga. Pasterze z Betlejem mogli nie posłuchać niebieskiego
Posłańca, powiedzieć sobie: Przecież wiemy, że narodzi się Mesjasz. Ale na pewno nie nastąpiło to teraz. Jak się narodzi, to Go
sami znajdziemy. Ale wtedy najprawdopodobniej nigdy nie spotkaliby Jezusa. Kościół przez swoje nauczanie wskazuje nam najprostszą i najkrótszą drogę do Zbawiciela. Dlatego dziś, przeżywając kolejny raz Boże Narodzenie, powinniśmy dziękować za
Kościół, czyli tę wspólnotę, która zaprowadziła nas do Chrystusa, i w której ciągle uczymy się wiary.

Pasterze przyszli do Betlejem, gdzie znaleźli małe dziecko
leżące w żłobie. Pewnie nie tak wyobrażali sobie to spotkanie.
Okoliczności nie wskazywały na to, że nowo narodzone jest obiecanym Mesjaszem. Raczej wszystko zaprzeczało tej prawdzie:
żłób, zwierzęta, stajnia... Pasterze jednak nie zwątpili, znowu bardziej zawierzyli usłyszanemu słowu niż własnym wyobrażeniom
o tym, jak i gdzie powinien narodzić się Zbawiciel. Oczami wiary zobaczyli w dzieciątku Boga i oddali Mu pokłon. Także my
jesteśmy zaproszeni, by jak pasterze zawierzyć słowu Bożemu
i w chlebie oraz winie, nad którymi kapłan wypowie słowa konsekracji podczas Mszy Świętej, zobaczyć Boga. To nic nadzwyczajnego: zwykły codzienny chleb i kilka kropel wina. A jednak
za nimi kryje się Bóg.
Dlatego nie sprowadzajmy tych Świąt tylko do zachwytu nad
betlejemską szopką. Spójrzmy głębiej i odkrywajmy w Eucharystii Boga, który jest blisko każdego z nas.
Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami – te słowa
są aktualne. Bóg wcielony jest obecny w swoim Kościele i w Eucharystii. Dlatego na nowo uwierzmy w Boga działającego przez
Eucharystię i przez Kościół. Niech Nowo Narodzony Chrystus
umacnia wszystkich łaskami i darzy wszelkim dobrem w nadchodzącym nowym roku.
Ks. Wojciech Iwanicki
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Sto i jeden dzień dla Radziwiłła
Za sterami państwa zasiadła teraz formacja, która
głosi, że jest dobrą zmianą. Co więcej, co chwilę powtarza, że da radę. Przewrócenie Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm, Senat i prezydenta RP w ciągu zaledwie doby potwierdza te zaklęcia. Ekspresowe ułaskawienie niewinnego jeszcze ministra zwodzi naiwnych,
że wkrótce również zdrowie Polaków może być też tak
samo bystro ułaskawione.
W pierwszej chwili myślałem, że świat aż tak bardzo
w ciągu jednej nocy po wyborach się nie zmienił. Osobiście nadal błagam Czytelników, żeby nie lamentować i nie
ogłaszać żałoby ani końca cywilizacji. Nie żałować pokonanych w wyborach na własne życzenie, ani nie bać się
zwycięzców. Wyborczy werdykt jest swoistym barometrem problemów społecznych w Polsce. Żyjemy obok siebie od co najmniej ćwierćwiecza w kraju podzielonym na
pół. Koniec kropka. Wyborcze wahadełko co chwilę wychyla się nieśmiało i nieznacznie. Musimy więc w środowisku medycznym rozmawiać ze sobą, jak przezwyciężyć
ten podział. Strzelanie fochów nam nie przystoi.
Partia Jarosława Kaczyńskiego uwiodła wyborców obietnicą likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia, opieki
zdrowotnej dla wszystkich, nie tylko dla płacących składki, utworzenia sieci szpitali, przywrócenia stażu, utrzymania podwyżek dla pielęgniarek i zmian dotyczących refundacji, NFZ i pracy lekarzy rodzinnych, nowego pakietu antykolejkowego, darmowych leków dla osób po 75.
roku życia.
Ministrem zdrowia został Konstanty Radziwiłł. O nowym szefie NFZ panuje na razie salonowe milczenie. Powiem krótko, z Konstantym pracowałem przez 13 lat, dzień
w dzień, jako redaktor naczelny „Gazety Lekarskiej”. Przez
osiem lat był moim szefem. Nigdy nie cenzurował mnie, ani
nie upomniał, że „komuś coś tam się nie podobało”, choć
wiele razy, za moją namową, po koleżeńsku dyskutowaliśmy, co i jak wyjaśnić środowisku lekarskiemu jeszcze jaśniej w „Gazecie Lekarskiej”, o co tak naprawdę chodzi.
Co więcej, Konstanty dotychczas skutecznie bronił i wspierał niezależne opinie. Choć swoje widzenie świata stawiał
zawsze bardzo wysoko. Byle czym nie dało się go łatwo
przekonać. Mam nadzieję, że nadal będzie tak samo.

Jak żyć, panie ministrze?
OZZL, którego Wielki Lider (nazwisko właśnie uciekło mi z pamięci) odsądzał od czci i wiary izby lekarskie,
zawsze, kiedy tylko chciał, mógł się cieszyć właśnie gościnnością Radziwiłła. Liczne konferencje prasowe OZZL,
transmitowane na cały świat, odbywały się w siedzibie NIL
na warszawskim Dolnym Mokotowie. Co więcej, bez Radziwiłła w tle.
Ministra Radziwiłła czeka teraz starcie z pielęgniarkami,
które resentymenty mają na ogół w głębokim poważaniu.
W Piszu (woj. warmińsko-mazurskie) pielęgniarki odchodzą od łóżek, oburzone faktem, że dyrekcja wypłaciła im
po 230 zł netto za wrzesień i październik jako dodatek do
pensji, a nie jako wynagrodzenie zasadnicze, od którego
potem naliczana jest wysokość pieniędzy za staż pracy, czy
dyżury. Wszystkiemu winna jest dyrekcja, która tłumaczy,
że nie ma żadnych gwarancji od państwa na finansowanie
podwyżek w pensji zasadniczej przez cztery lata.
Pielęgniarki poczuły się więc oszukane, tym bardziej
że wyliczenia poszczególnych szpitali odnośnie wzrostu
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wynagrodzenia netto się różnią. Niektóre szpitale odliczają
urlopy oraz zwolnienia lekarskie, co powoduje pomniejszenie
pieniędzy netto. 1400 złotych na rękę. No więc – jak żyć panie
ministrze Radziwiłł?

Poparcie na pstrym koniu jeździ
Konstanty dziś jawi mi się jako postać szanowana i ceniona
w środowisku lekarskim i nie tylko. Był bardziej związany z krajowymi i unijnymi gremiami eksperckimi niż z rodzimą wojenką
polsko-polską. Medialna rozpoznawalność i kryształowa osobowość przyniosły mu sto tysięcy głosów w wyborach do Senatu.

Sympatia i poparcie środowiska lekarskiego dla każdego nowego ministra zawsze na pstrym koniu jeździły. Pamiętamy, jak
potraktowano Grzegorza Opalę i Andrzeja Włodarczyka, kiedy
ośmielili się przyjąć ministerialne funkcje.
12 listopada 2015 roku odbyło się w Naczelnej Izbie Lekarskiej spotkanie ustępującego ministra zdrowia prof. Mariana Zembali oraz desygnowanego na stanowisko ministra Konstantego Radziwiłła. Zembala podkreślał, że cieszy się z desygnowania Radziwiłła na swojego następcę i że będzie go wspierał jako opozycyjny poseł. To jest zapowiedź nowej jakości. Jak to
wyjdzie, wkrótce się przekonamy.
Ale sprawy lekarskie wydają się być obecnie bardziej poukładane niż dramatycznie niskie i antymotywacyjne dla przyszłości tej profesji wynagrodzenia pielęgniarek. To właśnie z ostrego starcia z nimi
Radziwiłł może już wkrótce wyjść lekko poobijany.
Ciekawe, jak pomoże mu w tym jego polityczne zaplecze i sam pryncypał? Pielęgniarki już nie mogą
czekać. Pasjonujący pojedynek czeka byłego szefa
Naczelnej Rady Lekarskiej z ministrem finansów.
Ale pamiętajmy, że Konstanty Radziwiłł od lat jest
do bólu upartym apologetą zwiększenia nakładów

na ochronę zdrowia do 6 proc. PKB. Dotychczas żadnemu z jego poprzedników ta sztuka się nie udała. Niedługo się przekonamy,
czy medyczna kompetencja, czy może polityczny spryt, a może oba te przymioty będą skutecznym orężem Konstantego Radziwiłła. Oby nie okazał się wkrótce jedynie zderzakiem w politycznym rebusie Jarosława Kaczyńskiego.

Z władzą jest jak
ze starym małżeństwem
Najłatwiej ją zdobyć, trudniej się wykazać, jeszcze
trudniej utrzymać przez lata. Wyborczy kurz bitewny
z wolna opada. Opozycja przegrupowuje swoje mocno nadwerężone oczekiwania i moce przerobowe. Nowe formacje parlamentarne prężą muskuły. Uważają,
że parlament to też rockowy happening. Sejm bez lewicy to groźne curiosum w demokracji. Polacy w tej kwestii przekroczyli Rubikon. Z tym wszystkim musi zmierzyć się rząd, który nie będzie miał szansy zwalić winy na kogokolwiek.
Pogoda dla zmian i realizacji obietnic wyborczych
jest, oględnie mówiąc, taka sobie. Nie da się ich wprowadzić jednym pociągnięciem. Mam nadzieję, że nowemu ministrowi nie zabraknie wiedzy, siły, woli współpracy i fantazji, aby swoje rządowe środowisko polityczne uwrażliwić na etyczne zagadnienia wykonywania zawodu lekarza. Przynajmniej tak samo, jak iście finezyjnie zainteresował nimi 28 lipca 2009 roku na warszawskim Żoliborzu Dalajlamę XIV, wręczając mu Kodeks
etyki lekarskiej. Byłem świadkiem i uczestnikiem tego
wydarzenia. Udało mi się nawet uwiecznić to zdarzenie
przez kuloodporną szybę. Chciałbym kiedyś uwiecznić
dla lekarskiej potomności podobne zdarzenie z udziałem polskiego politycznego establishmentu.
Łatwe rozwiązania były możliwe tylko w kampanii wyborczej. Zarówno dla pacjenta, jak i dla lekarza najważniejsze jest,
aby system ochrony zdrowia był wydolny. Polityka robiona przez
ekspertów jest zawsze lepsza, niż polityka kształtowania wizerunku w oparciu o szybką odpowiedź na każde pytanie. Nowy
rząd wkrótce musi zdecydować, czy będzie robił to, co zapowiedział. I wziąć odpowiedzialność za skutki.
Marek Stankiewicz
redaktor naczelny

4 grudnia w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej:
minister Konstanty Radziwiłł w towarzystwie
wiceministra Jarosława Pinkasa
i prezesa NRL Macieja Hamankiewicza ogłosił
przywrócenie lekarskiego stażu podyplomowego
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Nowoczesne leczenie udarów mózgu

Trombektomia – bezpośrednio i skutecznie
z prof. Konradem Rejdakiem,
konsultantem wojewódzkim ds. neurologii i kierownikiem
Kliniki Neurologii PSK 4 w Lublinie,
rozmawia Anna Augustowska
• Czy to prawda, że dla chorych po
udarach mózgu pojawiła się nowa – ponoć przełomowa – metoda leczenia?
– Idea wewnątrznaczyniowego leczenia udarów mózgu ewoluuje od wielu
lat i pierwsze próby wykonywano w latach 80. Innowacyjność metody polega
na rozszerzeniu wskazań do aktualnie
powszechnie stosowanej metody, czyli
trombolizy dożylnej, bo pozwala na bezpośrednie docieranie do miejsca zatkania
naczynia mózgowego przez skrzeplinę.
Badania i obserwacje trwały od kilku lat,
ale dopiero w tym roku ukazały się wyniki badań klinicznych, które potwierdziły,
że taka interwencja jest skuteczna, a jednocześnie względnie bezpieczna.
• Polska też ma już dostęp do tej metody?
– Z dumą chcę przypomnieć, że pionierskie w skali kraju zabiegi podawania
leku trombolitycznego bezpośrednio do
zatkanego naczynia przeprowadzał zespół
prof. Małgorzaty Szczerbo-Trojanowskiej
z Zakładu Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii UM w Lublinie w SPSK nr
4 już w latach 80. ubiegłego wieku. Trzeba było czasu, aby rozwinęły się metody
mechanicznej trombektomii jako analogii wewnątrznaczyniowego leczenia innych patologii, jak stentowanie i zamykanie światła tętniaków.
• Na czym polega zabieg mechanicznej trombektomii?
– Dzięki rozwojowi technik radiologii
zabiegowej oraz metod obrazowania mózgu, czyli angiografii możliwe staje się zidentyfikowanie takiego miejsca. Wówczas poprzez stosowanie odpowiednich
cewników i przyrządów można udrażniać takie naczynie poprzez mechaniczne usunięcie skrzepliny. Możliwe jest to
poprzez jej aspiracje, rozdrobnienie lub
po prostu usunięcie w całości. W tym roku udowodniono, że metoda usuwania
w całości (stent usuwalny) jest najskuteczniejsza i tym samym jako jedyna rekomendowana.
• Kto może z tej metody korzystać?
– Ostatnie badania dały nadzieję, że
możemy zwiększyć szanse na wyleczenie
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u osób, u których dożylna tromboliza jest
nieskuteczna lub gdy się do niej nie kwalifikują. Rozszerza to okno czasowe dla
leczenia pacjentów po rozpoczętej trombolizie dożylnej z 4,5 do 6 godzin.
Wraz z opublikowaniem wyników
wiele ośrodków na świecie, a także w Polsce, rozpoczęło procedury kwalifikacji
pacjentów i takiego leczenia. Od samego początku w naszym szpitalu, dzięki
współpracy zespołów Kliniki Neurologii (Szczepańska-Szerej, Joanna Wojczal,

Piotr Luchowski) oraz Radiologii Zabiegowej (Tomasz Jargiełło, Michał Sojka,
Michał Przyszlak, Michał Górniak), takie procedury są prowadzone, ale najważniejsze pozostaje bezpieczeństwo
pacjentów. Kluczowym więc elementem
jest wybór właściwej metody dla właściwego pacjenta.
Cieszy, że w mieście i województwie inne oddziały również podjęły takie działania. Gotowość do takiego leczenia zgłosił zespół ze Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu oraz ostatnio
z Wojewódzkiego Szpitala przy al. Kraśnickiej w Lublinie, o czym dowiedzieliśmy się z prasy. To bardzo dobra wiadomość, gdyż wskaźniki częstości leczenia pacjentów metodą trombolizy pozostają nadal niskie w naszym województwie. Przyczyną główną jest nadal niska
świadomość pacjentów, którzy wzywają pogotowie zbyt późno i docierają do
szpitala poza oknem czasowym, jakim
jest 4,5 godziny.
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• Jakie skutki uboczne zagrażają chorym leczonym tą metodą?
– Podstawowymi skutkami ubocznymi są: możliwość mechanicznego uszkodzenia ściany naczynia, oderwanie się zatoru i jego dystalna penetracja do mniejszych naczyń czy też, niestety, krwotok
śródmózgowy.
• Jak często w Polsce u chorych stwierdza się udar?
– W Polsce notuje się około 70 000–
90 000 przypadków udarów rocznie,
w tym ponad 80 proc. to udary niedokrwienne. Musimy pamiętać, że dane statystyczne mieszczą się w szerokim zakresie, gdyż konieczne jest określenie jego wielkości i lokalizacji w mózgu. Zatkanie naczynia może dotyczyć małych

naczyń mózgowych i wówczas często
przebiega bez ewidentnych objawów klinicznych – przynajmniej nieodczuwalnych przez pacjenta. Kumulacja takich
zmian prowadzi do zaburzenia funkcji
mózgu. Gdy zatkanie dotyczy większych
naczyń mózgowych lub tych zaopatrujących ważne okolice mózgowe, objawy
przebiegają gwałtownie i dają objawy kliniczne. Duży odsetek przypadków, niestety, następuje w czasie snu i ustalenie czasu
jego wystąpienia jest niemożliwe.
• Czy ośrodki leczenia udarów w naszym regionie są przygotowane do wykonywania trombektomii?
– W regionie lubelskim mamy wiele
oddziałów udarowych działających przy
oddziałach neurologicznych i te ośrodki
z definicji powinny wykonywać zabiegi
trombolizy dożylnej. W momencie stwierdzania wskazań do trombektomii konieczne jest przekierowanie pacjenta do ośrodka przygotowanego do takiego leczenia.

