ISSN-0867-4779

Lekarz, pacjent,
dwa bratanki
str. 2–3

5/2016

5
maj 2016

Za nami dobry, owocny rok
Obrady Okręgowego Zjazdu Lekarzy, które odbyły się 19 kwietnia w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym Etiuda przebiegły sprawnie i efektywnie. Uczestniczyło
w nich 141 delegatów (co stanowi 66 proc.
uprawnionych do udziału w zjeździe).
str. 4–5

Czas najwyższej jakości
– Z lubelskiej Alma Mater wywodzi się aż sześciu konsultantów krajowych, pięćdziesięciu sześciu wojewódzkich i wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, prezesi krajowych i europejskich towarzystw naukowych, europejscy koordynatorzy programów naukowych –
mówi prof. Andrzej Drop, rektor LUM
w rozmowie z Markiem Stankiewiczem
str. 6–7

Na deser upiekę tartę cytrynową
– Dbam o to, aby pracę pogodzić z treningami,
a ćwiczę codziennie z wyjątkiem dni, kiedy mam dyżury. Uważam, że bieganie wspaniale wpływa także na
inne sfery życia – biegnąc mogę sobie wszystko spokojnie przemyśleć, poukładać, odstresować się, uwolnić od zmęczenia po pracy w szpitalu –
mówi Anna Michałowska, ginekolog,
zdobywczyni tytułu Sportowca Roku 2015,
w rozmowie z Anną Augustowską
str. 13
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Lekarz, pacjent, dwa bratanki

Diagnoza wstępna
W drugiej połowie XX wieku (1973)
Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne, a następnie WHO wykreśliły homoseksualizm z katalogu zaburzeń psychicznych.
I chociaż niekiedy zdarzają się odpryski relacji społecznych hetero-/homo-, dla nas lekarzy ważniejsze jest zagadnienie (jak ujął
to rzecznik praw obywatelskich) „równego traktowania osób nieheteroseksualnych
i transpłciowych w obszarze opieki zdrowotnej.
W kwietniu br. odbyła się konferencja poświęcona tej tematyce, zorganizowana przez rzecznika. Może nawet odczuwałem zdziwienie czytając pismo zapraszające do uczestnictwa w niej. Zdziwienie, gdyż temat wydawał mi się wydumany. Nie spotkałem się w swojej długiej pracy zawodowej ani
razu z sytuacją, która mogłaby sugerować problem w relacji
homoseksualny pacjent – lekarz, ani u siebie, ani u kolegów.
W dyskusji na ten temat w szerokim gronie lekarzy usłyszałem również takie same zdania. Nauka medycyny i doświadczenie zawodowe powodują, że nie interesuje nas orientacja
seksualna pacjenta i nie zastanawiamy się przy tym lub nie
pamiętamy, że to samo mówi Kodeks etyki lekarskiej.
Pierwszy raz w historii odwiedził Lubelską Izbę lekarską
minister zdrowia. Wprawdzie Konstanty Radziwiłł przyjechał
do Lublina w sprawie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej,
ale znalazł czas i nie omieszkał odwiedzić naszej Izby.
Ostatnio z Ministerstwa Zdrowia powiało dobrymi wiadomościami. Otrzymaliśmy propozycję zawarcia kompromisowego porozumienia z ministrem zdrowia, dotyczącego lat 2007–2015 i wiążącego się z dopłatą za zadania przejęte od państwa przez Izbę. Odbyło się spotkanie prezesów
izb lekarskich z ministrem zdrowia, dyrektorami ministerstwa i prokuratorii. Zapadły uzgodnienia dotyczące porozumienia za minione lata. W pracach nad tym tematem jesteśmy obecnie daleko zaawansowani i niewykluczone, że kiedy ten tekst ukaże się w druku, umowa z ministerstwem będzie już sfinalizowana. To nie wszystko. Zapowiada się, że
pierwszy raz w historii finansowanie zadań przejętych od państwa przez Izbę (rejestr, rzecznik odpowiedzialności zawodowej, Sąd Lekarski) odbędzie się na poziomie zbliżonym do
faktycznie ponoszonych przez samorząd lekarski kosztów
na realizację zadań publicznych. Dotychczas finansowanie
to odbywało się na poziomie ok. 30 proc. kosztów ponoszonych przez Izbę. Zapewniam, że nie są to działania pozorowane, gdyż zaplanowany budżet ministerstwa na ten cel pozwala na takie szacunki. Powołaliśmy na spotkaniu w ministerstwie zespół izbowo-ministerialny, którego zadaniem jest
opracowanie jednostkowego kosztu wykonywanego zadania.
Usłyszeliśmy ze strony ministra deklarację podpisania z izbami umów na nowych warunkach finansowych za realizację
zadań w 2016 r. znacząco wcześniej jak dotychczas. Są też,
moim zdaniem, dobre informacje dla całej społeczności lekarskiej. Dotyczą one wynagrodzenia pracowników w ochronie zdrowia. Minister uważa, że sprawa ta powinna być regulowana systemowo, gdyż zapobiegnie to m.in. dysproporcjom, jakie grożą obecnie w związku z realizacją podwyżek
dla pielęgniarek. Takim sposobem jest odniesienie wynagrodzenia do średniej krajowej dla poszczególnych grup zawodowych i już w ministerstwie trwają z tym związane prace.
Mogę więc odpowiedzieć jednej z moich koleżanek, która
pyta mnie od kilku lat, co kilka dni – kiedy wzrośnie jej wynagrodzenie? Gośka – niebawem.
Janusz Spustek
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Świadczeniodawca zamiast lekarza, świadczeniobiorca zamiast pacjenta, rynek zdrowia zamiast ochrony zdrowia, kontrakt zamiast umowy o pracę z lekarzem, koszyk świadczeń zamiast twardych danych epidemiologicznych, procedury medyczne zamiast badań i zabiegów, nadwykonania zamiast ofiarnego służenia ludziom w chorobie, SOR zamiast izby przyjęć,
wypisywanie recept zamiast ich wystawiania, certyfikaty umiejętności zamiast specjalizacji, ekonomizacja i ekonomika zamiast medycyny.
Zdawałoby się, że po kilkunastu latach takiej tresury frazeologicznej system ochrony zdrowia będzie funkcjonował coraz
lepiej. Okazuje się, że semantyka niejednego już polityka odarła ze złudzeń i zwyczajnie zapędziła w kozi róg. Różnica między semantyką a polityką polega na tym, że semantyka zajmuje
się analizą prawdziwych znaczeń wyrazów. Tymczasem polityka lubuje się w nadawaniu słowom znaczeń dotąd nieznanych,
ale za to skutecznych wytrychów do często pokrętnych teorii.
Niestety, musimy z tym żyć.
Rodzimi politycy na froncie wzajemnego wyniszczania się
nie oszczędzają również lekarzy. Bo ich po prostu nie lubią, za
to, że ci nieustannie kpią z ich ignorancji i braku szacunku. Czasem tylko obie strony puszczają do siebie oko, bo tak im podpowiada savoir-vivre. Politycy najchętniej nakręcają kryzys zaufania pacjenta do lekarza, u szczytu którego pacjent przed kamerami będzie, ze łzami w oczach, milionom widzów opowiadał o krzywdzie doznanej właśnie od lekarzy. Najlepiej tyłem
do kamery. Z badań CBOS wynika, że co trzeci Polak odczuł na
sobie błędy popełnione przez lekarzy. Gdzieś głęboko w nas siedzi skłonność do nazywania wszystkiego, co nam się nie udało,
błędem lub winą innych osób. Tymczasem opinie ekspertów lądują w urzędniczych szufladach. Zresztą, deptanie autorytetów
powoli zalicza się do dobrego tonu.
O przestawieniu polskiej ochrony zdrowia z głowy na nogi, napisano już tysiące publikacji, zużyto tony atramentu i farby drukarskiej. Szkoda tylko, że jak grochem o ścianę! Kto dziś pamięta, że według oryginalnej koncepcji lekarz rodzinny to miał być

Komisja Rekreacji i Sportu LIL
zaprasza 29 maja 2016 r. (niedziela)

na Rodzinny Piknik
w ośrodku MALIBU w Krężnicy koło Lublina
Krężnica Jara 131a, 20-515 Lublin, końcowy 8

Atrakcje dla dorosłych i dzieci.
W czasie imprezy dostępne będą:
zjazd tyrolski, jazda czterokołowcem dla dzieci,
symulator strzelecki, rzut beczką, przeciąganie liny,
strzelanie z łuku, most wietnamski,
strzelanie z wiatrówki do „kaczek”, skoki na trampolinie,
zamek i zjeżdżalnia dla dzieci,
kącik zabaw dla dzieci z atrakcjami pod opieką pedagogów,
piłkarzyki barowe, pływanie gondolą po stawie,
siłomierz bokserski – konkurs na najmocniejsze uderzenie,
rowery wodne.
Wstęp dla członków LIL oraz ich rodzin BEZPŁATNY,
prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa (z liczbą osób)
na adres komisja.sportu-imprezy@oil.lublin.pl
komisja.sportu-imprezy@oil.lublin.pl,,
lub telefonicznie +81 536-04-50 (wewn. 2)
2)..
Więcej informacji na stronie komisji: sport.oil.lublin.pl