Komisja Kształcenia Medycznego
ORL w Lublinie
Aktualnie opracowywany jest program
ogólnopolski do formalnego zarejestrowania ośrodków interwencyjnego leczenia udarów mózgu.
• Jakie wymogi musi spełniać oddział
neurologiczny, aby ten zabieg mógł być
wykonywany?
– Opisano ściśle określone warunki,
które muszą spełniać oddziały neurologiczne jako ośrodki wielospecjalistyczne. Powinny posiadać zaplecze radiologiczne z rezonansem magnetycznym na
miejscu oraz funkcjonujące oddziały neurochirurgiczne i oczywiście radiologii zabiegowej z dostępem całodobowym. Jest
to niezwykle ważne, aby zapewnić bezpieczeństwo pacjentów w razie ewentualnych powikłań, jak krwawienie śródmózgowe i inne.
• Czy Pan Profesor jako konsultant
wojewódzki będzie zabiegał o to, aby jak
najszybciej wprowadzić procedurę trombektomii w naszym regionie?
– W chwili obecnej kwalifikacja do
tych zabiegów jest już prowadzona i możliwe jest jej przeprowadzenie w 3 ośrodkach (przynajmniej zgodnie z ich deklaracjami) – niestety, takie leczenie nie ma
na dzień dzisiejszy poparcia w procedurach NFZ, a tym samym brak jest właściwie oszacowanych funduszy na jego prowadzenie. Mam nadzieję, że w przyszłym
programie leczenia trombektomią zostaną
ściśle określone zasady jego prowadzenia
i współpracy pomiędzy oddziałami udarowymi, aby to leczenie było skuteczne
i bezpieczne oraz dostępne dla dużej liczby chorych. Według szacunków, w województwie z naszą populacją powinny działać co najmniej trzy takie jednostki.

zaprasza lekarzy i lekarzy dentystów
na kursy medyczne organizowane

w I połowie roku 2016.
Styczeń
• 9.01.2016 r. Wybrane stany zagrożenia życia – postępowanie. Biała Podlaska – WPR
• 15.01.2016 r. BHP. Lublin – WKTiR
• 23.01.2016 r. Gazety, radio, telewizja, Internet… sojusznicy, czy wrogowie? Jak sobie radzić
z mediami? Lublin – Płaza i Wspólnicy
• 23.01.2016 r. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i radzenie sobie ze stresem.
Chełm – Anna Nowicka

Luty
• 5.02.2016 r. BHP. Lublin – WKTiR
• 6.02.2016 r. Polskie nagrania, czyli kto, kogo, gdzie i kiedy może nagrać i czego z tym nagraniem
zrobić nie wolno? Lublin – Płaza i Wspólnicy
• 6.02.2016 r. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i radzenie sobie ze stresem. Zamość

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

Plan posiedzeń naukowo-szkoleniowych PTS Oddział Lublin
w roku akademickim 2015/2016

Spotkania organizowane są w hotelu Mercure Lublin Centrum, Al. Racławickie 12
o godzinie 10.30.
• 11.01.2016 posiedzenie współorganizowane z PTO Oddział
Lublin, dr n. med. Edyta Tokarska, przewodnicząca PTO Oddział Lublin: „Zęby zatrzymane – diagnostyka, przyczyny, objawy, metody leczenia”, dr n. med. Beata Walawska, sekretarz
PTO Oddział Lublin: „Współpraca lekarza dentysty z ortodontą – kogo i kiedy kierować do ortodonty?”.
• 1.02.2016 prof. dr hab. Dorota Olczak-Kowalczyk, konsultant
krajowy w dziedzinie stomatologii dziecięcej, prodziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Zakładu Stomatologii Dziecięcej
WUM: „Leczenie endodontyczne zębów z niezakończonym
rozwojem korzeni”.
• 7.03.2016 prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pietruska, kierownik
Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Uni-

wersytetu Medycznego w Białymstoku: „Możliwości leczenia
deformacji dziąsła brzeżnego powstałych podczas leczenia
protetycznego”.
• 4.04.2016 dr hab. n. med. Małgorzata Pihut, kierownik Pracowni Zaburzeń Czynnościowych Katedry Protetyki Stomatologicznej UJ CM w Krakowie: „Zasady leczenia bólowej postaci zaburzeń czynnościowych narządu żucia”.
• 9.05.2016 temat wykładu zostanie podany w terminie późniejszym.
• 6.06.2016 prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski, kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej PUM w Szczecinie: „Zastosowanie materiałów o dużej biozgodności w leczeniu zachowawczym i endodontycznym zębów – prezentacje przypadków”.
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Z lekarskiej wokandy

Komunikacja wyzwaniem medycyny

Mec. Jerzy Ciesielski, łódzki adwokat, od wielu lat w biuletynie łódzkiej izby lekarskiej „Panaceum”, a jeszcze kiedyś w „Gazecie Lekarskiej” prezentuje ku przestrodze, różne, rozpatrywane przez sądy lekarskie sprawy i opatruje je prawniczym komentarzem. Teraz
zgodził się na publikacje swoich tekstów w „Medicusie”. W jego publikacjach nie dopatrujcie się sensacji, bo wszystko pozostanie anonimowe, choć, niestety, zdarzyło się naprawdę. Rozpoczynamy prawdziwy serial czytelniczy, który mamy nadzieję, że Was zawodowo
pochłonie, bo pozwoli na chwilę zadumy, komentarza i obejrzenia się wstecz.
Zapraszam do lektury. Zapewniam, że z każdym numerem będzie ciekawiej.
Marek Stankiewicz
redaktor naczelny

Na tego, co kradnie, zawsze kara spadnie
Każdy okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej (OROZ) dla każdej nowej sprawy zakłada odrębne akta.
Jedne zawierają zaledwie kilka kartek, inne natomiast „puchną” od bogactwa dokumentów. Te, które mnie zainteresowały, należą do tych raczej skromniejszych,
chociaż poruszana w nich sprawa wcale
nie wydaje się błaha.
Akta sprawy rozpoczyna pismo przewodnie prokuratury rejonowej, która
w załączeniu przesyła do OROZ odpis
aktu oskarżenia przeciwko doktorowi
Eugeniuszowi (będziemy go tak nazywać
dla potrzeb tej publikacji – przyp. red.).
W dokumencie czytamy m.in. „że lekarz
ten, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, jako osoba uprawniona
w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej do wystawiania recept, poświadczał w nich nieprawdę, wystawiając je
na nazwiska osób nieistniejących lub nieuprawnionych do refundacji i w ten sposób wyłudził pieniądze w łącznej kwocie
22.421,91 zł na szkodę Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia...”.
Potem znajduje się protokół z przesłuchania obwinionego lekarza, który mniej
więcej przyznał się do winy, zeznając
m.in.: „wypisując leki refundowane nie
zawsze sprawdzałem, czy podane przez
pacjentów dane odpowiadają prawdzie
oraz nie weryfikowałem opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne”. Dalej
załączono jego wniosek o orzeczenie kary bez przeprowadzenia rozprawy (analogicznie, jak w postępowaniu karnym),
a następnie orzeczenie Okręgowego Sądu Lekarskiego, wymierzające doktorowi

Eugeniuszowi zaproponowaną przez niego karę nagany. Sąd powszechny skazał
go na dwa lata pozbawienia wolności,
z warunkowym zawieszeniem wykonania
na okres lat czterech oraz 5 tys. zł grzywny. Na końcu znajduje się jeszcze trochę
dokumentów wynikających z formalnych
wymogów postępowania przed sądem lekarskim, jak przedstawienie zarzutów, czy
wyliczenie kosztów postępowania i sprawa wędruje do archiwum.
Akta postępowań dyscyplinarnego
i sądowego z zakresu odpowiedzialności
lekarskiej są suche i rzeczowe. W żadnej mierze nie odpowiadają na pytanie
o motywy i pobudki postępowania doktora Eugeniusza. Istnieje tymczasem wiele powodów sięgania po cudze mienie,
np. chęć łatwego i szybkiego wzbogacenia się, tradycja rodzin złodziejskich, pragnienie przeżycia sytuacji dużego ryzyka, nagłe popadnięcie w długi czy... okazja, którą trzeba łapać, bo ucieknie. Występek może wynikać też z presji rywalizacji, połączonej z przekonaniem, że zwycięstwo mogą odnieść tylko najsprytniejsi, najbardziej zaradni i najlepiej przystosowani. W takiej sytuacji, najsłabsi sięgają po najłatwiejsze metody, jak chociażby
wyłudzenie mienia. Ale przywłaszczenie
cudzej rzeczy bywa też niekiedy usprawiedliwione, jak chociażby w przypadku wzruszającej historii, opisanej przez
Tadeusza Dołęgę-Mostowicza w „Znachorze”, a dotyczącej chirurga – doktora
Wilczura, który doznał amnezji.
Doktora Eugeniusza z pewnością nie
można porównywać z doktorem Wilczurem. Jak każdy lekarz, działający

w obecnym systemie ochrony zdrowia,
miał on bowiem niewątpliwie świadomość, że recepta lekarska to nie tylko kartka papieru, zawierająca informację dla aptekarza, jaki medykament i w jakiej ilości ma wydać pacjentowi. Zapewne wiedział, że to również dokument finansowy
w rozliczeniach między apteką a NFZ,
który podlega kontroli. Kontrola ta jest
niezwykle prosta – w każdej chwili może
być przeprowadzona przez NFZ na podstawie danych elektronicznych przesyłanych przez aptekę. Dane te, umieszczone
na recepcie, zawierają nie tylko jej unikatowy numer oraz kwotę do refundacji za
lek, który został wydany po odpowiednio
niższej cenie, ale też numery identyfikujące pacjenta oraz informacje o lekarzu,
który daną receptę wystawił.
Dlaczego zatem doktor Eugeniusz dokonał kradzieży, która z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością zostanie
wykryta? – tego nie dowiemy się nigdy,
bo takiego pytania nie zadali mu ani okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej, ani sędziowie – ci z Okręgowego
Sądu Lekarskiego i ci z sądu powszechnego. Oczywiście, nawet gdyby zadali,
podejrzany, oskarżony, obwiniony – bo
właśnie w tych rolach występował ów lekarz – ma zawsze prawo nań nie odpowiedzieć. Można jednak przypuszczać, że po
prostu doktor Eugeniusz zatracił instynkt
samozachowawczy. Najprawdopodobniej
też przeżył ogromny stres związany z prowadzonymi przeciwko niemu postępowaniami, o czym świadczyć może jego zachowanie. Nie chcąc wszak świecić oczami dobrowolnie poddał się karze, wyrównując jednocześnie – i to jednorazowo –
wyrządzoną wobec NFZ szkodę (a jej wysokość – o czym już było – przekraczała
niebagatelną kwotę 22 tys. zł).
W tytule zawarta jest mądrość jednego
z ludowych porzekadeł. Inne wszak powiada: Kto raz ukradnie, tego zawsze za
złodzieja mają.
Jerzy Ciesielski
adwokat
Artykuł ukazał się w biuletynie
Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi „Panaceum”

Rozmowa podstawą sztuki medycznej
– Niemówienie choremu prawdy jest
nieludzkie – tak do uczestników konferencji naukowo-szkoleniowej, poświęconej komunikacji w medycynie, która odbyła się w listopadzie w Lublinie, mówił
ks. Jan Kaczkowski, niekwestionowany
autorytet w tej dziedzinie, teolog, bioetyk,
założyciel hospicjum w Pucku, pomysłodawca Areopagu Etycznego, zajmującego
się promocją wśród studentów medycyny
idei etycznego przekazywania trudnych
informacji pacjentom i rodzinom, a także pacjent zmagający się z ciężką chorobą nowotworową.
– Trzeba tylko wiedzieć, jak to powiedzieć – podkreślał. – Aby nie straszyć,
nie dawać fałszywej nadziei i nie ranić
– podkreślił.
Konferencja została zorganizowana
przez Studenckie Koło Naukowe działające przy Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej oraz Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie
Etyki i Filozofii Człowieka Uniwersytetu

Medycznego w Lublinie. Towarzyszyło jej hasło: „Komunikacja – wyzwaniem współczesnej medycyny”. Uczestniczyli w niej studenci z niemal wszystkich uczelni medycznych w Polsce a także grono specjalistów: lekarzy, psychologów, etyków.
– Kończę studia i muszę przyznać, że
w zasadzie nie miałam w tym czasie zajęć
z komunikacji. Oczywiście sama starałam
się wyszukiwać dodatkowe zajęcia na ten
temat, część warsztatów z komunikacji
odbyła się w ramach zajęć dodatkowych

proponowanych przez uczelnię. Obserwuję też naszych wykładowców. Jednak
uważam, że tak naprawdę nigdy nie można powiedzieć, że umiejętność komunikacji została zgłębiona i opanowana do końca, ponieważ codziennie spotykamy innych pacjentów, a każdy z nich potrzebuje

w medycynie oraz między medycyną
a innymi dziedzinami, takimi jak: prawo, dziennikarstwo, psychologia, socjologia, etyka.
O tym, jak dużej empatii i sztuki rozmowy wymaga komunikacja z rodzicami
dzieci przewlekle chorych, mówiła Katarzyna Jankowska, onkohematolog dziecięcy z Katedry
Komunikacja medyczna pozostaje w Polsce obszai Kliniki Pediatrii, Hematorem niedostatecznie zbadanym i mało docenianym.
logii i Onkologii Collegium
Tymczasem to właśnie od niej zależy często skuteczMedicum im. L. Rydygiera
ność leczenia. Komunikacja medyczna, rozumiana jako
w Bydgoszczy. – W tej relazebranie wywiadu, przekazanie informacji o rozpoznacji są trzy strony: lekarz, roniu i rokowaniu, przekazanie i przedyskutowanie z padzice a także chore dziecko.
cjentem zaleceń pozostaje współcześnie podstawowym
elementem sztuki lekarskiej.
Musimy wszystkich traktować w sposób partnerski i tak
rozmawiać, aby wzbudzić
indywidualnego podejścia – wyjaśniała zaufanie, bo kiedy rodzice ufają lekarzowi
Monika Kozłowiec, organizatorka kon- to zaufa mu także dziecko, a to podstawa
ferencji, studentka V roku Wydziału Le- prowadzenia terapii – tłumaczyła Jankowkarskiego z lubelskiego UM podkreśla- ska, która jest prezesem Polskiego Towając, że sztuki rozmowy z chorymi lekarz rzystwa Komunikacji Medycznej, a także należy do Zespołu Języka Medycznepowinien uczyć się całe życie.
go przy Prezydium PAN i jest członkiem
International Research Centre for Communication in Healthcare. Gorąco zachęcała wszystkich do korzystania z dorobku towarzystwa, a także do uczestniczenia w jego pracach i badaniach.
O sztuce motywowania pacjenta dzięki
właściwej komunikacji mówił Zbigniew
Kowalski, negocjator i specjalista komunikacji interpersonalnej, który ukończył
podyplomowe studia z zakresu „Zaangażowania pacjenta w proces terapeutyczny” na Stanford Medical School. – Zachęcam do korzystania z naszego portalu, na którym zamieszczamy materiały poświęcone omawianym tu zagadnieniom – informował.
Komunikacja lekarza z pacjentem jest
umiejętnością, której można się nauczyć,
jednak na polskich uczelniach wciąż brakuje zajęć poświęconych tej tematyce.
Jest nadzieja, że dzięki takim spotkaniom
uda się to zmienić. Zabiega o to Marzena Samardakiewicz, przewodnicząca komitetu naukowego lubelskiej konferencji,
Obok cyklu wykładów i prezentacji specjalista psycholog kliniczny, certyfikouczestnicy mogli wziąć udział w warsz- wany psychoonkolog, adiunkt w Klinice
tatach i praktycznie poćwiczyć, m.in. jak Hematologii, Onkologii i Transplantolokomunikować się z osobami niesłyszący- gii Dziecięcej UM w Lublinie, konsulmi; jak przekazywać niepomyślne wiado- tant PTP w zakresie psychologii kliniczmości (także rodzicom ciężko chorych, nej dziecka chorego somatycznie, przeźle rokujących dzieci); jak rozmawiać wodnicząca Polskiej Pediatrycznej Gruz pacjentem w objawowej fazie leczenia py Psychoonkologów Polskiego Towachoroby nowotworowej, a jak z osoba- rzystwa Onkologii i Hematologii Dziemi starszymi. Organizatorzy podkreśla- cięcej, która prowadzi zajęcia z komuli, że celem konferencji było poszerze- nikacji dla studentów Uniwersytetu Menie wiedzy, jak również wymiana poglą- dycznego w Lublinie.
dów na temat szeroko pojętej komunikacji
Anna Augustowska
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Postępy w chirurgii onkologicznej