MEDICUS 5/2016

ktoś, kto będzie w stanie samodzielnie poprowadzić trzy czwarte problemów zdrowotnych pacjentów. Tymczasem stworzono
w pośpiechu rzeszę ludzi, od których domagamy się ogromnej
wiedzy z wielu specjalności, a odebrano im prawo do stawiania
diagnozy i decyzji, jak ma być leczony pacjent. Oni co prawda mogą wystawiać pacjentowi recepty, ale tylko pełnopłatne.
Jeżeli mają go leczyć na zniżkę,
to już ich wiedza jest niewystarTo władza zrobiła
czająca. Pacjent musi mieć świz lekarzy podmioty
stek od specjalisty. No i tak sogospodarcze
bie rosną kolejki.
Kolejne absurdy niesie samo
i świadczeniodawców,
życie.
Po tych pseudoreformach
a z pacjentów „pesele”
w ciągu minionego ćwierćwiei świadczeniobiorców.
cza, nic porządnie nie funkcjonuje. Szpitale wojewódzkie i powiatowe są nadal bastionami zatrudnienia, a nie leczenia ludzi. Co więcej, mekką dla lokalnych kacyków partyjnych, aby
w tych szpitalach na ciepłej posadzie umieścić swoją synową
lub szwagra. Chory system niechętnie zatrudnia najlepszych
lekarzy. Bo są bardzo kosztowni. Raczej się ich zwalnia, a na
ich miejsce daje się osobę w trakcie specjalizacji, bo jej można mniej zapłacić.
Rosną zastępy młodzieży lekarskiej, która za chwilę nie będzie miała od kogo się uczyć. Medycyna to również rzemiosło,
którego trzeba uczyć się od mistrza. Młody lekarz wiele też może się nauczyć od doświadczonej pielęgniarki. Pod warunkiem,
że ta pielęgniarka nie zamieniła już szpitala w Lubartowie czy
Łukowie na Uniwersytecki Szpital w Londynie (UCLH), który
właśnie potrzebuje „na cito” pięćset osób do pracy w tym zawodzie. Średnie zarobki wynoszą tam 2,3 tys. funtów, ale doświadczone i utalentowane pielęgniarki mogą zarobić nawet
więcej, jeśli biegle mówią po angielsku.
Niestety, we wszystkich partyjnych sejfach zabrakło i nadal
nie ma gotowych projektów rozporządzeń zmiany na lepsze
w opiece zdrowotnej. Za każdym razem, przy zmianie władzy

trwa zabawna łapanka na stanowisko ministra zdrowia. Dlaczego? Bo Radziwiłł, Zembala, Balicki, Opala, Maksymowicz, Żochowski czy Sidorowicz – to postacie gotowe raczej na pomnik medycyny, niż urząd,
który ma dać 38 milionom mieszkańców Polski gwarancję pomocy w realnym według
nich zagrożeniu życia czy zatrwożeniu się
o swoje zdrowie. Ministrowie zdrowia zawsze umilali wizerunek nowej władzy, która
dziarsko zabierała się do stanowczych działań. Owszem, bywało że cieszyli się środowiskowym i salonowym prestiżem, ale realnymi politycznymi wpływami i możliwościami już prawie nigdy.
Nie odmawiam talentu, poczucia misji ani zawodowej biegłości gabinetowi ministra Radziwiłła, ale podkreślana przez
niego samego na każdym kroku apoteoza wytężonej pracy na
Miodowej od świtu do północy na mnie bynajmniej jakoś nie
robi wrażenia. Słyszę to nieustannie od każdego ministra od co
najmniej dwudziestu lat. Przypominam, że dla pacjentki z niedoczynnością tarczycy, oczekującej pół roku na wizytę u endokrynologa, liczą się tylko dokonania ministra, a nie jego górnolotne deklaracje i usprawiedliwienia.
NFZ jako strażnik służby zdrowia tak się zapętlił, że dla niego klęską jest postępowanie zgodnie nie tylko z konstytucją, ale
ze zdrowym rozsądkiem i ludzką przyzwoitością.
Koniec końców, dzisiejsze spotkanie świadczeniodawców
i świadczeniobiorców, to już często nie to samo co niegdyś wizyta pacjenta u lekarza. Dziś i jutro obie strony muszą się w tym
systemie odnaleźć, ale to może okazać się dramatycznie trudne, dopóki za drzwiami tego gabinetu czyha czujna inspekcja
NFZ. Dlaczego? Bo to władza w swej pazerności i braku roztropności zrobiła z lekarzy przedsiębiorców, podmioty gospodarcze i świadczeniodawców, a z pacjentów „pesele” i świadczeniobiorców.
Marek Stankiewicz

Oddamy Ci 70 proc. składki
Lubelska Izba Lekarska zwróci lekarzom część składki ubezpieczeniowej
z tytułu odpowiedzialności cywilnej niezależnie od tego, jakiego wybiorą ubezpieczyciela. Ale tylko tym, którzy regularnie opłacają składki członkowskie i nie
zalegają z ich spłatą.
W grudniu ub. roku Okręgowa Rada Lekarska podjęła decyzję o dofinansowaniu
ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej na rok 2016 poprzez zwrot części składki ubezpieczeniowej. Dofinansowanie obejmuje zarówno obowiązkowe ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia przez lekarzy i lekarzy dentystów praktyki zawodowej, jak i dobrowolne ubezpieczenia OC
lekarzy nieprowadzących działalności gospodarczej.
Każdy lekarz i lekarz dentysta ma prawo
ubiegać się o zwrot składki na ubezpieczenia obowiązkowe w wysokości 70 proc.
kwoty wynikającej ze stawek wynegocjowanych przez LIL w ramach umowy w tym

zakresie ze STU Ergo Hestia SA, a zróżnicowanych według trzech grup ryzyka:
– w I grupie ryzyka: składka ubezpieczenia w wysokości 100 złotych – należny
zwrot: 70 zł/rok,
– w II grupie ryzyka: składka ubezpieczenia w wysokości 200 złotych – należny
zwrot: 140 zł/rok,
– w III grupie ryzyka: składka ubezpieczenia w wysokości 400 złotych – należny
zwrot: 280 zł/rok.
Wysokość kwoty zwrotu składki na ubezpieczenia dobrowolne będzie odpowiadać
wysokości kwoty zwrotu dla ubezpieczeń
obowiązkowych:
– w I grupie ryzyka – 70 zł/rok,
– w II grupie ryzyka – 140 zł/rok,
– w III grupie ryzyka – 280 zł/rok.
Prawo do zwrotu posiadają lekarze niezależnie od wyboru ubezpieczyciela, ale
tylko według zasad i do wysokości stawek
zwrotu opisanych powyżej.
Ze zwrotu można skorzystać tylko w ramach jednego rodzaju ubezpieczenia i tylko
MEDICUS 5/2016

z jednego tytułu ubezpieczeniowego, obejmującego w sumie okres nie dłuższy niż 12
miesięcy 2016 r., niezależnie od liczby i rodzajów posiadanych ubezpieczeń.
Warunkiem otrzymania zwrotu jest:
opłacenie w całości składki za ubezpieczenie, brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich na rzecz samorządu lekarskiego, złożenie odpowiedniego wniosku (dostępnego z witryny internetowej –
www.oil.lublin.pl) wraz z dołączoną polisą
ubezpieczeniową na rok 2016. W przypadku ubezpieczenia obowiązkowego zawartego przy udziale aplikacji na stronie www
LIL zamiast polisy można dołączyć dowód
wpłaty.
Wnioski o zwrot części składki za ubezpieczenie OC lekarzy można składać osobiście w siedzibie LIL (IV piętro pok. 403)
lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Polisy OC są rozsyłane przez brokera z adresu
e-mailowego: polisy@lewczuk.biz
(ms)
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Za nami dobry, owocny rok
Co dalej – plany

Tymi słowami swoje zjazdowe wystąpienie rozpoczął prezes LIL Janusz Spustek. Dopisała też frekwencja przybyłych
na obrady, a także panująca na sali atmosfera.

W czasie roboczej części zjazdu, którą poprowadził sprawnie
i dynamicznie Leszek Buk, przyjęto przygotowane przez prezesa Janusza Spustka sprawozdanie z działalności ORL, w którym podkreślał cieszącą się dużym zainteresowaniem lekarzy
decyzję o zwrocie 70 proc. składki z tytułu ubezpieczenia OC.
Prezes zwrócił też uwagę na coraz lepszą ściągalność składek;
bardzo dobrze prowadzone szkolenia, na które przeznacza się
coraz większe dofinansowanie; chwalił rozmach imprez sportowo-integracyjnych i kulturalnych.

Wybitni – docenieni
Obrady Okręgowego Zjazdu Lekarzy, które odbyły się 19
kwietnia w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym Etiuda przy ul. Nałęczowskiej w Lublinie, przebiegły sprawnie
i efektywnie.

Uczestniczyło w nich 141 delegatów (co stanowi 66 proc.
uprawnionych do udziału w zjeździe). Przybyli także zaproszeni goście: reprezentanci władz wojewódzkich i miejskich a także przedstawiciele samorządów zaufania publicznego. Do zebranych przemówił rektor Uniwersytetu Medycznego prof. Andrzej Drop, podkreślając dobrą współpracę uczelni z samorządem. – Cieszę się, że łączą nas wspólne inicjatywy, jak choćby
ostatnio rozstrzygnięty konkurs fotograficzny dla lekarzy i studentów kierunków medycznych – mówił.
Jak zawsze pierwsza część zjazdu to czas na uhonorowanie
lekarzy szczególnie wyróżniających się swoją postawą i zaangażowaniem. W tym roku Dyplomem Diamentowego Lauru Medycznego został nagrodzony Jerzy Jakubowicz, o którym trudno

nie mówić inaczej jak o człowieku renesansu. Lekarz internista ze specjalizacją z chorób wewnętrznych, medycyny pracy, medycyny ogólnej i medycyny społecznej, który w zawodzie przepracował ponad 40 lat. Humanista z imponującą wiedzą historyczną, znawca dziejów rodów arystokratycznych, autor 10 książek i ponad tysiąca artykułów (publikowanych także m.in.w Medicusie, z którym stale współpracuje). Podróżnik.
Wreszcie pedagog, który do dzisiaj (od 60 lat!) prowadzi zajęcia z młodymi lekarzami.
Odbierając laur wzruszony doktor Jakubowicz dziękował
wszystkim osobom, z którymi pracował podkreślając, że nikt
nie działa w próżni, a na zakończenie zaskoczył wszystkich
nieprzeciętnym poczuciem… czarnego humoru: – Mam swoje
lata i trudno przewidzieć, ile razy jeszcze się z państwem spotkam ale… zapraszam na ul. Lipową, do kwatery koło pomnika Powstańców Styczniowych. Każdego, kto mnie tam odwiedzi, będę serdecznie witał. Po takim wystąpieniu nie było końca oklaskom (sylwetkę Jerzego Jakubowicza przybliżyliśmy
w marcowym wydaniu Medicusa a także w Medicusie z maja 2015 roku).