Biała Podlaska. Biblioteka lekarska

Leczyć interdyscyplinarnie, czyli skutecznie
z prof. Wojciechem Polkowskim,
kierownikiem Kliniki Chirurgii Onkologicznej
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
rozmawia Jerzy Jakubowicz
• Na początku grudnia w Lublinie odbyła się III Międzynarodowa Konferencja „Postępy w chirurgii onkologicznej”.
Co było jej celem?
– Myślą przewodnią tej konferencji
było leczenie interdyscyplinarne nowotworów. Spotkanie było przeznaczone
dla trzech grup lekarzy, którzy zajmują
się leczeniem nowotworów. To chirurdzy
onkolodzy, onkolodzy kliniczni, dawniej
zwani chemioterapeutami, a którzy zajmują się również leczeniem biologicznym i immunologicznym oraz radioterapeuci onkologiczni. Specjalności te tworzą trzon wszystkich zespołów wielodyscyplinarnych. W naszym szpitalu przy
ul. Staszica to nic nowego, bo nasz zespół wielodyscyplinarny działa już co
najmniej od 7 lat.
• Termin zorganizowania konferencji
nie był przypadkowy?
– Właśnie mija 10 lat, kiedy w naszej klinice została wykonana operacja
z zastosowaniem radioterapii śródoperacyjnej, która jest przykładem współpracy interdyscyplinarnej. W czasie takiego
zabiegu, nad jednym chorym pochylają
się różni specjaliści: chirurg, który operuje, radioterapeuta – w otwartym polu
operacyjnym dokonuje napromieniowania chorych tkanek; anestezjolog, bo operacja jest prowadzona w głębokim znieczuleniu ogólnym. Do tego zespołu należy też fizyk, obsługujący aparaturę medyczną, instrumentariuszki i zespół pielęgniarski. W 2005 r. nasza klinika była
drugim ośrodkiem w kraju (po Centrum
Onkologii w Gliwicach), gdzie wykonano tą metodą zabieg operacyjny. Uzyskaliśmy dość duże doświadczenie w pracy
i uczestniczyliśmy, jako drugi ośrodek
w kraju, w badaniach wieloośrodkowych
na świecie, z zastosowaniem radioterapii
śródoperacyjnej w przypadku raka piersi. Badania te są już zakończone, a obecnie trwa wieloletnia obserwacja chorych.
Po obserwacji 10-letniej, będziemy mogli powiedzieć, czy ta metoda spełniła nasze oczekiwania. Celem tego badania jest
wykazanie, czy ta metoda napromieniania śródoperacyjnego nie jest gorsza od
radioterapii z pól zewnętrznych. Wielką
zaletą napromieniania śródoperacyjnego
8

jest to, że pacjenci nie muszą dojeżdżać
codziennie na zabiegi, przez wiele tygodni, czyli różnica w komforcie leczenia
jest wprost zasadnicza.
• Kto był gościem konferencji?
– Było wielu gości z zagranicy, a wśród
nich m. in. prof. Thomas Lehnert z Niemiec, który przez wiele lat był sekretarzem Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, prof. David Morgan
z Wielkiej Brytanii, bardzo doświadczony

radioterapeuta, uczony zainteresowany
radioterapią śródoperacyjną, autor podręcznika z tej dziedziny, prof. Andrzej
Barański z Holandii i prof. Piotr Richter z UJ. Udział w konferencji wzięli
konsultanci krajowi: prof. Maciej Krzakowski – onkologia kliniczna, prof. Rafał Dziadziuszko – radioterapia onkologiczna, prof. Krzysztof Herman – wybitny specjalista z zakresu chirurgii onkologicznej oraz prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego prof. Jacek Fijuth.
Istotną częścią konferencji były warsztaty anatomii chirurgicznej, poświęcone leczeniu raka trzustki. Zorganizował je dr
Robert Sitarz z Zakładu Anatomii Prawidłowej UM w Lublinie. Pokazano też na
żywo operację laparoskopową raka jelita
MEDICUS 12/2015

grubego, którą przeprowadził prof. Wojciech Zegarski z Bydgoszczy. Część operacji odtworzono ze zrealizowanych filmów. Przeprowadzono też laparoskopową resekcję wątroby.
Osobną sesję poświęcono zasadom
wspólnego działania chirurga z chemioterapeutą. Aby pacjent mógł po tym leczeniu powrócić do pełnej formy, trzeba
chorego odpowiednio zakwalifikować
do leczenia, terapia musi być rozpoczęta w odpowiednim czasie i w odpowiednim czasie zakończona, tak, aby po zabiegu ograniczyć powikłania. Dopiero takie
podejście do pacjenta pozwala na kontynuowanie chemioterapii.
• Jak wygląda lubelski ośrodek chirurgii onkologicznej na tle innych ośrodków?
– Staramy się nie ustępować czołowym ośrodkom zagranicznym. Mam wyrobiony własny pogląd, bo od 3 lat jestem
członkiem Zarządu Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, które
tę wielodyscyplinarność promuje w Europie. Nie we wszystkich krajach chirurdzy onkologiczni zdobyli tak silną pozycję, jak u nas w kraju, a więc nie mamy czego się wstydzić. Niestety, brakuje
nam odpowiednich środków finansowych
niezbędnych do realizacji naszych zadań.
Obecny system refundacji świadczeń medycznych przez NFZ jest skandalicznie
niedoskonały. Nie można nie płacić za
dobrze wykonaną pracę, skala niezrealizowanych płatności za świadczenia onkologiczne, leki jest skandaliczna. Złym
rozwiązaniem tych trudnych problemów
jest pakiet onkologiczny, który prowadzi
do zadłużania szpitali onkologicznych.
Do czasu jego wprowadzenia, duże centra onkologiczne w kraju miały dobre wyniki ekonomiczne. Obecnie wpadły w duże problemy finansowe. Nadal ten pakiet
nie uwzględnia jakości leczenia. System
obecny nie eliminuje ośrodków, które słabo pracują, a to one właśnie nie powinny
być finansowane przez NFZ. W takiej sytuacji najwięcej zyskuje przeciętniak, który robi rzeczy proste. W chwili obecnej
jest w kraju 6 ośrodków, które leczą z zastosowaniem chemioterapii dootrzewnowej w hipertermii. Potrzeby społeczne są
duże, około połowie pacjentów możemy
obecnie pomóc, bo dawniej spisywano ich
na straty. Po 5 latach działania tego systemu, ośrodkowi w Gdańsku, ze względów ekonomicznych, zabroniono wykonywania tego rodzaju zabiegów. Jest to
niszczenie polskiej onkologii.

Bliżej do książek!
Najnowszy oddział Głównej Biblioteki Lekarskiej został jesienią otwarty
w Białej Podlaskiej. Bialska filia to jedna
z trzech najnowocześniejszych filii
w całym kraju i pierwsza, umiejscowiona na wschodzie Polski.
– To już najwyższy czas, abyśmy
mieli oddział naszej biblioteki po
tej stronie Wisły – mówił podczas
otwarcia dyrektor GBL Wojciech
Giermaziak.
Warto dodać, że uruchomienie
filii splotło się z jubileuszem 70-lecia głównej biblioteki w Warszawie,
która w tym czasie „dorobiła się” 15
oddziałów w całym kraju.
Bialska biblioteka mieści się
w wyremontowanej kamienicy przy
placu Wolności w centrum Białej
Podlaskiej. Obiekt ma do dyspozycji 300
mkw. powierzchni, gdzie obok fachowego księgozbioru i czasopism – na początek ok. 2 tysięcy woluminów – znajdują
się stanowiska komputerowe do przeglądania elektronicznych zbiorów, czytelnie
a także miejsca służące organizacji wystaw, odczytów i spotkań z czytelnikami.

Biblioteka posiada nowoczesne nagłośnienie i projektor, co umożliwia prowadzenie konferencji i prezentacji.

Dzięki umowom z zagranicznymi
uczelniami, w oddziale istnieje dostęp
do najnowszych artykułów naukowych,
nawet w dniu ich publikacji.
– Jesteśmy gotowi gromadzić także pozycje, których autorami są lekarze. Wiemy, że wielu z nich pisze m.in. wspomnienia, albo prowadzi dzienniki, które po

publikacji mogłyby znaleźć się na naszych półkach i w ten sposób trafić do
szerszej grupy czytelników – zapewnia
kierująca biblioteką Marta Kulesza.
Zbiory biblioteki mają służyć lekarzom, pielęgniarkom, fizjoterapeutom, rehabilitantom i innym pracownikom służby zdrowia z całego regionu, chociaż zapewne najczęściej będą z niej korzystać
osoby studiujące i pracujące w Białej Podlaskiej, gdzie działa jeden z największych
na Lubelszczyźnie szpitali, a także m.in.
Medyczne Studium Zawodowe im. Marii
Minczewskiej i Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, gdzie można studiować pielęgniarstwo, zdrowie publiczne oraz ratownictwo medyczne.
Początki świętującej obecnie jubileusz
70-lecia funkcjonowania Głównej Biblioteki Lekarskiej sięgają roku 1945. Jej twórcą i pierwszym dyrektorem był prof. Stanisław Konopka. W latach 80. i 90. rozszerzono sieć oddziałów terenowych, a pawilon dawnego Szpitala Ujazdowskiego został zaadaptowany na cele biblioteki, przywracając stolicy na jej Trakcie Królewskim
obiekt zabytkowy.
aa

HIV weź pod kontrolę

Z obrad ORL – listopad 2015
Obrady Okręgowej Rady Lekarskiej
w Lublinie 4 listopada 2015 r. prowadził
prezes LIL Janusz Spustek.
Delegatura Biała Podlaska – 1 listopada na grobach lekarzy zapalono znicze, a groby zapomniane uporządkowano.
11 Listopada, w uroczystościach Święta Niepodległości brał udział przewodniczący delegatury. Wyjazd do Teatru 6.
piętro w Warszawie na sztukę Antoniego Czechowa „Wujaszek Wania”. W kościele pw. św. Michała Archanioła w Białej Podlaskiej, 21 listopada została odprawiona msza św. wypominkowa w intencji zmarłych lekarzy.
Delegatura Chełm – 1 listopada zapalono znicze na 135 grobach zmarłych lekarzy (Chełm – 65, Włodawa – 10, Krasnystaw – 60). W kościele pw. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie w dniu 15 listopada oraz w Krasnymstawie w dniu 29
listopada została odprawiona msza św. za
zmarłych lekarzy. Delegacja lekarzy z delegatury odwiedziła dr. Henryka Czerwonkę i złożyła okolicznościowe życzenia z okazji ukończenia 90 lat życia.
Delegatura Zamość – 17 października
w memoriale im. dr. J. Mazura został rozegrany mecz piłki nożnej lekarze – prawnicy. Mecz wygrała drużyna prawników
4:0. Na grobach lekarzy na cmentarzach
w Zamościu zapalono znicze z wizytówką: „Lekarze Lubelskiej Izby Lekarskiej
pamiętają o Was”. Uporządkowano 2 groby lekarzy pozostające bez opieki rodziny. Dokonano wymiany uszkodzonego
oświetlenia w siedzibie delegatury.
Delegatura Lublin – została podpisana umowa z Ministerstwem Zdrowia na
refundację kosztów przyjętych od państwa. Kwotę zwiększono o ok. 71 tys.
zł i wyniosła ona ostatecznie 192 028
zł. Prezydium ORL wyraziło negatywną decyzję odnośnie propozycji grupowego obowiązkowego ubezpieczenia
lekarzy przez Hestię. Wadą tej propozycji było to, że objęłaby ona najwyżej 50
proc. lekarzy naszej Izby, a LIL ponosiłaby odpowiedzialność za błędy w ubezpieczeniu. Lekarze uczestniczący w bez-
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płatnych kursach szkoleniowych, organizowanych przez LIL, muszą mieć na
bieżąco uregulowane składki członkowskie. Zostały złożone wiązanki na grobach zmarłych prezesów LIL oraz zapalono znicze na grobach lekarzy. Z wielkim zaangażowaniem prace te wykonali
Anna Zmysłowska i Leszek Buk. Te dowody pamięci ze strony Izby spotkały
się z podziękowaniem rodzin zmarłych
lekarzy. Na cmentarzu przy ulicy Lipowej odnowiony został pomnik zasłużonego lekarza społecznika dr. Kazimierza
Jaczewskiego.
Informacje o działalności komisji problemowych ORL złożyli ich przewodniczący.
Komisja ds. Seniorów – zorganizowano 2 wycieczki do Radomia-Przysuchy i do Warszawy. Członkowie komisji
uczestniczyli w okolicznościowych odwiedzinach u 90-latków, odwiedzali groby zmarłych lekarzy.
Komisja Kultury – 14 listopada
2015 r. w Klubie Lekarza, w siedzibie
LIL, odbył się wernisaż wystawy poplenerowej III Ogólnopolskiego Pleneru Fotograficznego Lekarzy – Kazimierz Dolny 2015. W wernisażu brali udział m. in.
autorzy zdjęć, którym wręczono drobne upominki. W Częstochowie odbył się
Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny,
w którym sukces odnieśli lekarze z Lublina: kol. Maciej Wójcik oraz kol. Jerzy
Bednarek. Termin nadsyłania prac na V
Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Lekarzy i Studentów Medycyny został przeniesiony na 31 grudnia 2015 r.
Komisja Rekreacji i Sportu – rozpoczęły się prace nad budżetem na 2016 r.
Na stronie komisji są informacje o bieżącej działalności.
Komisja Kształcenia Medycznego
– dużym zainteresowaniem i bardzo pozytywną opinią cieszą się kursy szkoleniowe w Lublinie, jak i w delegaturach.
Trwają prace nad stroną internetową komisji, gdzie będzie można znaleźć wszystkie informacje na temat kursów planowanych oraz zrealizowanych. Obecnie trwa-
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ją prace nad kursami z zakresu prawa medycznego oraz zarządzania czasem, wypaleniem zawodowym. KKM kontynuuje współpracę ze szkołą języka angielskiego Linguaton w zakresie dofinansowania kursu dla lekarzy.
Komisja ds. Wykonywania Zawodu
– na bieżąco wykonywano wszystkie prace zgodnie z regulaminem. 14 października 2015 r. komisja zebrała się celem omówienia spraw, które wpłynęły do Lubelskiej Izby Lekarskiej, dotyczących wykonywania zawodu przez lekarzy i lekarzy dentystów.
Komisja Socjalno-Bytowa – wszystkie zgłaszane wnioski o przyznanie zapomogi i odprawy pośmiertne załatwiane są na bieżąco.
Okręgowa Rada Lekarska na zakończenie obrad podjęła uchwałę w sprawie
zwołania XXXVI Okręgowego Zjazdu
Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej w dniu 19 marca 2016 r. (sobota). Miejscem obrad będzie centrum Konferencyjno-Szkoleniowe „Etiuda”.
W kolejnej uchwale ORL powołała
Zespół Organizacyjny XXXVI Zjazdu.
Na przewodniczącego zespołu wybrano Grzegorza Pietrasa, a członkami zostali Maria Dura, Barbara Hasiec i Anna Zmysłowska. Do zadań zespołu należy przygotowanie materiałów na zjazd
oraz nadzór nad jego prawidłowym przebiegiem.
W związku z różnymi nieprzewidzianymi sytuacjami życiowymi ORL podjęła
uchwałę stwierdzającą, że umorzenie należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na rzecz Lubelskiej Izby Lekarskiej może nastąpić na pisemny wniosek oraz w przypadku śmierci zobowiązanego. Umorzenia można dokonać w całości lub w części, ale muszą one mieć
charakter wyjątkowy i powinny być potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Upoważniono prezydium do podejmowania uchwał w zakresie umorzenia
należności z tytułu niezapłaconych składek członkowskich.
(jj)

Światowy Dzień AIDS obchodzono na całym
świecie 1 grudnia pod hasłem: „Coś was łączy
– zrób test na HIV”, które jest apelem, aby badać się w kierunku nosicielstwa wirusa.
Wagę profilaktyki podkreślała Anna Marzec-Bogusławska, dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS, lekarz epidemiolog.
– Są kraje, w których przed rozpoczęciem
wspólnego życia partnerzy robią testy w kierunku HIV. To jak najbardziej pożądana praktyka. Taki test powinno się wykonać nie tylko
wtedy, gdy miało się jakieś ryzykowne zachowania seksualne, czy epizody z narkotykami.
Również wchodząc w intymne relacje z jakąś
osobą jest tak, jakby się wchodziło w takie relacje z wszystkimi jej wcześniejszymi partnerami. Optymalne byłoby, gdyby każdy, kto przynajmniej raz zmienił partnera seksualnego, wykonał test w kierunku HIV – wyjaśnia MarzecBogusławska.
Od 1985 r. w Polsce wykryto ok. 19 tys. zakażeń. Jednak szacuje się, że w naszym kraju
z wirusem HIV żyje ok. 35 tys. osób. Stąd wynika, że przynajmniej połowa osób zakażonych
nie zna swojego statusu serologicznego, czyli
nie wie o swoim zakażeniu. Każdego dnia trzy
osoby w Polsce dowiadują się, że są zakażone
HIV. Każdego roku wykrywa się ok. 1 300 nowych zakażeń.
W ubiegłym roku IPSOS przeprowadził na
zlecenie Krajowego Centrum ds. AIDS badania, z których wynika, że 87 proc. osób przyznaje, że się nie bada w kierunku HIV, bo uważa, że ich to nie dotyczy. Jednocześnie na pytanie, kto powinien taki test wykonać, 50 proc.
dało odpowiedź, że każdy.
– Mamy coraz lepszą diagnostykę, coraz lepsze leki. Odpowiednio wcześnie podjęta terapia
nie cofnie zakażenia, bo takich leków ani szczepionek jeszcze nie ma, ale spowoduje przeistoczenie się zakażenia w chorobę przewlekłą,
z którą można praktycznie normalnie funkcjonować. Oczywiście pod warunkiem, że regularnie będzie się przyjmowało leki już do końca życia. Mamy pacjenta, który leczy się od 25
lat, jest ojcem, dziadkiem, sprawuje wysokie
stanowisko w życiu publicznym. Tylko pamiętajmy, że wykonanie testów jest bardzo ważne,
ale najważniejsza jest profilaktyka, czyli takie
zachowania, dzięki którym unikniemy zakażenia – podkreślała szefowa Krajowego Centrum
ds. AIDS. Testy można wykonać absolutnie anonimowo, bezpłatnie, w jednym z 30 punktów
konsultacyjno-diagnostycznych na terenie kraju i tam też od razu skorzystać, także bezpłatnie,
z poradnictwa. Adresy i telefony tych punktów
można znaleźć na stronie internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS – www.aids.gov.pl
Trzeba tylko pamiętać, że aby test był wiarygodny, należy go wykonać dopiero po trzech
miesiącach od ryzykownego zachowania. Co
prawda zakażenie można wykryć wcześniej,
po dwóch tygodniach od momentu zakażenia,
ale wykluczyć można dopiero po trzech miesiącach. To tzw. okienko serologiczne ma związek z namnażaniem się przeciwciał.
aa