przedstawiciela prawnego dla pacjentów wymagających opieki w ZOL i DPS, którzy nie są zdolni do podejmowania samodzielnych decyzji.
Z prośbą o finansowe wsparcie realizacji filmu pt. „Wołyń”
w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego zwrócił się do zebranych
Jacek Rudnik (do ukończenia filmu pozostało do nakręcenia jeszcze tylko kilka scen i właśnie na ich realizację zbierane są teraz
pieniądze). Film ma być wielką epicką epopeją o losach Polaków kresowych w czasach II wojny światowej, przedstawiającą
wydarzenia określane mianem ludobójstwa na Kresach, które
objęły w głównej mierze tereny województw: lwowskiego, wołyńskiego, tarnopolskiego, stanisławowskiego, poleskiego oraz
lubelskiego. Akcja filmu obejmuje okres od wiosny 1939 roku
Następnie przyjęto sprawozdanie finansowe, które przedstawiła skarbnik Izby, Maria Dura.
XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów Lubelskiej
Izby Lekarskiej uchwalił budżet Lubelskiej Izby Lekarskiej
na rok 2016, w którym zawarte są przychody ogółem na kwotę 6.236.000,00 zł, koszty na kwotę 5.998.990,00 zł (szczegóły
sprawozdania finansowego za rok 2015, a także plan budżetu na
2016 można znaleźć na stronie internetowej LIL).
Po sprawozdaniu rzecznika odpowiedzialności zawodowej
Janusza Hołysa, a następnie przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego Pawła Trubeckiego w czasie dyskusji uchwalono trzy apele: o podjęcie działań w sprawie przygotowania
wzorów formularzy zgód na leczenie stomatologiczne (zostaną umieszczone na stronie LIL); o podjęcie działań zmierzających do zakupu siedziby LIL i nieruchomości dla delegatur
a także apel o stworzenie uproszczonej procedury ustanowienia

Chwilę później wręczono – po raz pierwszy w historii LIL –
Dyplom Uznania za szczególne osiągnięcia sportowe w 2015 roku. Otrzymała go młoda ginekolog z Kliniki Położnictwa i Perinatologii UM w Lublinie Anna Michałowska (rozmowa z nagrodzoną biegaczką na str. 13).

do lata 1945 roku, a główna jej część toczy się w wiosce zamieszkanej przez Ukraińców, Polaków i Żydów, w południowo-zachodniej części województwa wołyńskiego.
– Lubelska Izba Lekarska jest dziedzicem i spadkobiercą
działającej przed wojną Okręgowej Izby Lekarskiej LubelskoWołyńskiej, historia Wołynia powinna być nam wyjątkowo bliska – podkreślał w swym wystąpieniu Jacek Rudnik.
Osoby pragnące wspomóc fundusz filmowy, mogą
dokonywać wpłat na konto Fundacji na rzecz Filmu Wołyń
– numer konta IGN Bank Śląski
40 1050 1012 1000 0090 3086 2941
Anna Augustowska

Czas najwyższej jakości
z prof. dr. hab. n. med. Andrzejem Dropem,
JM Rektorem
Lubelskiego Uniwersytetu Medycznego,
rozmawia Marek Stankiewicz

• Panie Rektorze, porozmawiamy szczerze o medycynie?
– No jasne!
• Również o jej szansach, zagrożeniach i ostrych zakrętach?
– Tylko w szczerej rozmowie można cokolwiek sobie wyjaśnić.
• Minister Radziwiłł zapowiada
zwiększenie limitów dla młodzieży
studiującej medycynę w języku polskim. Wicepremier Gowin rozważa zaś
odpracowanie kosztów studiów lekarskich. Czy te plany wydają się Panu zasadne i roztropne?
– Plany ministra Radziwiłła są nie tylko zasadne, ale urzeczywistniają nasze
długoletnie starania o zwiększenie limitu
przyjęć na studia. Dotychczas były one
bezskuteczne. Na jednego mieszkańca
Polski przypada najmniej lekarzy w całej Unii. Im szybciej zabierzemy się za
nadrabianie tego niedostatku, tym lepiej.
Natomiast nie wyobrażam sobie, aby
nasi absolwenci mieli za studia zapłacić lub w inny sposób zrekompensować
ich koszty. Byłoby to zresztą niezgodne
z unijną zasadą wolności przemieszczania się, osiedlania i podejmowania pracy w wyuczonym zawodzie.
• Wiceminister Jarosław Pinkas chce
utworzyć wydział lekarski w Uczelni
Łazarskiego w Warszawie. Czy można studiować medycynę
poza murami uniwersytetów medycznych?
– Uważam, że uniwersytety medyczne ze swoją długoletnią tradycją, sławami naukowymi i kadrą dydaktyczną są najbardziej właściwym miejscem. Powstały już wprawdzie nowe
wydziały lekarskie w Rzeszowie, Kielcach i Zielonej Górze,
za chwilę medycynę będzie można studiować w Opolu. Chcę
zwrócić jednak uwagę, że studia medyczne mają obecnie status studiów praktycznych, a nie ogólnoakademickich. Otworzono tym samym boczny tor edukacji lekarskiej w prywatnych uczelniach bez należytej infrastruktury, niezbędnej w procesie nauczania przeddyplomowego. Takie wirtualne nauczanie np. anatomii może okazać się groźne w skutkach, co ostatnio dostrzeżono u brytyjskich chirurgów, którym brakuje biegłości manualnej.
• Polska młodzież gremialnie garnie się do zawodu lekarza. Ale czy wszyscy się mentalnie doń nadają? Jak odróżnić
ziarno od plew?
– Niestety, nie ma takiej recepty. Kiedyś były to testy i rozmowy kwalifikacyjne, dziś o przyjęciu na studia decydują oceny
punktowe z matury. Czy to dobrze? I tak, i nie. Ciągle mam w pamięci naszą absolwentkę, której kiedyś do przyjęcia na studia
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zabrakło dwóch punktów. Skończyła płatne studia i z powodzeniem praktykuje teraz jako lekarz rodzinny w Salt Lake City. To właśnie u nas powstała pierwsza w Polsce pracownia komunikowania się w medycynie. Chcemy ten odcinek nauczania
i wychowania wzmocnić jeszcze bardziej.
• Wieść obiegowa głosi, że władze uniwersytetu wyciągając
rękę po pieniądze do studentów z Tajwanu czy USA, stawiają
szlaban polskim maturzystom…
– To kompletna bzdura! Utarł się fałszywy pogląd, że zagraniczny student zajmuje komuś miejsce w uczelni. Przecież oni
mają swoje domy akademickie. Przeznaczyliśmy ponad cztery
miliony złotych na poprawę warunków bytowania w „akademikach” dla polskiej młodzieży. Kształcenie cudzoziemców to także nowe źródło naszego prestiżu. Nasi zagraniczni absolwenci to
ambasadorzy Lublina gdzieś w szerokim świecie. Przypomnę, że
amerykański komitet ds. zagranicznych
uczelni medycznych docenił polskie medyczne szkoły wyższe za spełnianie najwyższych standardów i podtrzymał – do
jesieni 2017 roku – pozytywną ocenę
poziomu i warunków kształcenia, uzyskaną przez nie w roku 2011. Dzięki tej
decyzji studenci z USA będą mogli studiować na naszych uczelniach, ubiegać
się o dofinansowanie nauki z federalnego programu kredytowego, a po zakończeniu edukacji przystępować do państwowego egzaminu lekarskiego w Stanach Zjednoczonych, na takich samych
zasadach, jak osoby kończące studia na
uczelniach amerykańskich.
• Zatem gratulacje!
– Mamy przecież akredytację na
stan Nowy Jork i Kalifornię. Kosztowało nas to tydzień bezsenności i niepewności. Ale powiodło się. To dzieło
wielu ludzi. Możemy być dumni i spokojnie przeć do przodu.
• Co jest zatem największym utrapieniem polskiego szkolnictwa medycznego?
– Rozmaitych trudności nie upatrywałbym w kategoriach
utrapienia. Nasza uczelnia dobrze radzi sobie ze wszystkim. Towarzyszy nam 65 lat doświadczenia w akademickim nauczaniu medycyny w Lublinie. Nasi absolwenci stomatologii zdali
ostatnio Lekarski Egzamin Końcowy z pierwszą lokatą w kraju,
a lekarze z piątą, toteż im gratuluję. Mamy opracowaną strategię rozwoju uniwersytetu do 2020 roku. Byliśmy przygotowani na zmiany wynikające z likwidacji stażu podyplomowego.
Sprostamy również decyzji ministra zdrowia, jeśli staż powróci.
Rozwijamy centra edukacyjne ze stanowiskami trenażerowymi
i symulatorami komputerowymi. Bez nich nie ma dziś na świecie nowoczesnych ośrodków nauczania medycyny. Nie oznacza
to jednak, że nie będziemy ćwiczyć z pacjentami. Tyle tylko, że
dziś pacjent ma ustawowe prawo odmowy badania palpacyjnego czy osłuchowego przez całą grupę studencką.
• Patologie nie omijają również uniwersytetów. Jak zbiorowa mądrość naszej Alma Mater radzi sobie z nepotyzmem,
korupcją i plagiatami?
– Zapewniam, że w naszym uniwersytecie nie ma już takich
jednostek organizacyjnych, gdzie członkowie tej samej rodziny
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podlegaliby sobie bezpośrednio. Mamy regulamin przeciwdziałania
mobbingowi i korupcji uchwalony przez Senat uczelni. O przymykaniu oczu na te zjawiska nie może być mowy. Plagiatorzy na szczęście dotychczas omijali nasze kliniki i laboratoria badawcze.
• Czy jest Pan zadowolony z wkładu lubelskich naukowców
w rozwój medycyny?
– Powiem więcej, jestem z nich dumny. Z lubelskiej Alma Mater
wywodzi się aż sześciu konsultantów krajowych, pięćdziesięciu sześciu wojewódzkich i wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, prezesi krajowych i europejskich towarzystw naukowych, europejscy koordynatorzy programów naukowych. Ich nazwiska i dokonania robią wrażenie w kraju i za granicą. Z lubelskiej farmacji wywodzi się wielu
dzisiejszych profesorów w Białymstoku i Gdańsku. W Lublinie prowadzone są jedyne w kraju studia biomedyczne, na których wykładają gościnnie profesorowie z Louvain i Turku. W ośrodku medycyny
doświadczalnej mamy jedyny w Polsce siedmioteslowy aparat do badania zwierząt. Chcemy, aby w przyszłości lokomotywą postępu naukowego stał się oddany niedawno do użytku wspomniany ośrodek
medycyny doświadczalnej. Mamy również ambitny plan utworzenia
regionalnego centrum genetyki i biologii molekularnej.
• Lubelska Alma Mater to również kliniki o najwyższym poziomie referencyjnym. Czy uczelni nie przydałaby się dodatkowa baza łóżkowa, której przecież w Lublinie nie brakuje?
– Nie wykluczam również takiego scenariusza. Nasza baza jest
w miarę wystarczająca, ale wymaga nieustannego unowocześniania. A na to potrzebne są miliony i przy ubieganiu się o środki unijne co najmniej 15-procentowy wkład własny. W skali kraju nie odpowiada nam rola ubogiego krewnego na wschodniej rubieży Europy. Prawie dziesięć lat czekaliśmy na decyzję w sprawie rozbudowy
naszej bazy klinicznej szpitala przy ul. Staszica. Strumień pieniędzy
inwestycyjnych wówczas płynął wartko, ale nigdy jakoś przez Lublin. Stomatologia również zasługuje na nowoczesny obiekt.
• Panie Rektorze, czy łatwo przychodzi Panu zachować stoicki
spokój wobec chaosu i kryzysu organizacyjnego wokół Centrum
Onkologii Ziemi Lubelskiej?
– Od zawsze powiadam, że jestem za silną i skuteczną onkologią, a nie za nowym szpitalem wieloprofilowym przy Jaczewskiego, który np. prostuje skrzywione przegrody nosowe. Tymczasem
pacjentów w stanie terminalnym przywozi się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPSK nr 4 przy ul. Jaczewskiego oraz al. Kraśnickiej. Tak dalej być nie może. Gdzieś zapomniano o logistyce.
Jesteśmy otwarci i gotowi na współpracę. W nowym budynku centrum powstanie ogromny blok sal wykładowych. Uważam, że COZL
będzie musiało skupić się na leczeniu, a uczelnia będzie uczyć. Bo
uniwersytet musi mieć akademicką onkologię. Koniec. Kropka.
• Co jest dla Pana największym wyzwaniem na kolejną kadencję?
– Lubelski Uniwersytet Medyczny to dziś piętnaście kierunków
kształcenia. Dwa wydziały lekarskie: jeden ze stomatologią, drugi z oddziałem anglojęzycznym. Ponadto Wydział Farmaceutyczny
z analityką medyczną i Wydział Nauk o Zdrowiu, jeszcze do niedawna pielęgniarski, którego historia sięga lat siedemdziesiątych
ubiegłego stulecia. Od kiedy w 2012 roku zostałem rektorem moim credo pozostaje niezmiennie troska o jakość kształcenia, wychowania, leczenia oraz kondycję jednostek naukowo-badawczych. Jestem przekonany, że to właśnie jakość zapewni naszym absolwentom konkurencyjność, z którą ambitny lekarz musi się dziś liczyć
i zmierzyć, aby sięgnąć po zawodowy sukces. Chcę i będę sprzyjał
zdrowym zasadom partnerstwa w medycynie, wzajemnemu zrozumieniu i dążeniu do celu dla dobra chorego.