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

ZATRUDNI
• lekarzy medycyny rodzinnej/internistów/pediatrów
• lekarzy w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej/pediatrii/chorób
wewnętrznych/radiologii
PROWADZI OŚRODEK KSZTAŁCENIA LEKARZA I OFERUJE
• możliwość odbycia stażu z medycyny rodzinnej w ramach etatu rezydenckiego
lub umowy o pracę
• możliwość realizacji specjalizacji w zakresie pediatrii, ginekologii, endokrynologii,
alergologii, pulmonologii w ramach umowy o pracę oraz oddelegowanie do
innego miejsca wykonywania specjalizacji
FIRMA ZAPEWNIA
• pracę w renomowanej i stabilnej firmie, będącej liderem w swojej branży
• atrakcyjne warunki wynagrodzenia
• pełny program szkoleń oraz możliwości rozwoju poprzez realizację interesujących
projektów medycznych
KONTAKT
Aplikacje prosimy kierować na adres e-mail:
kadry@centrum.med.pl lub biuro@centrum.med.pl
Informacje o firmie zawiera strona internetowa: www.centrum.med.pl.
Kontakt telefoniczny: 25 644 07 40, fax 25 785 00 01
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
w Centrum Medyczno-Diagnostycznym Sp. z o. o. (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku O ochronie danych osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)”

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)

Kurs masażu klasycznego z elementami mobilizacji
30, 31.01.2016, 13, 14.02.2016 i 05, 06.03.2016

Kurs masażu klasycznego – 23.01.2016
Kurs masażu bańką chińską – 06.02.2016
Kurs masażu kamieniami wulkanicznymi – 07.02.2016
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
MEDICUS 12/2015
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Lekarz z pasją

Nie zdarza mi się

haić * czasu

z Leszkiem Janeczkiem,
ordynatorem oddziału ginekologii i położnictwa ze szpitala
w Krasnymstawie, regionalistą, badaczem lokalnej gwary,
fotografikiem i pasjonatem astrologii,
rozmawia Anna Augustowska
• O co by mnie Pan zapytał, gdybym
miała 89 lat i trafiła do Pana na oddział?
– Poza pytaniami dotyczącymi zdrowia? Chciałbym wiedzieć, gdzie pani
spędziła II wojnę światową i co pamięta z tamtego czasu. Jak potoczyły się losy rodziny i bliskich. Od lat interesuje
mnie historia, szczególnie losy mieszkańców ziemi krasnostawskiej z okresu II wojny światowej. A szpital, w którym leczą się starsi ludzie, to doskonałe
miejsce dla historyka. Pacjenci są niezastąpionym źródłem informacji. Od 30 lat
rozmawiam więc z chorymi leżącymi na
różnych oddziałach. Personel z innych
oddziałów zna moje zainteresowania i informuje mnie czasem o „ciekawych” dla
mnie pacjentach.
• Co spowodowało, że zainteresował
się Pan historią, dziedziną dość odległą
przecież od medycyny?
– Dorastając stawałem się coraz bardziej wrażliwy na historię. Na studiach
medycznych chodziłem nawet na seminaria na KUL-u. Wtedy interesowało mnie
Powstanie Styczniowe, Piłsudski i Legiony. Kiedy wróciłem do Krasnegostawu,
już jako lekarz, nie myślałem, że II wojna była tu tak bogata w tragiczne wydarzenia. W Polsce tak, ale tu? Nikt nas tego w szkole nie uczył. Paradoksalnie to
właśnie medycyna otworzyła mi ten nieznany, ciekawy świat, a konkretnie sprawiły to całkiem przypadkowe rozmowy z pacjentami. Już pierwsze usłyszane

historie pokazały mi, że tuż obok, dosłownie na wyciągnięcie ręki, istnieje ogromnie bogaty, fascynujący i wciąż nieodkryty świat pasjonujących losów zdawałoby
się zwykłych ludzi, a to właśnie oni byli dla mnie nauczycielami lokalnej krasnostawskiej historii, o której zawodowi historycy, jak się przekonałem, wiedzą bardzo mało.
• Przeprowadził Pan do dziś już ponad 400 takich rozmów. Które wspomina Pan szczególnie?
– Jedną z pierwszych była rozmowa
z Marianną Cieślak ze Stężycy, która jako 17-letnia dziewczyna, w Oświęcimiu
była „pacjentką” doktora Józefa Mengele. Skromna starsza pani, która nosiła w sobie taką historię! Inna pacjentka
opowiedziała mi o swoim bracie, księdzu. W Gdeszynie oddał życie za Ukraińców, którzy odebrali mu kościół. To była
historia jak z filmu. Pamiętam moje zdziwienie. Dlaczego prawie nikt tego w Krasnymstawie nie wie? Nikogo to nie interesuje? Po latach papież Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym. Był to ks. Zygmunt Pisarski z Krasnegostawu.
• A które relacje zrobiły na Panu największe wrażenie?
– Opowieść Miriam Binder z Krasnegostawu, dzisiaj Maria Greber (żyje do
dziś), która idąc ze swoją mamą na rozstrzelanie na izbickim kirkucie zobaczyła dół pełen zabitych ludzi, a na tym stosie, ta wówczas 11-letnia dziewczynka

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

Tel. 601 340 730

zauważyła ranną, rodzącą kobietę. Małej Miriam udało się przeżyć, bo oprawcy uznali, że doły są przepełnione i odroczyli egzekucję, co dało jej szansę na
uratowanie się. Kiedy słuchałem tej relacji Maria Greber urwała nagle opowieść;
„nie wiem dlaczego to panu powiedziałam, bo nigdy jeszcze nikomu o tym nie
mówiłam”. Jej niezwykłe losy poznał
sam Steven Spielberg. Chciał na podstawie tej historii zrobić film ale pani Maria
nie zgodziła się.
• Rozumiem, że nie zbiera Pan tych
opowieści tylko do szuflady?
– Oczywiście staram się nimi dzielić.
Piszę o nich w kilku książkach. Pierwsza z nich to historia działalności dwóch
członków gestapo Niemca i Polaka na
terenie powiatu krasnostawskiego. Był
to pierwszy opis ich zbrodniczej działalności. Są też reportaże w Radiu Lublin m.in „Polski wrzesień w Krasnymstawie”, którego premiera odbyła się we
wrześniu 2010 roku. Publikuję też artykuły historyczne w czasopismach, mam wykłady publiczne. Staram się także inicjować zdarzenia promujące historię. Byłem
autorem konkursu historycznego w Krasnymstawie: „Ocalmy naszą przeszłość”
a także inicjatorem, razem z profesorem
Tadeuszem Radomańskim, nadania jednej ze szkół imienia „Orląt Lwowskich”,
czy ufundowania pomnika dyrektora naszego szpitala, zamordowanego przez
Niemców w1940 roku.
• Czy Pańska praca historyczna jest
już skończona?
– Na pewno nie, ale medycyna stoi na
przeszkodzie tym planom. Zabiera zbyt
dużo czasu i sił. Kiedy zorientowałem się,
że nikt nie prowadzi działań dla zachowania lokalnej historii, a jednocześnie czułem jej wartość, traktowałem swoje wysiłki jak swego rodzaju misję. Już niedługo wszystko pochłonie niepamięć. Pisanie wymaga koncentracji i większej ilości czasu. Dla mnie opus vitae byłoby
opisanie całej historii II wojny światowej powiatu krasnostawskiego. Niedawno wydana wojenna historia jednej tylko
gminy zajęła mi 200 stron. Świadczy to
o skali przedsięwzięcia. Część informacji publikuję więc w formie opowiadań,
bo pozwalają pokazać więcej np. uczucia, lęki, opisać zwykłe życie w okropnych czasach. Te tragiczne czasy rodziły też zabawne historie. Ubolewałem, że
nie będę mógł ich wykorzystać, a czasem

mówiły znacznie więcej niż te poważne.
Tak narodził się pomysł anegdot krasnostawskich publikowanych w odcinkach.
Dzieją się w Krasnymstawie, Lublinie,
nawet w Nowym Jorku, można powiedzieć na całym świecie. Wspólnym mianownikiem są ludzie stąd – Polacy, Żydzi, Niemcy, Rosjanie.
• Obok dziejów swej „małej ojczyzny”
bada Pan – co dość niezwykłe – gwarę
krasnostawską. Dlaczego?
– Aby zachować to, co ulotne i co ginie na naszych oczach. Większość tego tak
swojsko brzmiącego słownictwa, nie jest
już używana, i co bardzo
interesujące, dla współczesnych kompletnie
niezrozumiała. Kto dzisiaj wie, co znaczą takie
słowa jak: cudzać się,
nicma, żądobno, kazub,
śmitki, birny, sflażyć się
itd. itp. Zgromadzone
słownictwo konsultowałem z największym
autorytetem w dziedzinie gwary lubelskiej profesor Haliną Pelcową
z UMCS. Udało mi się
nawet poszerzyć tę wiedzę, bo pani profesor
odkryła trzy nowe słowa, których absolutnie
nie znała, a które znalazły się w moim słowniku. Nie była też wcale
zdziwiona, że lekarz interesuje się gwarą, gdyż,
jak powiedziała, dla zachowania wyrazów
gwarowych najwięcej uczynili księża i lekarze. Nie miałem o tym pojęcia.

niemieckich, angielskich, jedna była nawet w języku serbsko-chorwackim. Fascynowało mnie to i byłem jednocześnie
sceptyczny, do momentu, kiedy wymyśliłem pewien eksperyment metodologiczny, bardzo zerojedynkowy. Astrologia, ta
prawdziwa, jest nauką opartą na tablicach
matematycznych. Dla przykładu: słynny
i wielki Carl Gustaw Jung odkrył zjawisko
ekstrawersji i introwersji właśnie w taki
sposób, na podstawie kosmografów, czyli horoskopów. Kiedy wykreśliłem pierwszy horoskop na podstawie własnych założeń sprawdzających astrologię, to przestraszyłem się (chodziło o horoskop mło-

• Ostatnio w lubelskim Centrum Kultury odbył się wernisaż Pańskiej wystawy
fotograficznej Sacrum Profanum. Fotografowanie to także pasja?
– Ja po prostu lubię fotografować. Czasem pokazuję zdjęcia na wystawach, ale
traktuję to jak coś pobocznego. Z biegiem lat, kiedy już nie wystarcza pejzaż
z chmurką i drogą, szuka się tematów
coraz bardziej abstrakcyjnych. Posiadane obrazy łączą się w cykle, np.: sacrum profanum; starość; struktury, nierzeczywistość. Takie będą tytuły przyszłych wystaw.

dej kobiety, która zginęła rzucając się
pod pociąg). Rezultat spełniał to założenie co do joty. Mając do dyspozycji koło
i 360 stopni, niekorzystny aspekt zachodził tylko w jednym, tym jedynym stopniu, który wynikał z założenia teoretycznego. Sprawdzałem to później na wielu
przypadkach nagłych śmierci. Potwierdzało się, chociaż w coraz to innych wariantach. Czułem się wtedy jakbym odkrył jakieś nowe prawo natury. Nie chodzi
o gwiazdy, tylko planety Układu Słonecznego. Czy ktoś określił, gdzie jest granica oddziaływania na człowieka makrokosmosu? Dzisiejszą naukę pochłonął mikrokosmos i dzięki niemu ma tak wielkie
sukcesy. Dlatego odwrócono się tyłem do
tego drugiego wymiaru.

• Kiedy zaczynaliśmy naszą rozmowę
zaskoczył mnie Pan czymś niezwykłym –
znajomością astrologii. Od kiedy stawia
Pan horoskopy?
– Z astrologią zetknąłem się na studiach.
Pamiętam, że korzystaliśmy z książek

• Czy ma Pan pomysł, jak wykorzystać
astrologię w medycynie?
– Początek byłby jak badania w naukach podstawowych. Na razie bez zastosowań praktycznych, ale jestem przekonany, że praktyka bardzo szybko znalazłaby
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swoje miejsce. Zdaję sobie sprawę, że to
brzmi dziś zbyt fantastycznie. I ktoś wysuwający takie poglądy, załóżmy, że będzie miał rację, może skończyć jak słynny Ignacy Sommelweis, który też miał rację. Nie potrzeba laboratoriów. Wystarczą
komputery i ludzki czas. No i oczywiście
trzeba wiedzieć, co i jak badać. Zastosowań praktycznych można przewidzieć
bardzo dużo. Wydaje mi się, że na początku najłatwiej byłoby wyjaśniać w szpitalach przypadki niewyjaśnionych śmierci.
Dla przykładu: swego czasu na basenie
pływackim przy Alejach Zygmuntowskich
w Lublinie, niepostrzeżenie dla nikogo,
w czasie zajęć wf. utopił się 23-letni całkowicie zdrowy student politechniki. Sekcja nic nie
wykazała. Kosmogram
tak. Jeśli to potwierdzi
się w 10 czy 100 podobnych przypadkach
będzie to nowy rodzaj
wiedzy. Zresztą w czasie robienia doktoratu,
gdy zdawałem egzamin
z filozofii, jedno z pytań dotyczyło astrologii
w jej matematycznym
wymiarze. Jak wyraziła
się wtedy pytająca mnie
osoba z Wydziału Filozofii: „metodologia moich astrologicznych badań jest bez zarzutu”.
• W Pana życiu jest
tak wiele działań, zainteresowań i pasji niezwiązanych z medycyną, że muszę zapytać: dlaczego został
Pan lekarzem?
– Zawdzięczam to mamie, która mi
podpowiedziała, abym zdawał na medycynę. Byłem młody, nie bardzo wiedziałem kim chcę być, ale to był dobry wybór. Studia były dla mnie bardzo ciekawe, ale zawsze zajmowałem się też czymś
jeszcze. Ćwiczyłem karate, jeździłem
konno, uczyłem się dwóch nowych języków, trochę zajmowałem się jogą, astrologią, od piątego roku także historią, nawet chciałem iść do seminarium ale tam
ojcowie duchowni mnie nie widzieli. Jednak medycynie byłem wierny do końca.
I wszystko to, co robiłem pozamedycznego, w pracy lekarza przydawało się
w najmniej spodziewanych okolicznościach. Wybrałem ginekologię i położnictwo, bo chciałem być… chirurgiem.
Adrenaliny mi nie brakuje.
* haić – marnować, mitrężyć
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Lekarski kalejdoskop

Medycyna po angielsku
yczny kształci studenJuż 20 lat lubelski Uniwersytet Med
tego jubileuszu świętowatów angielskojęzycznych. Z okazji
no na Zamku Lubelskim.

Niepodległość ma święto
W uroczystościach 11 Listopada 2015 na placu Litewskim
w Lublinie wzięli udział przedstawiciele Lubelskiej Izby Lekarskiej.

Jedni dyplomy, a inni praw

o

W październiku odbyło
się
tegorocznym absolwentom uroczyste rozdanie dyplomów
Wydziału Lekarskiego i
Stomatologicznego. Wzięli w nim
udział przedstawiciele LIL
rzom z dyplomem celują
. Lekacym wręczono upomink
i. A w listopadzie młodzi lekarze, któ
rzy ukończyli staże pody
plomowe,
odbierali w siedzibie Lubel
skiej Izby Lekarskiej z rąk
przedstawicieli zarządu ORL Pra
wo wykonywania zawod
u lekarza.

Modlitwa w dniu patrona le

karzy

W dniu św. Łukasza Ew
angelisty – patrona lek
arzy, pielęgniarek, farmaceutów
i wszystkich pracownikó
w ochrony
zdrowia – odprawiona zos
tała uroczysta msza święt
a w lubelskiej katedrze.

usku

O zdrowiu po polsku i białor

ią w
t Zdrowia odbył się jesien I Polsko-Białoruski Szczy
Po
łej dla
Specjalistycznym w Bia
Wojewódzkim Szpitalu
edzy i doPolsce forum wymiany wi
skiej. Było to pierwsze w
jach.
kra
h
tyc
ochrony zdrowia w
świadczeń w dziedzinie

Nowoczesność dla medyków

Król Belgii w Warszawie

żliwości
konferencji na temat mo
się jeW czasie warszawskiej
ła
by
od
ra
któ
lsko-belgijskiej,
lgii,
Be
współpracy naukowej po
lem
kró
z
nie
tka
odbyło się spo
niSta
tał
sienią w Pałacu Staszica,
wi
ł części wykładów. Króla
Filipem, który wysłucha
sław J. Czuczwar.

Pamięć o tych, co odeszli
Jak co roku lekarze Lubelskiej Izby Lekarskiej z okazji 1 listopada udali się na groby zmarłych kolegów, gdzie złożyli
kwiaty i zapalili znicze.

Urodziny neurologii w Zamościu
Udarowym SamoOddział Neurologii z Pododdziałem
Jana Pawła II w Zadzielnego Publicznego SP im. Papieża
gotowuje się do leprzy
mościu świętował 20-lecie. Oddział
iennych. Od 2016 r.
okrw
nied
czenia interwencyjnego udarów
entów toksyną botuplanowane jest wdrożenie leczenia pacj
znie hospitalizowalinową spastyczności poudarowej. Roc
600 hospitalizaok.
o
nych jest ok. 1 700 pacjentów, z czeg
cji dotyczy udarów mózgu.

Ruszyły nowe obiekty Un
iwersytetu Medycznego
nie: Ośrodek Medycyny
w LubliDoświadczalnej, który nal
eży do najnowocześniejszych w Po
lsce
rym działa 13 laboratoriów i Collegium Pathologicum, w któ, 55 pracowni oraz 2 aul
e wykładowe, które są wyposażone
w nowoczesny sprzęt aud
iowizualny.
Obiekty spełniają oczeki
wania pracowników nau
kowych oraz
studentów w zakresie ws
półczesnych standardów
najnowocześniejszych ośrodków nau
kowo-badawczych i dydak
tycznych.

Miliony dla szpitala
przy ul. Staszica
Ponad 320 mln zł otrzyma szpital kliniczny przy ul. Staszica
w Lublinie. Taką decyzję podjęła jesienią Rada Ministrów. Szpital zostanie przebudowany i rozbudowany, a prace rozpoczną
się już w przyszłym roku i potrwają do 2022 roku.
Tekst: Anna Augustowska

Choroby zakaźne w reumatologii i onkologii
z Krzysztofem Tomasiewiczem,
kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
rozmawia Jerzy Jakubowicz
• W październiku odbyła się w Lublinie interdyscyplinarna konferencja poświęcona problemom chorób infekcyjnych w reumatologii i onkologii.
– Chcieliśmy pokazać interdyscyplinarny charakter chorób zakaźnych. Problem infekcji dotyczy wielu dziedzin medycyny, ale z tymi problemami (WZW typ C, borelioza)
spotykamy się na co dzień w reumatologii i onkologii. Taka wymiana myśli między różnymi specjalnościami jest absolutnie niezbędna. Postęp, jaki się dokonał
w chorobach zakaźnych w okresie ostatnich kilkunastu lat, jest olbrzymi. W przypadku chorób zakaźnych dotyczy to tak dużej liczby osób, że powstaje problem zagrożenia dla zdrowia publicznego,
a nie tylko problem kliniczny. Wydaje się, że poszczególne specjalizacje tak bardzo się rozwinęły, że
specjaliści zaczęli tracić wspólny
język, a ze względu na dobro pacjenta należy te różnice okresowo
korygować.
• Jak konferencję interdyscyplinarną ocenili reumatolodzy
i onkolodzy?
– W rozmowach kuluarowych reumatolodzy bardzo pozytywnie ocenili pomysł tego spotkania. Umożliwiło ono
przedyskutowanie tych problemów, z którymi spotykają się na co dzień w pracy.
Pacjenci z WZW typ C czy z boreliozą,
to są chorzy, u których często występują objawy reumatologiczne, jak bóle stawów, bóle mięśni. Dlatego często mamy problemy, jak zakwalifikować pacjenta i gdzie go skierować? Coraz częściej stosowane są coraz silniejsze terapie przeciwnowotworowe, nie tylko cytostatykami, ale też immunologiczne, biologiczne. A te terapie wywołują ryzyko reaktywacji czynników infekcyjnych, tak
np. zdarza się u pacjentów z wirusowym
zapaleniem wątroby typu B, a przebieg
schorzenia często jest dramatyczny. Innym przykładem może być zapalenie jelit wywołane Clostridium difficile, które
występuje po wcześniejszym stosowaniu antybiotyków. Objawy choroby wywołane są przez toksyny bakterii. Bakteria ta jest patogenem bardzo zaraźliwym,
bardzo trudnym do leczenia, z częstymi
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nawrotami, które nawet mogą prowadzić
do śmierci pacjenta.
• Dużą nadzieję dla chorych na WZW
typ C stanowią doniesienia o wysokiej
skuteczności nowych terapii.

– To, co się wydarzyło w ciągu ostatnich dwóch lat w leczeniu WZW typ C to
prawdziwa rewolucja. Dotychczas w wielu przypadkach leczenie zapalenia wątroby typu C, opierało się na interferonie. Jednak lek ten, ze względu na swój
wpływ na układ immunologiczny, wykluczony był ze stosowania u pacjentów
z chorobą nowotworową, czy schorzeniami reumatologicznymi. Wprowadzenie nowych leków zwiększyło pulę pacjentów, bo pozwoliło również na leczenie osób z nowotworami, czy też z chorobami układowymi tkanki łącznej. I to
jest powód do wielkiej dumy.
• Czy te nowe metody leczenia będą też stosowane w klinice, którą Pan
kieruje?
– Nasza klinika była jedną z pierwszych w kraju, które rozpoczęły leczenie w ramach programów terapeutycznych Ministerstwa Zdrowia. Dzięki działaniom Polskiej Grupy Ekspertów, wielu
instytucji, wsparciu grup pacjentów jesteśmy krajem, w którym dostępność leczenia WZW C jest najszersza w Europie.
MEDICUS 12/2015

Mamy jednak pewien kaganiec finansowy, co powoduje ograniczenie w prowadzeniu terapii. To jeszcze nie jest ta liczba
terapii, która by zabezpieczała potrzeby
wszystkich pacjentów. Na początku października 2015 r. włączyliśmy pierwszych
pacjentów do leczenia w terapii bezinterferonowej. Są to przede wszystkim pacjenci, którzy najpilniej potrzebują tego
leczenia, bo oczekują albo na przeszczep
wątroby, albo mają bardzo zaawansowaną marskość wątroby. Dla nich kwestia
dalszego oczekiwania na leczenie, to jest
problem być albo nie być. Inni pacjenci będą jeszcze musieli trochę
poczekać, ale mam nadzieję, że ich
problem uda się rozwiązać w ciągu
kilku miesięcy. Oczywiście zależy
to od otrzymanych środków finansowych, bo trzeba pamiętać, że jest
to terapia droga. W tej chwili rozpoczynamy leczenie 70 pacjentów, co
wyczerpie nam wszystkie środki finansowe przyznane na ten rok.
• Jakimi lekami będzie prowadzona terapia w ramach tego programu?
– Jedna metoda to jest terapia 3D
= exiviera +viekirax, a w drugiej stosowany jest daklatasvir i asunaprevir. Terapii tych nie należy rozpatrywać w kategorii lepsza, gorsza. Terapie te trochę różnią się skutecznością w wybranych grupach pacjentów, we wskazaniach do ich stosowania i co bardzo ważne, interakcjami lekowymi. Największy problem stanowią właśnie interakcje lekowe. Konieczna
jest tu współpraca różnych specjalistów,
jak dany lek zastąpić innym preparatem
i na tym właśnie polega interdyscyplinarność w praktyce.
• Jaki jest koszt leczenia i jak długo
trwa terapia?
– Koszt leczenia w Polsce jest dużo niższy niż w prawie wszystkich krajach europejskich. Terapia trwa 12–24 tygodnie, zależnie od tego, z jakim typem wirusa mamy do czynienia i jakie jest zaawansowanie choroby wątroby. Jest to olbrzymi sukces tej terapii, bo wcześniej leczenie trwało 48–72 tygodnie. Skuteczność tego leczenia waha się w granicach 90–100 proc.
Uczestniczyliśmy w pierwszym na świecie
niezależnym badaniu oceniającym terapie
w codziennej praktyce klinicznej. Wyniki
tych badań zostały 3 tygodnie temu przedstawione na kongresie we Frankfurcie. Są
one rewelacyjne, skuteczność przekracza
97 proc. Dla części chorych stwarza to
olbrzymią szansę na regresję włóknienia
i uniknięcie przeszczepu.

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 – dermatolog – medycyna estetyczna, dermatolog – zabiegi laser CO2,
psychiatra, endokrynolog dziecięcy, dermatolog, gastrolog dziecięcy, geriatra
• Biłgoraj – kardiolog, onkolog, gastrolog, alergolog, lekarz medycyny pracy, pulmonolog
• Chełm – alergolog, neurolog dziecięcy, dermatolog, lekarz medycyny pracy, psychiatra
• Zamość – kardiolog, laryngolog, neurolog, hematolog, ginekolog
• Krasnystaw – onkolog, radiolog – badania USG (piątek)
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”.

Nowelizacja listy leków refundowanych – listopad 2015 r.
W zakresie listy aptecznej zostały
dodane 74 nowe preparaty. Wśród nich
lek zawierający acidum ursodeoxyoxycholicum refundowany z odpłatnością
30 proc. w zaburzeniach czynności wątroby i dróg żółciowych, związanych
z mukowiscydozą oraz pierwotną żółciową marskością wątroby w początkowym stadium choroby. Objęcie refundacją tego leku jest realizacją postulatów organizacji pacjentów z mukowiscydozą oraz środowisk ekspertów. Lek
zawierający hydrocortisonum w tabletkach, refundowany we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, w tym m.
in. w przypadku leczenia substytucyjnego, w pierwotnej i wtórnej niewydolności kory nadnerczy. Lek będzie dostępny z odpłatnością 30 proc.
Dla leków zawierających oxacarbazepinum rozszerza się zakres wskazań
refundacyjnych o wskazanie – padaczka. Tym samym zostanie zwiększony
dostęp do terapii w przypadku nowo
rozpoznanej padaczki. W zakresie leków stosowanych w ramach programów

lekowych i chemioterapii zwiększy się
dostępność do terapii.
W ramach nowego programu lekowego „Leczenie tyrozynemii typu I (HT-1)”
refundacją zostanie objęty lek zawierający nityzynon. W programie, po spełnieniu
kryteriów kwalifikacji, będą mogli być leczeni pacjenci z potwierdzonym rozpoznaniem tyrozynemii typu 1 (HT-1). Refundacją systemową zostanie objęte więc
leczenie pacjentów dotychczas finansowane w drodze importu docelowego.
W ramach programu lekowego „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C”, został poszerzony
zakres wskazań refundacyjnych dla leku
zawierającego peginterferon alfa-2a. Lek
ten dotychczas refundowany u dorosłych
pacjentów, będzie również dostępny dla
pacjentów od 5 roku życia.
W ramach programu lekowego „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C” terapią bezinterferonową refundacją zostanie objęty lek zawierający sofosbuwir+ ledipesvir. Poszerzy to zakres możliwości terapeutycznych
MEDICUS 12/2015

i umożliwi dobór optymalnej terapii
dla pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu C, u których potwierdzono obecność zakażenia genotypem 1 i 4HCV i umożliwi bezinterferonową terapię pacjentów zakażonych
genotypem 2, 3, 5, 6 HCV, zapewni też
dostęp do leczenia pacjentom, u których
stwierdzono ciężką niewydolność wątroby i chorym oczekującym na przeszczep wątroby. Refundacją zostaną objęte kolejne leki zawierające bortezomib, doksorubicynę, octan glatirameru
oraz worykonazol.
Jest również dobra informacja dla
diabetyków, od 1 listopada 2015 r. zapłacą mniej za nowoczesną insulinę
lantus. Cena opakowania zawierającego 5 wstrzykiwaczy, spadnie ze 116 zł
do 72,95 zł. Insulinę tę stosują zarówno chorzy na cukrzycę typu 1, jak i typu 2. Jest ona coraz bardziej popularna,
bowiem działa długo, co pozwala na
utrzymywanie cukru na stałym poziomie, przy ograniczeniu liczby wkłuć.
Jerzy Jakubowicz
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Sylwestrowo

Na Litewskim
Na jazzowo
Wojciech Myrczek – śpiew i Paweł Tomaszewski – fortepian. To propozycja sylwestrowa Teatru Starego. Koncert 31 grudnia zacznie się o godz. 21.00. Jak piszą recenzenci
członkowie duetu prowadzą muzyczny dialog, nie stroniąc od niebanalnej piosenki,
szalonej improwizacji, chwil zadumy – jednak zawsze z poczuciem humoru. Repertuar sylwestrowego „Love Revisited” stanowią
znane standardy jazzowe w nowej formie.
Bilety od 30 do 100 zł.

Miejska sylwestrowa zabawa rozpocznie się w Lublinie o godzinie 20 na pl. Litewskim przystrojonym
przez Jarosława Koziarę. Przez pierwsze dwie godziny grać ma tylko muzyka, za którą odpowiadają DJ Papa Zura i Sambasim. O godz. 23 na trzech scenach: przy fontannie oraz pomnikach Unii Lubelskiej i Piłsudskiego główną gwiazdą będzie ogień, a mniejszymi dźwięk i światło. Pokazy mają wykorzystywać ogień,
lasery i inne wizualizacje, a całość ma nawiązywać do Carnavalu Sztuk-Mistrzów.

Z filharmonikami
31 grudnia o godz. 18 w wyremontowanej sali koncertowej Filharmonii Lubelskiej (ul. M. Curie-Skłodowskiej 5) zacznie się koncert sylwestrowy. Wystąpią: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej, Vadim Brodski
– skrzypce i Joanna Horodko – sopran. W programie R. Strauss, W. Kilar, H.
Wieniawski, L. van Beethoven, The Beatles, J. Strauss, C. Saint-Saens, P. Sarasate i inni. Bilety są po 120–130 zł (rezerwacja, tel. 81 53 15 112).

Sylwester i Paryż
Pokaz mody, spektakl„Paryż Północy”, toast, bankiet z muzyką taneczną
to program sylwestrowego wydarzenia, na które 31 grudnia o godz. 21 zaprasza Teatr Muzyczny. Spektakl-wehikuł „Paryż Północy”, który przypomni
znane i mniej znane przeboje dwudziestolecia międzywojennego, grane
w warszawskich kabaretach i klubach nocnych. Na wyjątkowy wieczór artyści zapraszają po raz pierwszy do odnowionej sali przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 5. Organizatorzy zapraszają do zjawienia się na spektaklu w strojach z epoki międzywojnia. Spośród najpiękniej wystylizowanych gości zostanie wybrana (i nagrodzona) Para Wieczoru. Bilety po 150–300 zł.

Literacko

Nowy termin konkursu
fotograficznego!!!

„Na niewysokim, a rozległym skalniku stało kilku gipsowych Janów Pawłów II, każdy ze stułą w innym kolorze. (…)
Wśród nich (niego?) buszowały gipsowe sarny, rechotały epoksydowe żaby, a na niewielkim oczku wodnym dostojnie
bujały się plastikowe kaczki. Były też iglaki (…), był holenderski wiatrak oraz miniaturowa kolumna dorycka (…). Różowy
dom stojący tuż obok nie wydawał się już żadnym problemem” – to fragment opisu pewnej posiadłości w Beskidzie Niskim, którą w swym tekście – otwierającym zbiór esejów pt. Hawaikum – opisuje Filip Springer. Na zakończenie tej wizyty usłyszy od gospodarza: „Chciałem, żeby było ładnie”.
I właśnie o tym „ładnie”, specyficznie pojmowanym, panoszącym się w naszej przestrzeni, kłującym krajobraz i zaburzającym rodzimą naturę traktują zebrane w Hawaikum teksty a także zdjęcia kilkunastu autorów: antropologów kultury, architektów, historyków sztuki, filozofów, kulturoznawców i dziennikarzy: Józefa Tischnera, Dariusza Czai, Filipa Springera, Jana Sowy, Ziemowita Szczerka, Moniki Kozień, Marty Miskowiec, Marty Urbańskiej a także Marcina Smerdy i Huberta Francuza (dwóch ostatnich to lublinianie).
Dlaczego hawaikum? To słowo klucz ukute dla potrzeb publikacji, może oznaczać kicz i tandetę, coś o czym się mówi,
że jest w złym guście, że nie pasuje, że jest jak pięść do nosa, że jest egzotyczne, udziwnione jak… np. plastikowa palma
w kartoflanym polu. Ale nie tylko o przestrzeń krajobrazu chodzi. Hawaikum rozumiane, jak pisze Springer, jako zgrzyt,
rodzaj fałszu, istnieje też w przestrzeni wizualnej, w muzyce, w biurach i urzędach, a nawet… w przestrzeni kulinarnej.
Autorzy tekstów starają się rozwikłać pytanie, dlaczego Polacy tak bardzo są zakochani w egzotycznej inności. Dlaczego obok swojskiej wierzby stawiają sztuczne palmy, a w przydomowych ogródkach cementowe wielbłądy i flamingi albo malowane w kwiatki słonie; chodzą na pizzę i kebab, palą fajkę wodną i wciąż kochają piosenki Tercetu Egzotycznego, który śpiewał, że: „Pośród gór Hawaj, jest piękny kraj”.
Ks. Tischner tłumaczył to „sarmacką melancholią”; Marta Urbańska fatalną architekturą, która zdominowała polski krajobraz w latach PRL-u, a Ziemowit Szczerek tęsknotą za polskimi koloniami w gorących krajach – skoro ich nie mamy, możemy przecież stworzyć ich namiastkę u siebie.
Obok tekstów, ogromną siłą Hawaikum są zamieszczone w książce zdjęcia na czele z osobnym, bardzo starannie przygotowanym, esejem fotograficznym Agaty Pankiewicz i Marcina Przybyłko, którzy przez dwa lata fotografowali polską prowincję. Ale tego opisywać się nie godzi – trzeba
zobaczyć!
Anna Augustowska
„Hawaikum w poszukiwaniu istoty piękna”. Wydawnictwo Czarne, 2015.

Muzycznie

Muzyka na wesoło

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

– W koncercie orkiestra filharmonii i muzycy kwartetu stają się „jedną wielką Grupą MoCarta”, prezentującą największe przeboje muzyki klasycznej w niecodziennych wersjach. Widzowie usłyszą wszystkie
instrumenty w żartobliwych partiach i zobaczą muzyków orkiestry w rolach znacznie wykraczających
poza ramy klasycznych wykonań filharmonicznych. Koncert poprowadzi znany z programu „Z batutą
i humorem” Maciej Niesiołowski, który będzie dyrygować zarówno orkiestrą, jak i widownią oraz sam
zaprezentuje się jako instrumentalista – zachęcają organizatorzy koncertu „Z batutą i MoCartem”, który
odbędzie się 24 stycznia o godz.16 w sali koncertowej FL (ul. M. Curie-Skłodowskiej 5). Bilety 50–80 zł.