W dniach 24–30 kwietnia Światowa
Organizacja Zdrowia (WHO) przypomniała całemu światu o ogromnym
dobrodziejstwie ludzkości, jakim są
szczepienia.
Wyobrażam sobie, że teraz gdzieś
w niebiosach podali sobie dłonie angielski lekarz Edward Jenner i francuski prekursor mikrobiologii Ludwik Pasteur, obaj pogromcy ospy prawdziwej oraz
wścieklizny i wąglika, które jeszcze przed wiekami zmiatały z powierzchni Ziemi całe ludzkie siedliska. Mam nadzieję, że w niebiańskim klubie dobroczyńców poczesne
miejsce odnajdzie również Hilary Koprowski, polski lekarz, który w 1959 roku, dzięki odkryciu szczepionki na
poliomyelitis, uwolnił tysiące polskich dzieci od kalectwa,
a ich rodziców od męczeńskiego piekła. Pikanterii tej narracji dodaje fakt, że ojciec Pasteura był grabarzem.

Zaszczepić zdrowy
rozsądek
Dziś powszechne i obowiązkowe szczepienia każdego
dnia chronią życie i zdrowie milionów dzieci i dorosłych.
Ale historia lubi się powtarzać, a lekceważenie szczepień
grozi cofnięciem ludzkości do czasów, kiedy szczepionek
nie było. W USA wprawdzie nikt nikogo do szczepień nie
zmusza, ale bez kompletu 16 szczepień żadne dziecko nie
zostanie tam przyjęte do żłobka, przedszkola, szkoły lub
na uczelnię. W ostatnich latach przypominają o sobie takie choroby jak odra i krztusiec. Ogniska zapalne odry pojawiały się, wyłącznie na skutek niepełnego zaszczepienia danej populacji, np. w Niemczech, Holandii, Austrii,
Hiszpanii. Z poważną skalą zachorowań borykają się nasi wschodni sąsiedzi. W Polsce w ostatnich latach hospitalizowano kilkadziesiąt przypadków odry. Bez szczepień
ta liczba może gwałtownie wzrosnąć. „Banalne” różyczka
czy świnka także niosą ryzyko groźnych powikłań, szczególnie dla płodu. Właśnie odrze i różyczce WHO dedykowała tegoroczny Tydzień Szczepień.
Medycyna potrafi dziś obronić kobiety przed rakiem
szyjki macicy, wywoływanym najczęściej przez wirus
brodawczaka ludzkiego (HPV). Od ponad 10 lat ludzkość dysponuje szczepionką przeciw temu wirusowi –
przypomina prof. Ewa Augustynowicz z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Brak wiary w jej skuteczność i lekceważenie zachęty do zaszczepienia się, mierzy się ciągle pięcioma pogrzebami polskich kobiet i matek każdego dnia.
Niestety, żadna szczepionka nie chroni jeszcze przed
brakiem rozsądku, czym najłagodniej można usprawiedliwiać nawoływanie do rezygnacji z powszechnych szczepień. W ciągu ostatnich pięciu lat liczba rodziców, którzy odmówili zaszczepienia swoich pociech wzrosła aż
czterokrotnie. Jeszcze trudniej pojąć fakt celowego, niemal szamańskiego zakażania dzieci. Niedawny przypadek
dziecka, które zmarło z powodu ospy wietrznej, jaką rodzice zarazili świadomie podczas tzw. ospa-party, powinien być dla naszego społeczeństwa wystarczającym argumentem, by nie słuchać dr. Google, ale sięgać po rzetelne informacje i dowody naukowe. Nie mieści mi się
w głowie taka niefrasobliwość.
Marek Stankiewicz
stankiewicz@hipokrates.org
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Z obrad ORL – marzec 2016 r.

Ośrodek radioterapii już leczy!
Ponad sześć i pół tysiąca mkw. powierzchni użytkowej, dwa piętra, przestrzeń sal chorych a przed budynkiem
parking na 160 miejsc. Od marca w Zamościu działa nowoczesny (drugi obok
Lublina w regionie) ośrodek radioterapii. Tym samym miasto stało się kolejną placówką, w której prowadzone jest
kompleksowe leczenie pacjentów onkologicznych.

Kompleksowo
i nowocześnie
Zamojski szpital posiada już bowiem
Oddział Onkologii Klinicznej i Chirurgię
Onkologiczną. Brakowało tylko radioterapii. Ośrodek powstał przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Prowadzi go firma NU-MED Grupa
SA. Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej jest czwartym ośrodkiem tej
firmy w Polsce. Pozostałe działają w Elblągu, Katowicach i Tomaszowie Mazowieckim.
Zamojski ośrodek powstał na wydzierżawionej, szpitalnej działce o powierzchni 5 tys. mkw. Jego budowa rozpoczęła się w listopadzie 2014. i zakończyła w grudniu 2015 r. Wartość inwestycji wynosi obecnie 80 mln zł jednak
w ciągu dwóch lat wzrośnie do 90 mln
ze względu na zakup dodatkowego sprzętu. Budynek jest dwupiętrowy i ma ponad 6,5 tys. mkw. powierzchni użytkowej. Na parterze znajduje się m.in. rejestracja i zakład radioterapii. Natomiast na
pierwszym piętrze są m.in. sale dla chorych i administracja.
W ośrodku pacjenci mogą korzystać
z nowoczesnego sprzętu, 2 akceleratorów, tomografu komputerowego służącego do planowania oraz pracowni PET-CT.
Do ich dyspozycji jest wyspecjalizowany

personel lekarzy, pielęgniarek, fizyków,
techników i psychologów.
Oddział zamojskiego ośrodka został
wyposażony w 44 łóżka. Posiada 18 sal (od
2- do 4-osobowych), jest też sala wzmożonego nadzoru a także izolatka. Pokoje pacjentów są zaopatrzone w węzeł sanitarny, telewizor, aneks kuchenny z lodówką,
szafki do przechowywania rzeczy.
– Dla chorych i ich rodzin jest przygotowany pokój do spotkań rodzinnych,
w którym można oglądać telewizję, poczytać, napić się herbaty z najbliższymi – informuje Agata Surmacz-Wójcika
z NU-MED.
Oprócz leczenia szpitalnego w ośrodku jest prowadzone leczenie w trybie ambulatoryjnym. Pacjent przychodzi na napromienienie i wraca do domu. Dla tych,
których miejsce zamieszkania jest znacznie oddalone jest przygotowany hostel.
Wszystkie świadczenia w NU-MED.
Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Sp. z o.o. są bezpłatne, dzięki podpisanej umowie z NFZ. Pacjenci

reklama

Sprzedam w Lublinie
przy ul. Zana 11a
nowe lokale na gabinety
i usługi medyczne
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Obrady ORL w dniu 9 marca 2016 r. prowadził Janusz Spustek. Informacje o działalności
delegatur przedstawili ich przewodniczący.
Delegatura Biała Podlaska – 5 marca
2016 r. odbył się kurs szkoleniowy: „Lekarz
przed sądem – jak tego uniknąć, jak się bronić”. Na kurs zgłosiło się 49 lekarzy.
Delegatura Chełm – odbył się kurs: „Wybrane stany zagrożenia życia”, uczestniczyło
w nim 30 lekarzy.
Delegatura Zamość – 1 marca 2016 r. rozpoczął działalność Numed – Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej. Dzięki temu został zwiększony zakres leczenia onkologicznego o radio- i brachyterapię.
Delegatura Lublin – Prezydium ORL poparło kandydatury
na stanowiska konsultantów wojewódzkich: Sławomir Rudzki
– transplantologia kliniczna, Leszek Grzywna – otolaryngologia
dziecięca, Marzena Boguń-Hajkowska – medycyna rodzinna.
Działalność komisji problemowych przedstawili ich przewodniczący.
Komisja ds. Seniorów – zmarła lek. stomatolog Danuta Buchlińska. Prelekcję – „Chiny stare i nowe” z pokazem zdjęć z podróży, wygłosił prof. L. Panasiuk. W dniu 17.03.2016 r. odbyło

przyjmowani są na bieżąco, po wcześniejszym wykonaniu planu napromieniania.
Szefem radioterapii jest z-ca dyrektora ds.
medycznych Krzysztof Patyra.

się spotkanie wielkanocne, połączone z gratyfikacją dla jednej
seniorki – 90-latki.
Komisja ds. Kultury – w dniu 12.03.2016 r. odbył się wernisaż prac malarskich Kazimierza Kubiszyna – „Moje wspomnienia”. 17 osób zapisało się na warsztaty fotograficzne.
Komisja ds. Konkursów – desygnowano przedstawiciela
samorządu lekarskiego do konkursu na naczelną pielęgniarkę
w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.
Komisja ds. Kształcenia Medycznego – na staż od 1 marca
2016 r. skierowano 8 lekarzy medycyny i 5 lekarzy dentystów.
W 36 kursach szkoleniowych w 2015 r. uczestniczyło łącznie
2189 lekarzy i lekarzy dentystów.
Komisja ds. Wykonywania Zawodu – realizuje na bieżąco wszystkie zakresy działalności wynikające z jej regulaminu.
Okręgowa Rada Lekarska szeroko omawiała przedstawiany projekt leczenia uzależnień. W wyniku dyskusji ORL wstrzymała
się od przyjęcia ww. programu i zaproponowała, aby skierować go do opracowania niezbędnych poprawek.
(jj)

Akceleratory, tomograf
i modelarnia
Centrum jest wyposażone w tomograf
komputerowy do planowania leczenia firmy Siemens, dwa akceleratory TrueBeam
firmy Varian, pełne wyposażenie modelarni, system unieruchomień pacjenta firmy
Klarity Medical & Equipment oraz system VisionRT do bramkowania.
– Akceleratory TrueBeam, które mamy w naszej placówce, są to najnowsze
tego typu produkty dostępne na rynku.
Wyposażone w kolimator wielolistkowy
MLC i system obrazowania kV (kilowoltażowego) umożliwiają precyzyjne wykonywanie procedur – informuje SurmaczWójcicka. Przyspieszacze TrueBeam pozwalają na wykonywanie terapii w różnych technikach – statycznej, dynamicznej IMRT i dynamicznej RapidArc (terapii łukowej). Obrazowanie kV pozwala na wykonywanie zdjęć lepszej jakości
niż MV, co pozwala na dokładniejsze dopasowanie się do struktur w czasie weryfikacji ułożenia chorego.
Tomograf komputerowy nie różni się
zasadą działania od tych stosowanych
w diagnostyce, ma jedynie nieco szerszy
otwór okola gantry, tak by pacjent zmieścił się w trakcie skanowania ułożony na
podstawkach do unieruchomień w pozycji terapeutycznej. Dodatkowo jest zainstalowany zestaw laserów, które pomagają w ułożeniu pacjenta.
Anna Augustowska

Razem dla zdrowia
W marcu br. w siedzibie Naczelnej
Izby Lekarskiej zaprezentowano „Poradnik dla pacjentów”, będący owocem współpracy środowiska pacjentów i przedstawicieli zawodów medycznych.
Samorządy lekarzy, pielęgniarek
i położnych oraz aptekarzy, we współpracy ze środowiskiem pacjentów, opracowały poradnik, który ma ułatwić poruszanie się w systemie opieki zdrowotnej.
Poradnik jest dostępny na stronie www.
razemdlazdrowia.pl.
Poradnik, zdaniem ekspertów zaangażowanych w prace nad nim, został
opracowany z dbałością o czytelny i jasny przekaz oraz przyjazną formę. Opracowanie zawiera przydatne informacje
z wielu obszarów – m.in. podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, świadczeń
nocnej i świątecznej opieki, szybkiej

ścieżki onkologicznej, zasad zapisywania się na listy oczekujących, lecznictwa
szpitalnego, leków, leczenia za granicą,
praw pacjenta oraz opieki długoterminowej i paliatywnej.
„Problemem pacjentów w Polsce jest
nie tylko ograniczony dostęp do świadczeń zdrowotnych ale także utrudniony dostęp do informacji” – oceniła Ewa
Borek z Fundacji My Pacjenci. Opinię tę
podzielił prezes NRL Maciej Hamankiewicz. „Pacjent ma prawo do informacji
zarówno ze strony lekarza – na temat swojego zdrowia, jak i ze strony państwa – na
temat systemu ochrony zdrowia, w którym musi się odnaleźć. Jeśli chodzi o informacje o systemie, z tym jest problem”
– powiedział.
Rolą poradnika, jak wyjaśniał wiceprezes NRL Romuald Krajewski, jest przede
wszystkim przekazywanie stale aktualizowanych praktycznych informacji. Ma
on jednak także inne cele – wskazywanie
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istniejących ograniczeń w systemie,
zwracanie uwagi pracownikom i pacjentom na potrzebę pomagania sobie,
stanowienie forum wymiany doświadczeń i dialogu a także pola do formułowania propozycji zmian.
Wśród „faktów o dostępie do opieki
zdrowotnej, które warto znać” autorzy
poradnika wymienili np. ten, że na żadnym poziomie systemu ochrony zdrowia
nie obowiązuje rejonizacja, co oznacza,
że pacjenci mogą chodzić do lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej, specjalisty, na badania czy rehabilitację do
każdego świadczeniodawcy posiadającego umowę z NFZ w całej Polsce. Poradnik przypomina, że pacjent w stanie
zagrożenia życia lub zdrowia nie musi
okazywać dokumentów poświadczających prawo do świadczeń. Ma prawo do
natychmiastowej pomocy nawet wtedy,
gdy system eWUŚ nie potwierdzi jego
prawa.
(ms)
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Homeopatia nie dla lekarzy

Z lekarskiej wokandy

Chory na barkach rezydenta
Z definicji współczesnego rezydenta wynika, że „to lekarz
posiadający pełne prawo wykonywania zawodu, odbywający
specjalizację w określonej dziedzinie medycyny na podstawie
umowy o pracę zawartej z jednostką prowadzącą specjalizację
na okres specjalizacji, finansowaną ze środków przeznaczonych
na ten cel przez Ministerstwo Zdrowia”.

Rezydent jest obiektem pożądania
Sytuacja rezydenta jest nie do pozazdroszczenia, zwłaszcza
gdy niejako przymusowo kierowany jest do pracy w szpitalnej
izbie przyjęć i na SOR, ale nie tylko. Pracując na oddziale specjalistycznym, na którym zdobywa doświadczenie w wybranej przez siebie dziedzinie medycyny, również może napotykać różne, nazwijmy to pułapki, które są zwykle efektem pozbawienia specjalizujących się medyków należnego im nadzoru ze strony starszych kolegów. Stwarza to nie tylko realne zagrożenie dla pacjentów, ale również dla samego młodego lekarza, narażając go na ryzyko odpowiedzialności za „niepożądane zdarzenie medyczne”, którego stają się sprawcą.

Niby pod kontrolą
Słuszność tego wywodu ocenimy na kanwie realnego kazusu.
Maria B. należała do osób uczulonych na penicylinę (ampicilinę
i duomox). Maria B. w związku z zakażeniem Helicobacter pylori, trafiła do dużego, tzw. marszałkowskiego szpitala. Podczas
wywiadu lekarskiego w izbie przyjęć, co ustalił później okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej, sięgając po historię
jej choroby, powiadomiła o swoim uczuleniu lekarza dyżurnego. Z karty antybiotykoterapii, a także indywidualnej karty zleceń lekarskich wynikało jednak, że trzeciego i czwartego dnia
pobytu podano jej, przepisane przez prowadzącego ją rezydenta, po dwie dawki augmentinu dziennie. Po czterodniowej hospitalizacji, szpital wydał Marii B. kartę informacyjną z zaleceniami lekarskimi, przewidującymi dalsze zażywanie augmentinu
oraz receptę na ten lek. Zarówno receptę, jak i wspomnianą kartę
podpisał rezydent, ale na karcie widniała także pieczątka i podpis chirurga specjalisty – kierownika jego specjalizacji. Dzień

po wypisaniu ze szpitala, Maria B. trafiła na Szpitalny Oddział
Ratunkowy z powodu reakcji alergicznej po przyjęciu kolejnej
dawki zaordynowanego jej leku. Tam też otrzymała dokument,
podpisany przez lekarza specjalistę, który już dawno powinien
sporządzić jej lekarz rodzinny: „Bezwzględne przeciwwskazanie podawania penicyliny oraz antybiotyków penicylinopochodnych z powodu uczulenia na te preparaty”.

Specjalista nadzoruje,
ale odpowiada rezydent
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Po skompletowaniu dokumentacji medycznej, rzecznik przystąpił do gromadzenia osobowych środków dowodowych, rozpoczynając przesłuchania od rezydenta, który przyznał z całą
szczerością: „Włączyłem erydykację (czyli procedurę całkowitego zwalczenia choroby zakaźnej – przyp. Autora) według
ogólnie przyjętego w oddziale schematu, to jest augmentin, metranizadol i inhibitor pompy protonowej, gdyż nie dopatrzyłem
w dokumentacji, że pacjentka jest uczulona na leki penicylinowe”. Rezydent wyjaśnił przy tym, że przy wypisie każdego
pacjenta przegląda historię choroby, przygotowuje kartę informacyjną, wypisuje receptę i tak przygotowaną dokumentację
składa w sekretariacie oddziału. Chirurg specjalista – kierownik specjalizacji zeznał zaś, że powszechną praktyką w oddziale jest, iż po złożeniu karty informacyjnej chorego w sekretariacie, sekretarka przynosi ją do pokoju lekarskiego i podpisuje ją któryś ze „starszych lekarzy”. W feralnym dniu to właśnie
jemu przypadła w udziale ta czynność, ale jego podpis na będącej punktem zainteresowania rzecznika karcie – jak powiedział „świadczy tylko i wyłącznie o tym, że sprawdzał treść tej
karty, czy nie ma w niej błędów merytorycznych w rozpoznaniu i podobnych”. W tej sytuacji rzecznik poprosił na rozmowę
ordynatora, aby wyjaśnił organizację pracy w oddziale. Z jego
zeznań wynikało, że kierownik specjalizacji nadzoruje – i owszem – pracę i rozwój zawodowy rezydenta, ale nie odpowiada za chorych, których ten młody lekarz prowadzi. Nadzorującym pracę z chorymi jest zwyczajowo lekarz – kierownik odcinka, który po sporządzeniu karty informacyjnej przez lekarza prowadzącego, sprawdza ją pod kątem, „czy zapisy w niej
znajdujące się są zgodne z historią choroby”, podpisuje i przekazuje zastępcy ordynatora, a ten – ordynatorowi. W razie zaś
nieobecności szefa odcinka, kartę informacyjną podpisuje „starszy lekarz” dostępny na oddziale i wówczas to na nim – zdaniem ordynatora – ciąży obowiązek jej sprawdzenia.