Nie do poduszki

„Najszybciej sprzedający się debiut dla dorosłych w historii brytyjskiego rynku! Co 6 sekund ktoś w Stanach Zjednoczonych kupuje tę książkę! Będzie przetłumaczona w 47 krajach!” – taka reklama musi przykuć uwagę i wyzwolić chęć, aby jak
najszybciej sprawdzić, co kryje zawartość tak reklamowanej książki.
Chodzi o powieść Pauli Hawkins pt. „Dziewczyna z pociągu”, o której peany pisał sam Stephen King, a wytwórnia DreamWorks natychmiast zainteresowała się zrobieniem wersji filmowej.
Jednym słowem – hit. No właśnie, czy na pewno?
Paula Hawkins buduje historię w konwencji thrillera psychologicznego, którą opowiadają trzy kobiety: Rachel, Megan
i Anna. Ich losy splatają się i dziwnie przenikają, co początkowo utrudnia rozwikłanie, pojawiającej się już na początku powieści, tajemnicy. – Podziwiam zwroty akcji i mylenie tropów, bo z chwili na chwilę, czytając, coraz bardziej czułam się zagubiona i parokrotnie musiałam zmieniać swoją ocenę poszczególnych postaci. A i to nie pozwoliło mi się domyślić, kto jest głównym czarnym charakterem. Jedno jest pewne – tylko tej dziwacznej, niegodnej zaufania Rachel zależało na tym, żeby odnaleźć Jess, czy też Megan (jak się naprawdę nazywała) – zachwyca się jedna z recenzentek powieści.
Szczerze mówiąc – co kto lubi. Książka do czytania w pociągu? Z całą pewnością.
Albo do słuchania, bo powieść można kupić także w wersji audiobooka i posłuchać, jak czyta ją z dużym talentem Karolina Gruszka.
Anna Augustowska
Paula Hawkins „Dziewczyna z pociągu”, Świat Książki 2015

Teatralnie

Pani Bovary na scenie
Między 11 a 13 grudnia o godz. 18 w Teatrze Dramatycznym im. J. Osterwy
można zobaczyć najnowszy spektakl „Pani Bovary” Gustava Flauberta w reżyserii Kuby Kowalskiego, który dokonał także adaptacji tekstu. W roli tytułowej dwie
aktorki – Justyna Bartoszewicz (aktorka Teatru Wybrzeże) jako Emma i Jolanta
Rychłowska jako pani Bovary starsza. – Emma Bovary w potrzasku, Emma Bovary, która połyka arszenik i umiera długo, powoli i w ogromnych bólach – jest postacią głęboko tragiczną, daleką od taniego sentymentalizmu i banalnej prozy
życia. Flaubert bodaj jako pierwszy w historii literatury tak odważnie zderza to,
co przyziemne i powszednie, ze wzniosłym i tragicznym – dotyka w ten sposób
istoty kondycji ludzkiej – pisze reżyser o swojej bohaterce. Bilety 35–47 zł.
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Oprac. JK-G

Kantor synagogalny na LSM
28 grudnia o godz. 18 będzie można się wybrać na koncert pieśni żydowskich, synagogalnych i nie
tylko, w wykonaniu rabina i kantora Itzchaka Horowitza. Jak informują organizatorzy, Itzchak Horovitz jest od ponad piętnastu lat rabinem, obecnie w Krakowie, uprzednio w Kijowie i Meksyku. Zgodnie z tradycją rodzinną jest również kantorem synagogalnym, prowadzącym nabożeństwa w synagodze. Pochodzi z rodziny ortodoksyjnych chasydów kultywujących najdawniejsze judaistyczne tradycje.
Jest jedynym w Polsce i jednym z kilku na świecie kantorów występujących publicznie, poza murami
bożnic. W około półtoragodzinnym koncercie będzie można usłyszeć utwory modlitewne, niektóre liczące ponad dwa tysiące lat tradycji. Rabin wystąpi w sali widowiskowej Domu Kultury LSM w Lublinie w towarzystwie: Elżbiety Borkowskiej (prowadzenie), Walentyna Dąbrowskiego (pianista) i Michała Półtoraka (skrzypek). Bilety po 10 zł.

Muzyka
filmowa
orkiestrowa
Aktor Tomasz Stockinger
zaprezentuje muzykę filmową
w wykonaniu orkiestry symfonicznej Filharmonii im. H. Wieniawskiego pod dyrekcją Szymona Maxima. Przy fortepianie Stefan Gąsieniec. 10 stycznia o godz. 16 w sali koncertowej FL (ul. M. Curie-Skłodowskiej 5) będzie można usłyszeć
najpiękniejsze ścieżki dźwiękowe z polskich filmów i seriali. Bilety są od 30 do 50 zł.

Goście z Kijowa
3 stycznia 2016 o godz. 16.00 w sali koncertowej Filharmonii Lubelskiej (ul. M. Curie-Skłodowskiej 5) w ramach Koncertu Noworocznego wystąpią artyści Teatru Narodowego Operetki Kijowskiej – soliści, orkiestra,
pary baletowe oraz chór. W programie utwory z „Barona cygańskiego”, „Zemsty nietoperza”, „Wesołej wdówki”,
„Cyrulika sewilskiego” czy „Dzwonnika z Notre Dame”. Bilety po 90–100 zł (rezerwacja tel. 81 53 15 112).

Filmowo

Filmy z Wrocławia
8 stycznia zaczyna się i potrwa do 14 stycznia przegląd najciekawszych i nagradzanych filmów 15. MFF TMobile Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Lublin jest na liście 36 miast, gdzie będą projekcje. W Centrum Kultury
zobaczymy film „Lucyfer” Gusta Van den Berghe, „Epokowy projekt” Carlosa M. Quinteli, trylogię Miguela Gomesa „Tysiąc i jedna noc”, „Widzę, widzę” autorstwa Severina Fiali i dzieło Abla Ferrary „Pasolini”.
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Nasz szoł powszedni

Kazimierski klimat fotograficzny
O tym, że Kazimierz Dolny jest niewyczerpanym źródłem artystycznych – także fotograficznych – inspiracji, można się było przekonać uczestnicząc w poplenerowym wernisażu wystawy fotografii, który odbył się
w siedzibie LIL w połowie listopada.
W Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U lekarzy” zaprezentowali swoje
zdjęcia uczestnicy III już Ogólnopolskiego Pleneru Fotograficznego Lekarzy, który w październiku zorganizowała Lubelska Izba Lekarska przy
wsparciu NRL.
W jesiennych warsztatach uczestniczyło 21 lekarzy, pasjonatów fotografii, którzy do Kazimierza Dolnego przyjechali niemal z całej Polski
m.in. z Iłży, Łukowa, Białej Podlaskiej, Kolna, Koła, Kielc, Lublina, Radzynia Podlaskiego, Gdyni i Warszawy. Przyjechali, aby podszkolić warsztat, poznać tajniki dobrego kadrowania ale też wymienić się własnymi doświadczeniami, zadać pytania, wreszcie, co najcenniejsze, poćwiczyć w praktyce.

– Chyba dla większości z nas bezcenne było to, że w czasie pleneru
mogliśmy fotografować i bez skrępowania zadawać pytania, poruszać
nurtujące nas zagadnienia i co ważne, warsztaty dawały możliwość bezpośredniego, wręcz na gorąco konsultowania swoich dokonań – podkreślali uczestnicy.
Jak zawsze uczestnicy pleneru spotykają się też z mistrzem – w tym
roku była to lubelska fotografka i fotoreporterka Dorota Awiorko, zdo-

bywczyni licznych nagród m.in. „Zdjęcia Roku” Grand Press Photo 2006, I nagrody za fotoreportaż w kategorii wydarzenie – Grand Press Photo 2011.
Współpracowała jako fotoreporterka
z Gazetą Wyborczą w Lublinie. Od lat
pracuje dla Dziennika Wschodniego,
gdzie kieruje działem foto tej gazety.
Fotografuje także dla Rzeczpospolitej
i Agencji Forum.
W Kazimierzu opowiadała o swojej
pracy i pasji fotografa oraz prezentowała fotografie i fotokasty własnego autorstwa. – Cieszę się oglądając zdjęcia
prezentowane na wernisażu, widzę, że
są przemyślane pod względem kompozycji i tematów, autorzy nieźle radzą sobie ze światłem – komentowała Awiorko i zachęcała do większej odwagi w fotografowaniu ludzi.
Zajęcia warsztatowe prowadzili też Dariusz Hankiewicz i Krzysztof
Sak, lekarze LIL, bardzo doświadczeni fotograficy a także pomysłodawcy kazimierskich plenerów z fotografią.
Jednym z uczestników tegorocznej edycji pleneru był Dariusz Tuleja,
okulista z Koła, reprezentujący Wielkopolską Izbę Lekarską. – Fotografuję od dziecka. Pierwsze zdjęcia robiłem aparatem Smiena. Mimo lat praktyki zawsze warto uczyć się jeszcze, dlatego wziąłem udział w plenerze
– mówił. Na wiosnę w galerii LIL Dariusz Tuleja zaprezentuje indywidualną wystawę zdjęć mieszkańców Kamerunu, które robił w czasie wyjazdów do tego kraju w ramach akcji „Okuliści dla Afryki”.
Uczestnicy podkreślali, że atmosfera spotkania w Kazimierzu była
wspaniała, korzystając więc z obecności prezesa LIL Janusza Spustka
wyrazili gorącą prośbę o pomoc w zorganizowaniu kolejnego pleneru
za rok. – I niech będzie dłuższy o co najmniej jeden dzień! – apelowali.
– Macie mój głos w tej sprawie – zapewnił prezes LIL.
Poplenerową wystawę zdjęć (każdy uczestnik mógł pokazać tylko
jedną pracę) można było oglądać od 14 listopada 2015 do 11 grudnia
w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U lekarzy” w siedzibie Lubelskiej Izby
Lekarskiej w Lublinie przy ul. Chmielnej 4.
Natomiast fotograficzną relację z wernisażu można oglądać na stronie internetowej Komisji Kultury www.kultura.oil.lublin.pl
Anna Augustowska

Fotograficzne laury
Jesienią odbył się wernisaż III Międzynarodowego Salonu Fotografii Artystycznej Lekarzy
PhotoArtMedica 2015, w którym wzięło udział
62 uczestników – lekarzy, lekarzy dentystów,
nauczycieli akademickich i studentów uniwersytetów medycznych – z 5 krajów prezentujących 443 fotografie w dwóch kategoriach:„Krajobraz” i „Temat wolny”.
Wśród 26 laureatów lekarzy znalazł się również dr n. med. Maciej Wójcik z Kliniki Kardiologii UM w Lublinie, który w kategorii krajobraz
zdobył Złoty Medal Fotoklubu RP.
Grand Prix PhotoArtMedica 2015 zdobył dr
Paul Byrne z Irlandii – wykładowca i konsultant
położnictwa i ginekologii Królewskiej Akademii
Chirurgicznej w Irlandii.
Przewodniczący Salonu PhotoArtMedica
Krzysztof Muskalski już teraz zaprasza zainteresowanych do udziału w kolejnym IV Międzynarodowym Salonie Fotografii Artystycznej Lekarzy PhotoArtMedica 2016 www.photoartmedica.pl
aa
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Pamiętnik znaleziony w szpitalnej szafce
(serial prawie codzienny)

3 listopada

12 listopada

Oglądałem telewizję. Płatną oczywiście, bo w szpitalu innej nie ma. Całą salą się złożyliśmy. Pokazano, że gdzieś
w Polsce jest lipa, której kora podobno
leczy zęby i tłumy ludzi tę lipę codziennie obgryzają. Nie pomagają płoty i zasieki – pacjentów przybywa coraz więcej.
Dla mnie to żadna sensacja – jaki kraj,
taka lipa. A wyjście jest proste – ogłosić,
że ta lipa leczy nie tylko zęby, ale i hemoroidy. I skończyłoby się obgryzanie.
Chociaż... nie byłby to chyba dobry pomysł, bo obgryzających pewnie by ubyło, ale bobry by mogły wyginąć. A bobrów akurat szkoda. Pomyślałem, że lepiej ogłosić, że gdzieś w Polsce jest inne drzewo, które znacznie skuteczniej leczy te hemoroidy i dać namiar na wieloletni, duży jałowiec. Chętnie bym zobaczył, jak się naród leczy, kolejny raz
od zadniej strony zrobiony tym razem
w jałowiec. Ale... Ale jakby się okazało i poszło w lud, że to drzewo rzeczywiście pomaga?... Już widzę tę narodową euforię i natychmiastowe nadanie
drzewu wielkiego i znaczącego imienia. I tak obok BARTKA mógłby zaistnieć inny pomnik narodowej przyrody
i dumy JAŁOSŁAW.

Sąsiad spod drzwi entuzjastycznie mi
obwieścił, że na wiosnę już żadnych powodzi nie musimy się obawiać, bo po
wyborach wałów mamy coraz więcej. To
wiadomo. A jeszcze ich przybywa. Tylko niektórych nazwisk jeszcze nie znamy. Ale do wiosny sporo czasu. Byle nie
do WIOSNY LUDÓW. A jak będzie się
nam powodzić, to się okaże.

7 listopada
Podobno niedługo ogłoszenie składu
nowej Rady Ministrant... Ministrów. Rozeznanie mniej więcej mam i wiem, czego
się można spodziewać. Ukradłem sąsiadowi relanium, bo nerwy też mniej więcej mam, ale nie wiem, czego się mogę
spodziewać. Po sobie.

8 listopada

Bass rock – dr n. med. Maciej WÓJCIK (kardiolog) – Katedra i Klinika Kardiologii UM w Lublinie
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Znowu oglądałem telewizję. Pięć złotych dołożyłem. Był program – „ROLNIK SZUKA ŻONY”. Obejrzałem i pomyślałem, że za moje pieniądze powinien
powstać alternatywny program – „ŻONA
SZUKA ROLNIKA” z podaniem wykazu i adresów wszystkich knajp. To byłby
hit. ON SZUKA JEJ, ONA SZUKA JEGO. Tylko wystąpić o dodatkowe unijne
dopłaty do tej rolniczej niedoli, bo szukanie przecież kosztuje, a kto szuka, nie
pracuje. I gospodarstwo upada. I to powinno się docenić, i to powinno się opłacać. I nie od hektara, tylko od całokształtu. I wystąpić o to trzeba, jak już to w telewizji nawet pokazują.

tuż po wypiciu, niezależnie, czy w pracy, czy w domu, czy na ulicy. A zaraz potem reklama pampersów „SZCZYNOMSTOP MAX”, też rodzimej produkcji. No,
Polak potrafi. Zabrakło mi tylko reklamy
nowego modelu spodni, gwarantującego,
że ten pampers się zmieści.

14 listopada
Była ciotka. Spanikowana, roztrzęsiona. – „Synku, co to będzie dalej?! Co
to będzie?!”. Mówię – „Ciociu, niedługo mnie wypisują, to wyjeżdżajmy stąd,
dopóki jeszcze można!”. A ona – „Synku, poczekajmy, może nas wywiozą. Zawsze taniej wyjdzie!”. No, może i taniej, ale kierunek nie my wtedy będziemy wybierali. Cóż, ciotka ma już swoje
lata i to trzeba zrozumieć. Geopolityka
to nie jej hobby, raczej szydełkowanie.
I nie jest to aluzja do nowych, najwyższych władz kraju.

15 listopada
Po błyskawicznej zmianie obsady różnych resortów Narodowy Fundusz Zdrowia też może się tego doczekać. I tylko
czekać na nowe odpowiedzi na stare pytania, dotyczące narodowej, powszechnej
i bezpłatnej służby zdrowia. Patrząc na to,
co się dzieje, nie zdziwiłbym się, gdyby te
odpowiedzi brzmiały tak – „NIE”, „NIE
MA”, „NIE BĘDZIE”, „ABSOLUTNIE”,
„MY WAS TEŻ”, „WAM TEŻ”, „I WY
SIĘ OD NAS TEŻ”! A tak może być. Po
nowemu, lapidarnie i konkretnie, jak dotychczas. A jak się komuś nie podoba,
niech się nie leczy. Takiego przymusu
w nowej rzeczywistości nie będzie. Będą inne, ten nie.

16 listopada
Sąsiad biadoli, że chyba powoli stajemy się pośmiewiskiem Europy i świata.
Nie sądzę. U nas już nie ma się z czego
śmiać. I wcale nie powoli.

17 listopada
Była reklama suplementu diety dla
chorych z prostatą, herbatki „SIKLAWA
FORTE”, rodzimego produktu gwarantującego znakomity efekt diuretyczny i to
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10 grudnia
Dzisiaj na śniadanie była kiełbasa, podobno serwolatka, ale z wyglądu raczej
ścierwolatka i salceson. Podobno włoski,
ale jakby z tych ciemniejszych. Może to
ukłon w stronę tych emigrantów? Przezornie wziąłem salceson. Włoski miał. Z kabiny wyszedłem o drugiej w nocy. I tak
byłem pierwszy, bo ci po kiełbasie wychodzili po czwartej. Kroplówek zabrakło, loperamidu też. Trudno, ale w szpitalu jeść coś trzeba, póki co.

15 grudnia
Idą święta Bożego Narodzenia. A ci
nowi mędrcy ogłaszają, że 500 złotych
dopiero na drugie dziecko. Niedopatrzenie, czy prowokacja?! Stawiam na
to drugie.
Irosław Szymański
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Gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski 1881–1942

Pierwszy ułan II Rzeczypospolitej, dyplomata i lekarz
Wieniawa połączył w swoim życiu tak
różne postaci, że stał się legendą. Był lekarzem, adiutantem i przyjacielem marszałka Józefa Piłsudskiego, towarzyszem
zabaw i bohaterem wierszy największych
ówczesnych polskich poetów – Antoniego Słonimskiego, Juliana Tuwima i Mariana Hemara. Był ambasadorem Rzeczypospolitej we Włoszech i przez dwa dni
we wrześniu 1939 r. następcą prezydenta Ignacego Mościckiego.

Beniaminek Warszawy

z zaborcami. Tak narodził się Wieniawa, pierwszy ułan II Rzeczypospolitej.
Znalazł się w składzie słynnej Pierwszej
Kompanii Kadrowej, która 6 sierpnia
1914 r. wyruszyła na front z krakowskich
Oleandrów. Wkrótce jako ochotnik dołączył do słynnego oddziału kawalerii Władysława Beliny Prażmowskiego. Szybko
zdobył uznanie kolegów za swoją odwagę i brawurę połączoną z talentem organizacyjnym, beztroską i specyficznym humorem. Zachwyt budziły teksty jego piosenek legionowych, układane do melodii
ówczesnych przebojów.

Pozostała po nim legenda beniaminka Warszawy, bywalca
knajpek i kabaretów, arbitra elegancji i wdzięku, niestrudzonego uwodziciela i pojedynkowicza.
Ale też kawalera wielu najwyższych orderów polskich i zagranicznych, a nawet tytułu księcia,
który otrzymał od króla Afganistanu. Bolesław Długoszowski urodził się w 1881 r. w rodzinnym majątku Bobowa na Podkarpaciu. Był
przedstawicielem rodziny, z której
pochodził też słynny kronikarz Jan
Długosz. Po maturze wybrał studia medyczne w ukochanym Lwowie na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza. Na studiach uczył się
wręcz celująco, zdawał egzaminy
bez problemu i w 1906 r. otrzy- Bolesław Wieniawa-Długoszowski
mał dyplom doktora wszech nauk
medycznych. W tym samym roku pośluNa energicznego ułana zwrócił uwabił Stefanię Calvas i młodzi małżonko- gę Józef Piłsudski i tak Wieniawa został
wie wyjechali do Paryża – on miał stu- adiutantem Komendanta, który go nie
diować okulistykę, a ona kształcić swój tylko lubił ale traktował wręcz jak syna,
głos. Jednak w Paryżu Bolesławowi wię- za co Wieniawa odpłacał mu bezgranicznym oddaniem. Po uwięzieniu Piłsudskiego w Magdeburgu, Wieniawę zdegrado... Wieniawa wszedł i milczał, a zniewano,
wcielono do armii austriackiej,
cierpliwiony duce musiał się odezwać
gdzie pełnił funkcję lekarza (został ordypierwszy. Wówczas Długoszowski, jaknatorem oddziału chorób wewnętrznych
by wyrwany z głębokiego zamyślenia
w Cieszynie). Jednak na polecenie Rypowiedział: – Wodzu, przepraszam,
dza-Śmigłego, Wieniawa zdezerterował
ale miałem wrażenie, że ujrzałem Juz wojska austriackiego i przedostał się
liusza Cezara!...
w ramach działalności wywiadowczej do
ogarniętej rewolucją Rosji, aby nawiązać
cej czasu zajmowało studiowanie życia kontakt z gen. St. Hallerem. Wraz z franparyskiego, niż medycyny, z której osta- cuską misją wojskową miał bezpiecznie
tecznie zrezygnował. Za to poznał wielu wrócić do kraju.
później sławnych ludzi. W lutym 1914 r.
Wieniawa był w Paryżu na odczycie PiłWięzień Łubianki
sudskiego i to spotkanie zmieniło całe jego życie. Jak napisał do brata Kazimierza:
Jednak bolszewicy wagon dyploma„Od dziś uważam się za żołnierza, bo na- tyczny zrewidowali i będących w nim Polareszcie mam Wodza”. I w ślad za Piłsud- ków aresztowali. Cudem uniknęli rozstrzeskim pojechał do Krakowa, aby walczyć lania, ale i tak Długoszowski wylądował
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w katowni Czeki na Łubiance. W próbach
jego uwolnienia uczestniczyli Ignacy Daszyński, a nawet sam Feliks Dzierżyński. Ostatecznie ocaliła go żona adwokata Berensona, Bronisława, piękna kobieta, z którą nawiązany romans zamienił się
w wielką miłość zakończoną w 1919 roku ślubem. W rok później urodziła się im
córka Zuzanna, której ojcem chrzestnym
został Piłsudski. Wieniawie udało się nielegalnie przedostać z Rosji do Warszawy,
a tam właśnie powrócił uwolniony z więzienia Piłsudski. Komendant ucieszył się
z powrotu ulubieńca i chciał z niego zrobić dyplomatę. Uważał, że człowiek o takiej inteligencji, znający biegle osiem języków, uroczy
światowiec o artystycznych zamiłowaniach, o fantastycznej prezencji spełni te nadzieje. I tak się stało, ale dopiero po śmierci Komendanta. Marzeniem Długoszowskiego było zostać dowódcą szwoleżerów i został nim pod koniec 1926 r.
Informując go o nominacji Piłsudski powiedział: „Słuchajcie Wieniawa, macie mi pilnować szwoleżerów, żeby za dużo nie pili! –
Rozkaz Komendancie! Obiecuję
posłusznie, że nie będą pili więcej
ode mnie! – odpowiedział Wieniawa. – To mnie wcale tak bardzo nie
pociesza – powiedział z rezygnacją Marszałek”.
Wieniawa uważał, że prawdziwy kawalerzysta powinien mieć zamiłowanie do „trzech K”: koni, kobiet i koniaku. I trzeba przyznać, że tym słabościom ulegał prawie przez całe życie.
Piłsudskiemu tłumaczył, że nie nadaje
się na dyplomatę ponieważ „w kawalerii można robić głupstwa, ale świństw nigdy, w dyplomacji na odwrót: czasem robi się świństwa, ale nigdy głupstwa”. Jednak Marszałek wysyłał dość często Wieniawę w misjach specjalnych do różnych
krajów i z tych poleceń wywiązywał się
on zawsze znakomicie.
Po zakończeniu wojny z bolszewikami w 1920 r., w której brał udział u boku Marszałka, Wieniawa mógł w pełni
oddać się życiu towarzyskiemu. Poznał
wtedy najważniejsze postaci świata kultury stolicy. Śniadanie najczęściej jadał
w Hotelu Europejskim, na kawę zaglądał do Ziemiańskiej, na kolację szedł do
Astorii przy Nowym Świecie. Jeżeli był
z żoną lub z przyjaciółmi wieczór kończył na dansingu w Oazie lub Adrii. Lubił
alkohol, wykazując jednocześnie wprost

nadzwyczajną odporność na jego działa- gabinetu musiał się obowiązkowo za- pokazując kolejny raz
nie. Dansingi kończyły się o czwartej ra- trzymać i pierwszy odezwać. Tymczasem swoją klasę jako człono, panie odwożono do domu, a imprezę Wieniawa wszedł i milczał, a zniecierpli- wiek i mąż stanu. Zornależało gdzieś kontynuować. Najczę- wiony duce musiał się odezwać pierw- ganizował akcję dostarczania paczek
ściej odwiedzano słynny szynk „U Joska” szy. Wówczas Długoszowski, jakby wy- żywnościowych dla polskich jeńców
przy ul. Gnojnej.
rwany z głębokie- w obozach niemieckich.
Wieniawa zajeżgo zamyślenia poPo przystąpieniu Włoch do wojny, poldżał z kompanami
wiedział: – Wodzu, ska ambasada w Rzymie musiała być zlidorożką, którą sam
przepraszam, ale kwidowana. Minister spraw zagraniczpowoził, w kaszmiałem wrażenie, nych Włoch, Galeazzo hr. Ciano (zięć
kiecie woźnicy na
że ujrzałem Juliu- duce), który był z nim bardzo zaprzyjaźgłowie. Powracał
sza Cezara! Musso- niony, zagwarantował mu wraz z rodziną
do domu z jeszcze
lini był zachwyco- bezpieczny pobyt we Włoszech. Wieniawa
większym szykiem,
ny, a nasz ambasa- odmówił, bo chciał walczyć o wolną Polbo aż trzema dorożdor miał z nim uła- skę. Wraz z personelem ambasady przedokami. W pierwszej
twiony kontakt. To stał się do Portugalii, ale tam dowiedział
jechał on, w drudzięki ambasado- się, że nie otrzyma prawa wjazdu do Wielgiej jego szabla,
rowi Długoszow- kiej Brytanii, gdzie było polskie wojsko.
a w trzeciej rękaskiemu do dzisiaj Za własne pieniądze wyjechał wraz z rowiczki.
jest w Rzymie plac dziną do USA. Znalazł się tam bez środPiłsudski znai pomnik Marszał- ków do życia, utrzymywał się z dorywka Józefa Piłsud- czej pracy jako dziennikarz i introligator.
lazł wreszcie sposkiego, pod któ- Sytuacja jego nie uległa poprawie, pomisób na uspokojenie
rym ostatnio skła- mo spotkania się z Sikorskim w 1941 r.
niesfornego kawadał wieniec prezy- w USA. Otrzymał nominację na ambasalerzysty. W 1928 r.
dent RP Andrzej dora na Kubie, było to stanowisko nikomianował go domu niepotrzebne, była to kpina. Wieniawa
wódcą garnizoDuda.
nu warszawskieKiedy wybuchła zrozumiał drwinę, ale przyjął ją ze spokowojna 1939 roku jem. Czekał na nominację, aby zapewnić
go. Długoszowski
Wieniawa chciał rodzinie rentę po nim.
natychmiast przestał pić, wprowa- Marszałek Józef Piłsudski ze swoim
natychmiast wradził wśród wojsko- adiutantem
cać do kraju. Od- Pożegnanie w Nowym Jorku
wych w Warszawie
mówiono mu jedostre rygory, ale był
Swe życie Bolesław Wieniawa-Dłunak zgody i pozorozsądnym przełożonym.
stał nad Tybrem. Kiedy prezydent i na- goszowski zakończył tragicznie, popełBył ostatnim człowiekiem, który pry- czelny wódz opuścili walczącą jeszcze nił samobójstwo 1 lipca 1942 r., wyskakuwatnie odwiedził konającego Marszałka. Polskę, Wieniawa rozpłakał się z upo- jąc z balkonu domu przy Riverside Drive
Jego śmierć wywarła na nim wstrząsające korzenia. Zgodnie z postanowieniem w Nowym Jorku. Zostawił list pożegnalny
wrażenie. Podczas uroczystości pogrze- konstytucji kwietniowej z 1935 r. Igna- do żony i córki z przeprosinami, że zostabowych i przejazdu konduktu do Krako- cy Mościcki mianował go prezydentem wia je same, ale w fali oszczerstw i upowa, prawie cały czas stał obok trumny RP. Wieniawa przyjął nominację, ale ko- korzeń nie może już dłużej żyć. List zaz obnażoną szablą.
kończył słowami „Boła emigracyjne z Właże, zbaw Polskę”. Podysławem Sikorskim
Ambasador w Rzymie
chowano go z honorami
i Stanisławem Strońna wojskowym cmentaskim zaprotestowały.
Po tej tragedii wybawieniem dla Dłu- Nie zapomniano mu
rzu Calgary w Nowym
goszowskiego okazała się jego nomina- złośliwych piosenek
Jorku. W 1990 r. szczątcja na ambasadora RP w Rzymie, chociaż pod swoim adresem,
ki Wieniawy przeniesiowyjeżdżając z Warszawy mówił, że „czu- a przede wszystkim teno na cmentarz Rakoje się jak niezamężna panna przed poro- go, że był piłsudczywicki w Krakowie. Podem”. Po objęciu stanowiska został absty- kiem. Dla dobra Polzostał w pamięci Polanentem i doskonale sprawdził się w służ- ski Wieniawa zrezyków jako wielki patriota,
bie dyplomatycznej. W Rzymie był też gnował z prezydentugodny następca marszałczułym mężem i ojcem.
ry i powrócił do Rzyka Józefa ks. PoniatowJak każdy nowy ambasador w Rzy- mu, gdzie ponownie
skiego i płk. Jana Koziemie, Wieniawa musiał złożyć wizytę objął swoje obowiąztulskiego, ostatni polski
premierowi Benito Mussoliniemu. Duce ki. Zajął się przerzuułan. Człowiek honoru,
przyjmował w swojej siedzibie w Pała- tem polskich uciekiniektóry przeżył swoje życu Weneckim. Panował zwyczaj, że am- rów do Francji, w tym
cie tak, jak chciał.
basador wchodząc do jego olbrzymiego żony gen. Sikorskiego, Wieniawa, czyli Bawola Głowa
Jerzy Jakubowicz
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Sałatka po lekarsku

Czas na święta, więc… pieczony udziec
Kolejne Boże Narodzenie za pasem. Szykują się pasztety,
boczki, szynki i kiełbasy. Ja też proponuję mięso, ale dość rzadko będące gościem na naszych stołach – to jagnięcina. Przekonujemy się do niej powoli. Po części za sprawą dość wysokiej
ceny, a po części z powodu zaszłości z lat 60. i 70. Wtedy do
sklepów trafiało mięso nie najlepszej jakości, które z trudnością dawało się smacznie przygotować. Do dziś w wielu domach
pokutuje przekonanie, że to mięso twarde, łykowate, o charakterystycznym, niekoniecznie przyjemnym zapachu. To nieprawda! Poza
tym baranina i jagnięcina to jedne z najzdrowszych mięs dostępnych na
rynku. Są bogatym źródłem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych,
jednocześnie posiadając mało niekorzystnych kwasów nasyconych. Mają
też duże ilości kwasu linolowego, który hamuje procesy powstawania nowotworów. Jagnięcina bogata jest również w zbawienne dla naszego organizmu kwasy orotowe. Związki te poprawiają funkcjonowanie wątroby oraz spowalniają procesy starzenia. Najczęściej spotykaną formą serwowania jagnięciny są kotleciki, ragout lub comber. A ja proponuję najchudszą część jagnięciny, czyli udziec. Do rzeczy.
Składniki:
• Udziec jagnięcy (najlepiej do 6 mies.) do ok. 1,5 kg
• 2 litry jogurtu lub kefiru
• 1 czubata łyżka cząbru
• 1 czubata łyżka majeranku
• 1 płaska łyżka rozmarynu + kilka świeżych gałązek
• 6 łyżek klarowanego masła
• ½ łyżki soli
• 6 ząbków czosnku (polskiego!)
• 250 ml oliwy
• 250 ml białego wytrawnego wina
• Folia aluminiowa
Wykonanie:
Udziec wyluzować co najmniej z kości udowej, jeśli tego wcześniej nie
zrobiono. Następnie na 6 godzin zanurzyć w jogurcie lub kefirze. Po tym
czasie wytrzeć mięso do sucha ręcznikiem papierowym. Przygotować marynatę z 4 łyżek masła klarowanego oraz cząbru, majeranku i rozmarynu,
soli i dobrze natrzeć nią mięso, pozostawiając w chłodzie na ok. 6 godzin
– pod przykryciem. Ząbki czosnku przekroić na pół (w pionie) i ponacinany udziec naszpikować nimi przed pieczeniem tak, aby całe były „schowane” w mięsie. Następnie delikatnie owinąć sznurkiem podkładając 2–3 gałązki rozmarynu. Blachę wyłożyć folią aluminiową, ułożyć na niej udziec
wykładając na niego kilkanaście wiórków masła klarowanego (ok. 1–2 łyżek). Przykryć dość szczelnie folią aluminiową, podlewając wcześniej oliwą i włożyć do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni. Piec nie zdejmując folii ok. 2,5 godziny, a następnie zdjąć folię, wlać wino i piec następne 40–50 minut do zarumienienia mięsa. Po upieczeniu kroić w grube plastry, po uprzednim zdjęciu sznurka, i podawać z pieczonymi ziemniakami.
Można wystudzić i serwować na śniadanie następnego dnia. Zaskoczenie
rodzinki murowane!!! Smacznego i Wesołych Świąt.
Dariusz Hankiewicz

Piknik w Starym Gaju
(Wspomnienia z wakacji seniorów)
Jak zwykle w lipcu seniorzy z LIL pojechali na
wycieczkę. Tym razem przez Wojciechów do Nowego Gaju, do młyna Hipolit – prywatnego muzeum
minerałów. Na wstępie, właściciel muzeum Grzegorz Bukowski (prawnik z wykształcenia – geolog
z zamiłowania) wygłosił ciekawą prelekcję na temat budowy i historii geologicznej Ziemi, ilustrowaną odpowiednio dobranymi kawałkami minerałów i meteorytów. Następnie część uczestników
obejrzała kolekcję minerałów, a część próbowała
szczęścia w płukaniu złota, w pobliskiej rzeczce.

Na obiad pojechaliśmy do gospodarstwa agroturystycznego państwa Anny i Jacka Kowalskich,
a później na prywatne zaproszenie Eli Kuszewskiej udaliśmy się do jej letniej rezydencji w Starym Gaju. Na podwieczorek były kiełbaski z rożna,
świeżutki (prawie ciepły) chlebek z wiejskiej piekarni, ciastka, kawa, herbata i przepyszne nalewki domowej roboty: ratafia i malinowa. Kto chciał
mógł poskubać owoców prosto z krzaka, w ogródku za domem.
To był wspaniały dzień wytchnienia od upalnego lata i odpoczynek w chłodzie zieleni.
Wiesława (Wiśnia) Majczakowa

Duszpasterstwo Służby
Zdrowia Archidiecezji
Lubelskiej
zaprasza na

wycieczkę – pielgrzymkę samolotową
do najstarszych chrześcijańskich krajów
na świecie: do Gruzji i Armenii.
Termin: 14–25 czerwca 2016 roku.
W programie:
Gruzja: Tbilisi, Sighanaghi, Bodbe, Velistsikhe, Mtskheta,
Uplistsikhe, Borjomi, Bakuriani, Akhaltsikhe, Khertvisi,
Vardzia, Ananuri, Gadauri, Kazbegi.
Armenia: Giumri, Erywan, Zvartnots, Eczmiadzyn,
KhorVirap, Garni, Geghard, jezioro Sevan, Dilidżan,
Sanahin.
Cena wyjazdu: 2185 zł + 840 USD (przy grupie
40-osobowej).
Informacje i zapisy wstępne:
ks. Wojciech Iwanicki – tel.: 663 983 783.
Zapisy do 15 stycznia 2016 (wpłata zaliczki 1000 zł)
w Biurze Podróży OLIMP,
ul. Narutowicza 35/2B, tel.: 81 743 76 28.
Szczegółowy program na www.dsz.oil.lublin.pl

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

Delegatura LIL w Białej Podlaskiej
ZAPRASZA na

XXV BAL
LEKARZY i PRAWNIKÓW
który odbędzie się dn. 23.01.2016 r.
Dwór „Helena” w Porosiukach
Koszt: 290 zł
Zgłoszenia i wpłaty do dnia 22 grudnia 2015 r.
Możliwość skorzystania z pokoi hotelowych.