Baty dla rezydenta
Okręgowy Sąd Lekarski, stosownie do wniosku okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, ukarał rezydenta
upomnieniem. Wedle uzasadnienia wyroku, odpowiedzialność
obwinionego wynika z wykonywania czynności lekarza prowadzącego i z niewnikliwego zapoznania się z dokumentacją lekarską Marii B. Zgodnie z zasadą legalizmu, tylko organ powołany
do ścigania przewinień zawodowych (a zatem rzecznik odpowiedzialności zawodowej) jest władny ocenić, które ze zdarzeń
medycznych zawiera znamiona sprzeczności z etyką zawodową
i skierować wniosek o ukaranie do sądu lekarskiego.
Jerzy Ciesielski
Autor jest adwokatem w Łodzi, publicystą i długoletnim
współpracownikiem samorządowej prasy lekarskiej.
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Warszawski Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów
od wyroku Sądu Okręgowego – Sądu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów
w sprawie stanowiska Naczelnej Rady
Lekarskiej dotyczącego homeopatii –
poinformowała nas Katarzyna Strzałkowska, rzeczniczka prasowa Naczelnej izby Lekarskiej.
Tym samym spór prawny o stanowisko, jakie samorząd lekarski zajął
w 2008 r. w stosunku do homeopatii został prawomocnie zakończony. Stanowisko uznano za merytorycznie zasadne
i zgodne z obowiązującym prawem. Samorząd lekarski obronił swe uprawnienie do zabierania głosu w sprawach dotyczących wykonywania zawodu przez
jego członków.
Naczelna Rada Lekarska stanowiskiem
z kwietnia 2008 w sprawie stosowania homeopatii i pokrewnych metod przez lekarzy i lekarzy dentystów oraz organizowania szkoleń w tych dziedzinach przypominała lekarzom i lekarzom dentystom
o ciążącym na nich obowiązku kierowania
się w postępowaniu zawodowym wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej.

W związku z brakiem wiarygodnych dowodów potwierdzających terapeutyczną
skuteczność homeopatii i metod pokrewnych Naczelna Rada Lekarska uważa,
że stosowanie tych metod nie mieści się
w kanonie działań znajdujących oparcie
w aktualnej wiedzy medycznej.
Przypomnijmy, że stanowisko NRL
zostało w 2011 roku uznane przez prezesa UOKiK za „porozumienie ograniczające konkurencję na krajowych rynkach
w sprzedaży produktów leczniczych homeopatycznych wydawanych z przepisu
lekarza”. Wówczas nałożono na Naczelną Izbę Lekarską karę pieniężną w wysokości blisko 50 tysięcy złotych. Naczelna
Izba Lekarska zaskarżyła tę decyzję.
Wyrokiem z 30 grudnia 2014 r. Sąd
Okręgowy w Warszawie uchylił decyzję
prezesa UOKiK uznającą stanowisko za
praktykę ograniczającą konkurencję. Sąd
w zdecydowanej większości podzielił argumenty NIL wskazując, że samorząd
lekarski działał w interesie publicznym,
który definiowany jest prawem pacjenta do bycia leczonym zgodnie z aktualną
wiedzą medyczną oraz obowiązkiem lekarza do udzielania świadczeń tym wymogom odpowiadających. Sąd Okręgowy

w Warszawie stwierdził także, że brak jest
dowodów potwierdzających skuteczność
homeopatii. Sąd podkreślił, że niekorzystne z punktu widzenia interesu publicznego byłoby, gdyby samorząd lekarski, posiadając pewną wiedzę związaną ogólnie
z leczeniem, nie dzielił się nią z osobami
wykonującymi zawody lekarza i lekarza
dentysty. Za niekorzystną Sąd Okręgowy
uznał także sytuację ograniczania możliwości wyrażania przez samorząd lekarski poglądu związanego z leczeniem. Sąd
Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu
w dniu 1 kwietnia 2016 r. apelacji prezesa UOKiK od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, oddalił apelację zasądzając od prezesa UOKiK na rzecz Naczelnej Izby Lekarskiej zwrot kosztów
postępowania.
Sąd uznał, że stanowisko NRL z 2008
roku w sprawie stosowania homeopatii
i pokrewnych metod przez lekarzy i lekarzy dentystów oraz organizowania szkoleń
w tych dziedzinach nie może być uznane
za porozumienie, którego celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie
lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku – wyjaśnia Katarzyna Strzałkowska.
(ms)
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Roboty w służbie kardiologii
W Klinice Kardiologii UM
w Lublinie trwają prace nad opracowaniem specyfikacji pierwszego europejskiego systemu robotycznego, pozwalającego na przeprowadzenie pełnej nieinwazyjnej diagnostyki medycznej na odległość.
A wszystko za sprawą projektu
„Remote Medical Diagnostician”
– akronim ReMeDi – realizowanego od 2013 roku w lubelskiej klinice. Głównym założeniem Projektu
ReMeDi jest stworzenie prototypu
systemu robotycznego, który umożliwi w pełni zdalne, przeprowadzone w czasie rzeczywistym, nieinwazyjne
badanie m.in. układu krążenia przez lekarza specjalistę znajdującego się w odległej lokalizacji i dysponującego odpowiednimi interfejsami i łączami. System
ten oprócz metod stosowanych obecnie
w telemedycynie będzie wykorzystywał
aktualne zdobycze techniki, takie jak interfejsy haptyczne, renderowanie kształtu, rozszerzoną rzeczywistość.
Projekt ReMeDi jest pierwszym projektem realizowanym na Uniwersytecie
Medycznym w Lublinie a finansowanym

w ramach 7 Programu Ramowego Komisji Europejskiej.
– Zaproszenie nas do napisania i realizacji projektu razem z czołowymi instytucjami naukowymi w dziedzinie robotyki w Europie, m.in. z Monachium, Pizy i z Wrocławia, jest dużym zaszczytem
i otwiera nasz uniwersytet na możliwość
wejścia do bardzo wąskiego kręgu jednostek naukowo-badawczych, zajmujących
się najnowszymi technologiami medycznymi – informuje kierownik Kliniki Kardiologii prof. Andrzej Wysokiński.

Lekarz z pasją

Na deser upiekę tartę cytrynową

Motywacją do projektu
stały się zmiany demograficzne, zachodzące w społeczeństwach wysokorozwiniętych i związane z tym, alarmujące raporty Światowej
Organizacji Zdrowia na temat postępującego niedoboru lekarzy specjalistów, który w najbliższych latach dotknie większość krajów Europy. W związku z tymi zagrożeniami zarówno Światowa Organizacja Zdrowia,
jak i Komisja Europejska intensywnie wspierają wszelkie działania dotyczące rozwoju zdalnych usług medycznych, określanych jako eHealth.
Zespół badawczy Katedry i Kliniki
Kardiologii Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie pod kierunkiem dr med. Doroty Szczęśniak-Stańczyk podjął się opracowania zagadnień medycznych projektu, zarówno na etapie przygotowywania
specyfikacji, jak i tworzenia poszczególnych komponentów oraz integracji systemu. Prototyp urządzenia powinien być
gotowy już jesienią br.
aa

z Anną Michałowską,
ginekologiem z Kliniki Położnictwa i Perinatologii UM w Lublinie,
sportowcem i biegaczką, zdobywczynią tytułu Sportowca Roku 2015,
rozmawia Anna Augustowska
• Wybiegać tytuł najlepszego sportowca wśród lekarzy w Polsce – zdobyć 14
medali, w tym 7 złotych, tylko w 2015 roku – to dla Pani bułka z masłem?
– Bułka z masłem? Chyba bym tego tak
nie nazwała. Co prawda systematycznie
biegam i startuję zaledwie trzeci rok, ale
stoi za tym wiele pracy, treningów i wysiłku. Oczywiście także wiele pasji, bo po
prostu lubię sport – więc chyba bym powiedziała, że to frajda, ale i praca. Bardzo systematyczna.
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• Ten efekt to start na Światowych
Igrzyskach Lekarskich w Welts w Austrii w 2014 roku?
– Zdobyłam tam dwa srebrne medale:
na 400 i na 800 metrów oraz medal brązowy na 1500 metrów. To w ogóle był
dla mnie dobry rok, na Mistrzostwach

• Najbardziej podziwiam to, jak Pani
godzi pracę w szpitalu z dość absorbującą pasją. Można?
– Z całą odpowiedzialnością zapewniam, że można. To nie musi ze sobą kolidować, pod warunkiem, że dobrze zorganizujemy sobie czas. Moja przygoda
z bieganiem zaczęła się bardzo niedawno
– w 2013 roku – i początkowo, za namową
koleżanki z kliniki dr Izy Winkler, miałam tylko spróbować swych sił w biegach
w czasie corocznych Lekarskich Igrzysk,
które odbywają się w Zakopanem. Zawody odbyły się jesienią, a ja zaczęłam się
do nich przygotowywać w lipcu – wtedy
jeszcze całkiem samodzielnie. Efekt był
miłym zaskoczeniem: w sztafecie 4 x 100
metrów zajęłam II miejsce, a na 3000 metrów piąte. Już wtedy postanowiłam, że
za rok muszę być lepsza.
• Czyli bakcyl został połknięty?
– I to bardzo skutecznie! Pomyślałam,
że skoro trenując tak krótko mam całkiem
niezłe wyniki, to wezmę się za bieganie
na serio i powalczę o miejsca na podium.
A jak na serio to na serio – poszukałam
wsparcia u trenera lekkiej atletyki Marka Kucharskiego z Agrosu Zamość, a także u byłego reprezentanta Polski Marka Jarosa. Odpowiednio ustawione treningi, dieta i indywidualne, opracowane do moich możliwości, zajęcia z techniki biegania ale także ćwiczenia ogólne
i wzmacniające siłę mięśni, szczególnie
mięśni głębokich tzw. stabilizacja, dały efekty. W tym miejscu chciałabym im
serdecznie podziękować za fachową pomoc i wsparcie. Poniższe osiągnięcia są
wynikiem mojej i ich pracy.