WYCIECZKI
Delegatura LIL w Białej Podlaskiej
i Biuro Podróży „Paulina”
organizują w 2016 roku wycieczki
Trasa: Lublin – Lubartów – Radzyń Podl. (dojazd lekarzy
z Łukowa) – Międzyrzec Podl. – Biała Podlaska – Górsk –
Włocławek – Toruń – GDAŃSK (3 noclegi nad morzem)
GDYNIA – SOPOT – OLIWA – Malbork
W dniach 15–18.06.2016 r.
Łączny koszt z biletami wstępu 740 zł.
Trasa: Biała Podlaska – Międzyrzec Podlaski – Radzyń
Podlaski (dojazd lekarzy z Łukowa) – Lubartów – Lublin
– Wadowice – Zakopane (3 noclegi) – SŁOWACJA –
Kraków – Łagiewniki
W dniach 25–28.08.2016 r.
Koszt: 655 zł + bilety wstępu 70 zł + 15 euro
Zgłoszenia do 30 grudnia 2015 r.,
tel. 83 4147 207 i tel./fax 83 344 28-87

Odeszli

Marek Matuszewski (1936–2014)
Marek Matuszewski urodził się 30 kwietnia 1936 roku w Radomiu, mieście przedwojennych tradycji robotniczych, w rodzinie głęboko patriotycznej i religijnej. Wychowanie w szacunku dla pracy ukształtowało na całe życie Jego społeczną wrażliwość, szacunek dla tradycji, potrzebę wolności.
Dyplom lekarza uzyskał w lubelskiej Akademii Medycznej w 1961 roku, doktoryzował się w 1974. Pracował w klinikach: Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii. Zorganizował Zakładową Przychodnię Dyrekcji Okręgowej Poczty i Telekomunikacji w Lublinie, gdzie pracował w latach 1968–1981.
W okresie stanu wojennego internowany i wyrzucony z pracy. Później zatrudniony w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Równolegle pełnił funkcje orzecznika w KRUS i ZUS. Po przejściu na emeryturę do ostatnich tygodni życia pracował w NZOZ Gastromed w Lublinie.
Życzliwy wszystkim ludziom, sumienny lekarz, był wszechstronnym internistą i świetnym gastrologiem. Przepojony ideami humanizmu, wrażliwy na cierpienie. Nie szczędził czasu, by wysłuchać swoich
pacjentów, pocieszyć, często udzielić bezinteresownej pomocy.
Poza medycyną pasjonował się historią dwudziestego wieku. Posiadał imponującą wiedzę dotyczącą martyrologii Polaków gnębionych
przez kolejnych okupantów.
Aktywny członek związku „Solidarność”, w stanie wojennym internowany, później zaangażowany w udzielanie pomocy prześladowanym.
Był członkiem Okręgowego Sądu Lekarskiego w kadencji 1993–
1997. Za rzetelną pracę otrzymał szereg odznaczeń, dyplomów uznania i wyróżnień. Za zasługi w budowaniu wolnej i demokratycznej Polski i za niezłomność w tej walce został odznaczony w 2013 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Z zamiłowania podróżnik, ciekawy ludzi i świata, wiele podróżował z przyjaciółmi. Wrażliwy na piękno natury, podziwiał zabytki architektury, obce kultury i obyczaje. Był miłośnikiem i znawcą muzyki poważnej.
W roku 1964 zawarł związek małżeński z dr n. med. Małgorzatą Załuską – specjalistką chirurgii dziecięcej, ojciec dwóch synów. Bardzo
ciężko znosił czteroletnią samotność po śmierci żony.
W ostatnim okresie życia ożenił się z Katarzyną Jarmolińską – doktorem stomatologii. Związek przerwała śmiertelna choroba. Doktor Marek zmarł 23 grudnia 2014 roku. Udając się do krainy ciszy, która jest
zarazem mityczną krainą szczęścia Shangri-La, pozostawił kochającą
żonę i wiernych przyjaciół.
Katarzyna Jarmolińska Matuszewska i przyjaciele

Stanisław Starzyński

(1927–2015)

Stanisław Starzyński urodził się w 1927 roku. Po ukończeniu szkoły felczerskiej został studentem Akademii Medycznej w Lublinie i tam uzyskał dyplom lekarza. Po studiach przez wiele lat pracował w Gminnym Ośrodku Zdrowia
w Krasiczynie. Był specjalistą w zakresie medycyny rodzinnej i reumatologii. W końcowych latach swego życia pracował jako kierownik Przychodni Rejonowej w Krasnymstawie oraz na Oddziale Reumatologicznym krasnostawskiego szpitala. Bardzo wymagający wobec współpracowników,
ale przede wszystkim wobec siebie. Dumny z pracy w zawodzie lekarza, a niesienie pomocy chorym uważał za swoją misję.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Koleżanki i koledzy
MEDICUS 12/2015
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Praca
Lekarze

Dentyści
• Praca dla stomatologa z I lub II stopniem specjalizacji na NFZ i komercyjnie. Dużo pacjentów! Lublin, tel. 517 457 749.
• Praca dla lek. stomatologa w miejscowości Nowodwór koło Ryk oraz Stężycy w ramach kontraktu
z NFZ oraz prywatnie. Praca od stycznia 2016, tel.
60660939.
• NZOZ w Lublinie nawiąże współpracę z lekarzem stomatologiem, najchętniej specjalistą stomatologii zachowawczej z endodoncją lub stomatologii dziecięcej (lub innym).
Korzystne warunki finansowe. Praca w ramach umowy z NFZ oraz pacjenci prywatni.
Tel.: 665 981 234; 697 011 234.
• Gabinet stomatologiczny w Chełmie nawiąże
współpracę ze specjalistą ortodontą na korzystnych warunkach. Tel. 692 451 306.
• Nowocześnie wyposażony NZOZ w Lublinie
(osiedle Nałkowskich) nawiąże współpracę z lekarzem stomatologiem, najchętniej specjalistą
stomatologii zachowawczej z endodoncją lub
stomatologii dziecięcej (lub innym specjalistą).
Korzystne warunki finansowe. Praca w ramach
umowy z NFZ oraz pacjenci prywatni. Tel.: 665
981 234; 697 011 234.
• Nowoczesne Centrum Stomatologiczne w Krasnymstawie podejmie współpracę z ortodontą.
Tel. 662 313 363.

Centrum Medyczne MEDICOS
nowy 4-kondygnacyjny obiekt przy ul. ONYKSOWEJ 12 w LUBLINIE (os. Poręba)

nowoczesna infrastruktura medyczna

możliwość wynajęcia gabinetów lekarskich oraz
powierzchni pod działalność medyczną
Tel.81/740-84-20 lub 885 333 666, e-mail: cmmedicos@gmail.com
Zapraszamy do współpracy
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• NZOZ DENTYSTA zatrudni lek. stomatologa z 1
stopniem specjalizacji lub specjalistę z pedodoncji, stomatologii zachowawczej, lub pedodoncji 10
km od Lublina na bardzo dobrych warunkach. Praca na NFZ i prywatni, kontakt: 603 853 614.
• Praca dla stomatologa w Rykach w ramach kontraktu z NFZ i prywatnie. Prosimy o kontakt. Tel.
698 608 724 lub stomatologia.ryki@gmail.com
• Pracownia w Lublinie przyjmie do wykonania prace zlecone z zakresu protetyki dentystycznej. Tel.
500 846 236.
• 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.
• Stomatologa zatrudnię (obrzeże Lublina), tel.
609 730 688 w godz. 11–18.
• NZOZ w Puławach zatrudni lekarza stomatologa.
Bardzo dobre warunki pracy i finansowe. Tel. 504
073 832.
• LUXMED-UZDROWISKO NAŁĘCZÓW Sp. z o.o. nawiąże współpracę z lekarzem dentystą. Oferta dotyczy naszych placówek w Nałęczowie i Poniatowej. Prosimy o kontakt pod nr tel. 602 407 672 lub
bok@luxmednaleczow.pl”

Drobne
• 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.
• NZPOZ„Lekarz Rodzinny” w Małaszewiczach, pow.
bialski (nowy budynek) wynajmie gabinet dla stomatologa na działalność w ramach NFZ i prywatną. Tel. 534 446 191 lub rodzinny@tlen.pl.
• Sprzedam negatoskop NGP 11 jednoklatkowy
z regulacją, stan bardzo dobry. Cena 500,00 zł. Tel.:
502 115 045. Sprzedam leżankę lekarską drewnianą, używaną, odnowioną, stan bardzo dobry. Cena 200,00 zł. Tel.: 502 115 045.
• Sprzedam lub wynajmę w pełni wyposażony dwufotelowy gabinet stomatologiczny w Lublinie na
parterze w dużej przychodni, pełny odbiór sanepidu, spełniający wszystkie wymogi. Sterylizacja,
rtg., nowa radiowizjografia 80 mkw., niewysoki
czynsz. Tel. 507 665 014.
• 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.
• Lokal użytkowy o powierzchni 103 mkw., na parterze, w centrum Lublina z wejściem bezpośrednio
z ulicy oraz drugim, niezależnym wejściem z klatki schodowej, z windą, przygotowany na gabinety stomatologiczne, lekarskie lub rehabilitacyjne wynajmę. Wysoki standard wykończenia,
spełniający wymagania dla NZOZ. Tel. kontaktowy: 601 366 193, 509 365 077.
• Sprzedam lokal, lub wynajmę gabinet dentystyczny z pracownią protetyczną w centrum Lublina.
Wiadomość, tel. 600 877 755.
• SP ZOZ w Adamowie, powiat Łuków, wynajmie
pomieszczenie na gabinet praktyki prywatnej.
Tel. 608 501 899.
• Wynajmę gabinet lub gabinety lekarskie w nowoczesnej przychodni medycznej w Lublinie. Okolice ulicy T. Zana. Tel. 600 432 614.
• LUXMED-Uzdrowisko Nałęczów Sp. z o.o. wynajmie wyposażony gabinet lekarski w naszych placówkach w Nałęczowie lub Poniatowej. Prosimy
o kontakt pod nr tel. 602 407 672 lub bok@luxmednaleczow.pl”
• Wynajmę lokale na gabinety lekarskie w przychodni lekarsko-dentystycznej przy ul. Różanej
(Czuby). Tel. 602 494 798.

Składki członkowskie w 2015 r.

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

• Alergologa, dermatologa i endokrynologa zatrudnimy VIP medical Chodźki 17, lok. 8, Lublin,
tel. 501 219 504.
• NZOZ „Św. Michała” w Łukowie zatrudni lekarza
do pracy w POZ z możliwością tworzenia listy aktywnych deklaracji POZ. Atrakcyjne warunki pracy i płacy. Kontakt: tel. 25 798 56 88, 25 755 42 05,
email: swmichal7@o2.pl
• ZOZ Idealmed przy ulicy Chodźki 13 nawiąże
współpracę z lekarzami różnych specjalności.
Oferujemy atrakcyjne warunki pracy, tel. 604 485
601.
• Nowo otwarta przychodnia specjalistyczna
w Chełmie nawiąże współpracę z lekarzami różnych specjalności na korzystnych warunkach. Tel.
do kontaktu: 692 451 306.
• NZOZ w Kraśniku nawiąże współpracę z lekarzem
internistą, pediatrą lub rodzinnym do pracy w POZ
w ramach umowy z NFZ. Tel. kom. 502 365 615.
• NZOZ w Kraśniku nawiąże współpracę z lekarzem
medycyny do pracy w poradni POZ, tel. 502 365
615.
• NZOZ „AniMED” Ośrodek Zdrowia w Urszulinie
(ok. 60 km od Lublina w kierunku Włodawy) zatrudni lekarzy specjalistów w zakresie laryngologii i psychiatrii. Warunki pracy i płacy do uzgodnienia. Tel.: 608 315 587, 502 639 781, 82 571 30
02.
• ARION Szpitale sp. z o.o. zatrudni lekarzy do pracy
w oddziale i na dyżury oraz lekarzy specjalistów do
poradni specjalistycznej w ramach umowy z NFZ
lub komercyjnie. Miejsce pracy Biłgoraj. Zainteresowanych prosimy o kontakt z kierownikiem przychodni, tel. 697 617 661 lub dyrektorem szpitala,
tel. 693 123 789.
• INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ SĄDOWYCH
w Krakowie nawiąże współpracę z lekarzami różnych specjalności z całego kraju w zakresie wydawania opinii medycznych. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV.
Kontakt, tel. 796 525 515, email: biuro@ibesk.pl
i www.ibesk.pl
• SP ZOZ w Lubartowie poszukuje kandydatów
do pracy na stanowisko: lekarz specjalista chorób wewnętrznych. Zakres obowiązków: świadczenie usług opieki zdrowotnej (w tym dyżury) w Oddziale Internistyczno-Kardiologicznym.
Wymagania: tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych. Dokumenty potwierdzające
kwalifikacje zawodowe oraz list motywacyjny należy składać w sekretariacie SPZOZ w Lubartowie
lub przesłać pocztą na adres: SP ZOZ w Lubartowie, ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów, tel. 81 855 28
07 lub sekretariat@spzoz-lubartow.pl. W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.97, Dziennik Ustaw z 2002 r. nr
101, poz. 926 z późn. zmianami).
• SP ZOZ w Chełmie pilnie zatrudni lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pediatrii. Tel. 82 562 32 23, 82 562 32 24 lub aneta.
rozycka@szpital.chelm.pl
• Lekarza poz lub rezydenta medycyny rodzinnej zatrudnię w niepełnym wymiarze czasu pracy (obrzeże Lublina), tel. 609 730 688 w godz. 11–18.

• Dyrekcja SP ZOZ w Lubartowie zatrudni lekarza (wymiar czasu pracy i forma zatrudnienia do
uzgodnienia) do sprawowania funkcji przewodniczącego Zespołu i Komitetu Zakażeń Szpitalnych.
Wymagane kwalifikacje: 3-letnie doświadczenie
w wykonywaniu zawodu lekarza oraz tytuł specjalisty w jednej z następujących dziedzin medycyny: epidemiologia lub higiena i epidemiologia,
mikrobiologia lub mikrobiologia lekarska, choroby zakaźne, organizacja ochrony zdrowia, zdrowie publiczne. Osoby zainteresowane proszone
są o zgłoszenie się do: z-cy dyr. ds. lecznictwa, tel.
(81) 855 28 07 lub do kierownika kadr (81) 855 20
41 w. 312.
• SP ZOZ w Krasnymstawie zatrudni lekarzy specjalistów w dziedzinie: medycyny ratunkowej, anestezjologii i intensywnej terapii, położnictwa i ginekologii (pełny etat), tel. 82 576 21 70; sekretariat@spzozkrasystaw.pl
• SPZOZ w Bełżycach zatrudni lekarzy: specjalistę
lub Io specjalizacji w/z chirurgii ogólnej (praca
w oddziale i w poradni), specjalistę lub Io specjalizacji w/z ginekologii i położnictwa (praca w oddziale), specjalistę w/z anestezjologii i intensywnej terapii (oddziały szpitalne) OFERUJEMY bardzo
atrakcyjne warunki wynagradzania i pracę w doświadczonym, wykwalifikowanym, miłym zespole
z nowoczesną bazą sprzętową. Osoby zainteresowane ofertą uprzejmie prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny: (81) 516 29 26; 605 358 585
lub dkzoz1@powiat.lublin.pl
• SP ZOZ w Adamowie, powiat Łuków, zatrudni od
zaraz lekarza POZ. Dysponujemy mieszkaniem
służbowym. Kontakt: 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

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 grudniu 2015 r. i styczniu 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

WYPRZEDAŻ

ROCZNIKA 2015

Jeśli chcesz poznać bliżej samochód, który jest piękny a przy tym wyrasta ponad przeciętność:
- sam parkuje,
- rozpoznaje znaki drogowe,
- jednym przyciskiem zmienia charakter z komfortowego na sportowy lub ekonomiczny,
- za pomocą radaru utrzymuje prędkość do poprzedzającego auta na autostradzie,
- wyhamuje przed przeszkodą – jeśli się zamyślisz, kamerą kontroluje czy nie zjeżdżasz z pasa ruchu,
- skręca również tylne koła aby poprawić prowadzenie,
- obsługuje się go poprzez tablet na desce rozdzielczej (łącznie np. z komendą składania tylnych siedzeń...),
- a nawet rozmasuje kierowcę :)
to czekamy na Ciebie w naszym salonie:

.

RENAULT CARRARA
LUBLIN, UL. LWOWSKA 1 RONDO PRZY ZAMKU

SZCZEGÓŁY OFERT HANDLOWYCH
ORAZ PEWNE AUTA UZYWANE NA:

TEL. 81 748 30 00 do 05

WWW.RENAULTLUBLIN.PL