Lekarzy w Radomiu wygrałam bieg na
1500 metrów, a jesienią na igrzyskach
w Zakopanem zdobyłam 3 złote medale na dystansach od 100 do 3000 metrów
i 3 srebrne.
• I wtedy apetyt zaczął rosnąć?
– Zaczął. Zrozumiałam, że bieganie
jest najbardziej odpowiadającą mi dyscypliną, chociaż od dziecka sport był mi
bardzo bliski i zawsze „coś” uprawiałam.
W szkole podstawowej skoki do wody,
w liceum i później, studiując już medycynę, grałam w siatkówkę; ćwiczyłam też
na siłowni, także ze sztangą, a z bratem
jeździłam rowerem – po 60 km dziennie.
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Jednak przez te wszystkie lata nie miałam
takiej jednej ukochanej dyscypliny.
• Dopiero już będąc lekarzem z doktoratem, na stanowisku w klinice pojawił się bieg?
– Najwyraźniej tak miało być, chociaż
troszeczkę żałuję, że nie wpadłam na to
kilka lat wcześniej. Rezultat mógłby być
pewnie jeszcze bardziej efektowny. Tak
mówią też trenerzy, ale formę można stale budować i walczyć o wyniki.
• Zaraz, zaraz – przecież ma Pani tylko w roku 2015 wybieganych 13 medali! I tytuł Sportowca Roku przyznany
przez NIL!
– To prawda, na Mistrzostwach Lekarzy w Toruniu zdobyłam dwa złote medale
(800 i 1500 metrów); na zawodach światowych w Limerick w Irlandii 3 srebrne
(400, 800 i 4 x 100 metrów) i dwa brązowe
(200 i 1500 metrów) a w Zakopanem zdobyłam aż 6 złotych (100, 200, 400, 1500,
3000 i sztafecie 4 x 100 metrów).
• W sumie przebiegła Pani w czasie
tych startów 1100 kilometrów! Są jakieś
koszty takich osiągnięć?
– Nie myślę tak o bieganiu. Po prostu
biegam z głową. Nie miałam żadnych
kontuzji czy urazów. Dbam o to, aby pracę
pogodzić z treningami, a ćwiczę codziennie z wyjątkiem dni, kiedy mam dyżury.
Uważam, że bieganie wspaniale wpływa
także na inne sfery życia – biegnąc mogę sobie wszystko spokojnie przemyśleć,
poukładać, odstresować się, uwolnić od
zmęczenia po pracy w szpitalu. Dzisiaj
już nie wyobrażam sobie, abym nie biegała. Oczywiście, zamierzam nadal startować, chociaż w tym roku chyba nie uda
mi się uczestniczyć w igrzyskach światowych. Tym razem wygra praca i konferencja naukowa na temat zabiegów cięcia
cesarskiego, którą organizuje m.in. moja
klinika w Kazimierzu Dolnym, ale jesienią mam nadzieję, że bez przeszkód wystartuję w Zakopanem.
• Co robi biegająca ginekolożka, kiedy nie biega?
– Gotuje! To moja druga wielka pasja. Polędwiczki w sosie kawowo-daktylowym albo tarta cytrynowa, deser panna-cotta kokosowa z tymiankiem to moja specjalność, chociaż wciąż szukam
nowych inspiracji i pomysłów. Ostatnio
upiekłam pasztet gryczany z pieczonych
warzyw i zielonej soczewicy oraz kurczaka w sosie chimichurri.
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Lekarski kalejdoskop

Rozmowy z ministrem zdrowia

Wojskowy będzie jak nowy

Rektor wybrany

O problemach, jakie narosły wokół Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, na specjalnym spotkaniu z ministrem zdrowia
Konstantym Radziwiłłem rozmawiały władze województwa,
dyrektorzy lubelskich szpitali a także członkowie Społecznej
Rady ds. Ochrony Zdrowia. Poruszono m.in. sprawę dalszej
rozbudowy centrum onkologii i braku kontraktu z NFZ na nowe oddziały.

Ponad 115 mln zł (80 proc. tej kwoty pochodzi ze środków
MON) pochłonie rozbudowa szpitala wojskowego, który do
2018 roku zyska dzięki temu Centralny Blok Operacyjny, SOR
z lądowiskiem i Centrum Chorób Serca, w którym będą przeprowadzane przeszczepy serca. Już w czerwcu gotowe powinno być lądowisko.

Prof. Andrzej Drop został ponownie wybrany na stanowisko rektora Uniwersytetu Medycznego. Elektorzy wybrali też
czterech prorektorów: ds. nauki – prof. Dariusza Matosiuka;
ds. kształcenia prof. Barbarę Jodłowską-Jędrych; ds. klinicznych prof. Mirosława Jabłońskiego i ds. współpracy z zagranią prof. Hannę Trębacz.

O mózgu prawie wszystko
W marcu, już po raz kolejny, z okazji Światowego Tygodnia Mózgu, wiele naukowych instytucji przygotowuje wykłady, warsztaty i pokazy na całym świecie, popularyzujące wiedzę na temat mózgu. W Lublinie takie spotkania odbywają się
na KUL-u.

Personalia
Lubelski oddział NFZ ma nowego szefa. Został nim Karol Tarkowski, ekonomista. A Szpital Wojskowy ma nowego
komendanta – to płk Marcin Sygut, ze Szczecina.

Autyzm ma kolor niebieski

Przychodnia dla kobiet

Z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu okazały
budynek Centrum Spotkania Kultur został oświetlony na niebiesko. O autyzmie mówiono w Lublinie przez cały kwiecień.
Odbyła się m.in. konferencja naukowa, organizowano też konsultacje z psychologami.

Wojewódzka Przychodnia Ginekologiczno-Położnicza
szpitala im. Jana Bożego w Lublinie przeszła modernizację
i teraz mieści się w nowym, trzykondygnacyjnym budynku
przy ul. Lubartowskiej. Pacjentki mogą tu liczyć na kompleksową pomoc i opiekę (w ramach przychodni działa m.in. poradnia endokrynologii, patologii ciąży).

Medycy w otwartych drzwiach
W połowie kwietnia Uniwersytet Medyczny przygotował
coroczną akcję Otwartych Drzwi, aby umożliwić maturzystom podjęcie decyzji o wyborze kierunku studiów. Impreza,
która odbyła się w Collegium Maius, przyciągnęła tłumy młodzieży. Największym zainteresowaniem cieszyła się Klinika
Młodego Medyka, w której każdy mógł spróbować swych sił
w np. cewnikowaniu, intubacji, szyciu chirurgicznym czy zakładaniu gipsu.

Malować, aby terapeutyzować
W Galerii pod Czwórką, która mieści się w szpitalu neuropsychiatrycznym w Lublinie można obejrzeć wystawę prac wykonanych przez pacjentów. Prace powstały w ramach zorganizowanej przez Fundację Przyjazna Psychiatria warsztatów plastycznych – action painting (malowanie przy użyciu farb emulsyjnych).
Tekst: Anna Augustowska

Najlepsi z Najlepszych
Młodzi naukowcy z Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej
UM w Lublinie, kierowanego przez prof. Krzysztofa Giannopoulosa, dostaną 300 tys. zł na badania. To dzięki temu, że opracowany
przez nich projekt znalazł się wśród laureatów konkursu ministerstwa nauki „Najlepsi z Najlepszych”. Naukowcy będą zajmować się
białaczką limfocytową.

Operowali i transmitowali
W Lublinie już po raz siódmy odbyła się konferencja naukowa poświęcona tematowi CTO. W spotkaniu wzięło udział wielu zagranicznych i polskich kardiologów inwazyjnych o dużym
wieloletnim doświadczeniu z Japonii, Niemiec, Włoch, Węgier i Polski. W czasie dwudniowego spotkania (18–19 marca)
przeprowadzono około 10–12 zabiegów, które były wykonywane w Pracowni Hemodynamiki Kliniki Kardiologii w Lublinie
(wszystkie były transmitowane na żywo).

z prof. Andrzejem Wysokińskim,
kierownikiem Kliniki Kardiologii UM w Lublinie,
rozmawia Anna Augustowska

• Czyli warunki pogodowe mogą wywoływać napady migotania
przedsionków?
– Z doświadczeń własnych wynika, że tak. Nie ma, niestety, w piśmiennictwie zbyt wielu prac, które badałyby tę zależność. Wyniki jednej z nich
mówią, że w badanej populacji u ok. 30
proc. chorych ze współistniejącą chorobą niedokrwienną serca napadowe migotanie przedsionków (FAP) jest prowokowane wysoką temperaturą i wilgotnością
powietrza atmosferycznego. U 20 proc.
chorych z chorobą niedokrwienną serca
wykazano reaktywność na niskie i obniżające się ciśnienie atmosferyczne. Wysokie ciśnienie atmosferyczne i jego szybki
wzrost o co najmniej 8 hPa w ciągu jednej doby uznano za czynniki prowokujące FAP u około 15 proc. chorych, głównie mężczyzn. Znaleziono grupę pacjentów stanowiącą ok. 21 proc. (głównie kobiet), u których incydenty arytmii są prowokowane przez niskie i obniżające się
ciśnienie atmosferyczne.
• Czyli jest taki okres w ciągu roku,
kiedy „sezon na FAP” jest większy?
– Badania naukowe wskazują na sezonowość FAP z maksimum w miesiącach zimowych i spadkiem zachorowań
od maja do sierpnia włącznie. Ponadto
stwierdzono wyraźny wpływ oddziaływania frontu chłodnego i okluzji o charakterze frontu chłodnego na zwielokrotnienie
przyjęć do szpitala z powodu FAP. Dlatego
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też sugeruje się występowanie związku
pomiędzy wpływem zewnętrznego pola
elektromagnetycznego niskiej częstotliwości a zwiększoną liczbą nawrotów AF.
Organizmy żywe są bardziej podatne na
oddziaływanie fal o niskich częstotliwościach. Fala elektromagnetyczna wnika
w tkankę na głębokość, która zależy od
oporu elektrycznego tkanki i długości fali.
W zakresie częstotliwości bardzo niskich

i radiowych, aż do 10 MHz, żywa tkanka zachowuje się jak przewodnik, w którym zmienne pole indukuje prądy wirowe zwane prądami Foucaulta. Im mniejsza intensywność prądów wirowych Foucaulta w tkankach, tym mniejsza jest
powierzchnia dotknięta przez zamknięty obwód prądu; dlatego okolica przedsercowa jest przedmiotem bardzo dużej
indukcji będąc największą powierzchnią
ciała. Nie jest jasny mechanizm, który doprowadza w tej sytuacji do wystąpienia
arytmii, czy dzieje się to w wyniku automatyzmu patologicznego, depolaryzacji
następczych i „aktywności wyzwalanej”,
czy też w wyniku dyspersji okresów refrakcji miocytów przedsionków ze zwolnieniem przewodzenia lub powstawaniem
bloków jednokierunkowych.
• W klinice, którą Pan kieruje, skonstruowano kamizelkę antyarytmiczną,
którą zakładają pacjenci cierpiący na
migotanie przedsionków. Na czym polega jej działanie?
– Od roku prowadzone są przez Andrzeja Sałackiego, Andrzeja Głowniaka oraz Andrzeja Głuszaka ze szpitala
w Świdniku badania nad ograniczeniem
wpływu zewnętrznego pola elektromagnetycznego na działanie układu bodźcoMEDICUS 5/2016

• Czy kamizelkę dostaje każdy cierpiący na migotanie przedsionków pacjent kliniki?
– By przystąpić do badania
naukowego z udziałem „kamizelki antyarytmicznej” należy
spełnić określone kryteria włączenia. Taką możliwość mają
pacjenci, którzy są przyjmowani
do OIOK Kliniki z powodu AF
celem konwersji do rytmu zatokowego. Muszą to być pacjenci,
którzy przebyli już co najmniej
2 epizody AF w ciągu ostatnich
60 dni. Powinny być także spełnione kryteria wyłączenia, do
których należą: ciężkie choroby ogólnoustrojowe, niestabilność krążeniowo-oddechowa, nadczynność tarczycy, ciąża, uczulenie na odzież
ochronną, otyłość powyżej II stopnia.
• Czy kamizelka zostanie opatentowana? Trafi do powszechnego stosowania?
– Włączenie kamizelki do codziennej praktyki klinicznej, jako elementu
zmniejszającego częstotliwość nawrotu
AF (należy pamiętać, że to schorzenie polietiologiczne), byłoby dla nas ogromnym
sukcesem. Jednak musimy zebrać dużo
większą grupę chorych. Kluczem do sukcesu będzie oczywiście staranność i precyzja badawcza. Bez względu na ostateczne wyniki badania, na które musimy
jeszcze poczekać, kamizelka jest w trakcie procedury patentowej. Niestety, średni
czas oczekiwania w Polsce na przyznanie
patentu to około 8 lat. AF to bardzo istotny problem kliniczny, społeczny a także
ekonomiczny ze względu na częstość jego występowania, nawrotowość, konieczność stosowania leczenia przeciwkrzepliwego, możliwość nierzadkich powikłań.
Epidemiczny charakter tego zaburzenia
rytmu serca sprawia, że każda analiza
dotycząca etiopatogenezy, przebiegu terapii i zapobiegania AF wydaje się cenna, przydatna i potrzebna.

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji
w Lublinie

Marcowe spotkanie seniorów było wyjątkowo uroczyste z powodu zbliżającej
się Wielkanocy. Z tej okazji dzieliliśmy
się jajkiem i składaliśmy okolicznościowe życzenia. Jajko to symbol słońca, radości i płodności a także nadziei, która
wykluwa się wraz z nadchodzącym życiem. W chrześcijańskiej religii to tradycja przezwyciężania śmierci, triumf życia i dobra. Jest znakiem Chrystusowego
Zmartwychwstania i ludzkiego zbawienia. Dzieląc się jajkiem życzymy sobie sił
witalnych, zwycięstwa dobra i zdrowia,
którego ciągle brakuje. Ważnym powodem, który miał znamiona nadzwyczajności, był jubileusz 90-lecia naszej koleżanki Barbary Cwiklińskiej, która była
wśród pionierów odtwarzania Lubelskiej
Izby Lekarskiej po wieloletniej przerwie
związanej z II wojną światową, później
z realnym socjalizmem. To wtedy również
powstała Komisja ds. Lekarzy Seniorów,
między innymi dzięki naszej Jubilatce. To
Ona tworzyła formy i zakres działania komisji przy LIL, która powstała w nowej
rzeczywistości po roku 1989. Doktor Barbara pracowała prężnie i na wielu obszarach, i tak jest do chwili obecnej. Oprócz
najlepszych życzeń, kwiatów, wysłuchaliśmy młodzieżowego kwartetu skrzypcowego ze Szkoły Muzycznej im. Tadeusza
Szeligowskiego. Utwory tego kwartetu
były dedykowane Jubilatce, a były nimi
koncert h-moll na 4 skrzypce część 2 i 5
Vivaldiego. Oczy cieszyła młodość, uszy
zachwycały dźwięki płynące spod smyczków. Dla nas to były „te chwile”.
Wilhelmina Rachwalska

zaprasza na kursy
Inspektor Ochrony Radiologicznej
11, 12 i 18.06.2016, egzamin 19.06.2016

Ochrona radiologiczna pacjenta
LST – 04.06.2016, egzamin 12.06.2016
LR, LRZ, FT – 04,05 i 11.06.2016, egzamin 12.06.2016
Lekarze i lekarze dentyści otrzymają punkty edukacyjne
(nr wpisu do LIL – 58-000063-003)

Kurs fotografii dentystycznej
Termin: 19.06.2016, godz. 9.00 – 17.00
Szczegółowe informacje i zapisy: 20-086 Lublin, ul. Szewska 4

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

WKTiR – zyskaj nowe możliwości
reklama

• Wszystkiemu winna pogoda?
– Człowiek jest częścią przyrody i podlega jej prawom. Ocenia się, że co trzecia osoba reaguje zmianami samopoczucia na pogodę, a co drugiej osobie w naszym klimacie bodźce meteorologiczne
przysparzają istotnych problemów zdrowotnych. To meteopaci. Istnieje cała grupa chorób meteorotropowych, do których
zalicza się także choroba wieńcowa i nadciśnienie tętnicze. Z obserwacji klinicznych wynika także, że zaburzenia rytmu serca, a wśród nich migotanie przedsionków (AF) nazywane epidemią XXI wieku, predysponuje do tej grupy chorób. Obserwuje się dużą zmienność liczby osób
zgłaszających się do szpitala z powodu napadów AF w poszczególnych dniach roku. Stąd skojarzenie arytmii ze stanem warunków
atmosferycznych.

przewodzącego serca. Obserwujemy też,
czy w związku z tym istnieje możliwość
zredukowania częstotliwości nawrotów
FAP. Specjalnie skonstruowane kamizelki mają po części zapobiegać nawrotom arytmii poprzez odizolowanie chorych od wpływu zewnętrznego pola elektromagnetycznego niskiej częstotliwości
poprzez obecność w swej budowie 4 modułów wykonanych z siatki miedzianej,
której średnica oczka jest tak dobrana, by
tłumiła to pole. Pierwsze obserwacje u 30
chorych są optymistyczne i dają nadzieję na pozytywne „antyarytmiczne” działanie kamizelek.

Spotkania seniorów

Plan posiedzeń naukowo-szkoleniowych PTS Oddział Lublin

Komisja Kształcenia
Medycznego ORL w Lublinie

w roku akademickim 2015/2016

zaprasza lekarzy
i lekarzy dentystów na kurs

• 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

reklama

Kamizelka nada rytm sercu

Spotkania organizowane są w hotelu Mercure Lublin Centrum,
Al. Racławickie 12, o godzinie 10.30.
•

16.05.2016-10.30; 13.30 – dr Raimond N.B. van Duinen „Preparacja czy leczenie – podejście
biomimetyczne w leczeniu choroby próchnicowej zębów”.

•

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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Zagrali z Mistrzami!

Z historią przez stulecia

Mikołaj Kopernik

– astronom, lekarz, matematyk
Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego
1473 r. w Toruniu, a zmarł 21 maja 1543 r.
we Fromborku. Był wybitnym, wszechstronnie uzdolnionym przedstawicielem
Renesansu. Zajmował się nie tylko astronomią, ale również matematyką, prawem,
ekonomią, strategią wojskową, astrologią.
Był także lekarzem. Stefan Mierzwa (Mizwa), założyciel Fundacji Kościuszkowskiej w USA, tak o nim mówił w 1943 r.
– Kopernik był duchownym z woli swego wuja i opiekuna Łukasza Watzenrode, biskupa warmińskiego, artystą dla
wytchnienia, lekarzem z wykształcenia
i upodobania, ekonomistą z przypadku,
politykiem i żołnierzem z konieczności,
uczonym zaś z łaski Boga i w imię umiłowania prawdy.

z dużymi dochodami otrzymywały osoby
świeckie. Zwyczaj ten trwał dość długo,
bo kiedy po abdykacji, król Jan II Kazimierz Waza przybył do Francji, król Ludwik XIV mianował go 76 opatem słynnego i bardzo bogatego opactwa St. Germain des Pres w Paryżu. W 1496 r. Kopernik rozpoczął studia prawnicze na uniwersytecie w Bolonii. W 1501 r. otrzymał zgodę kapituły
warmińskiej na rozpoczęcie kolejnych
studiów medycznych na Uniwersytecie w Padwie, ale
nigdy nie uzyskał
stopnia doktora medycyny. Po powrocie
do kraju, przez kilka
lat pomaga wujowi
w zarządzaniu diecezją warmińską, oraz
w sprawach dyplomatycznych i ogólnokrajowych, m.in.
uczestniczył w koroJana Matejko – Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem
nacji w 1509 r. króla Zygmunta I StareRód Koperników pochodził ze śląskiej go na Wawelu. Biskup Watzenrode prawsi Koperniki, w pobliżu Nysy. Ojciec gnął, aby jeden z jego siostrzeńców, Miastronoma, Mikołaj Kopernik Starszy, kołaj lub Andrzej, objął po nim biskupbył krakowskim kupcem hurtownikiem, stwo. Mikołaj odmówił wybierając kaw handlu miedzią, sprzedawaną do Gdań- rierę naukową. W latach 1520–21 wybuska. Około 1458 r. ojciec przeniósł się do chła wojna z Krzyżakami, którzy napadli
Torunia i poślubił siostrę biskupa, Barbarę i spalili Frombork. Kopernik jako dowódWatzenrode. Dzięki protekcji wuja, bra- ca obronił zamek w Olsztynie, czym zmucia Andrzej i Mikołaj Kopernikowie roz- sił wielkiego mistrza Albrechta von Hopoczęli studia na Akademii Krakowskiej. henzollerna (siostrzeńca króla ZygmunMikołaj prawdopodobnie w tym okresie ta I Starego) do zawarcia rozejmu.
otrzymał niższe święcenia, ale księdzem
Po powrocie do Fromborka Kopernik
nie był, a dwa lata później otrzymał ty- mógł spokojnie zająć się pracą naukową,
tuł kanonika warmińskiego, dzięki temu ale nikt nie podzielał jego zainteresowań
uzyskał dochody pozwalające na dalsze astronomicznych. Był za to ceniony jako
studia. Był to w owych czasach dość po- ekonomista i lekarz. Dzięki zabiegom biwszechny zwyczaj, że tytuły kościelne skupa Jana Dantyszka, wieści o Koperniku
18
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i teorii heliocentrycznej dotarły do Wittenbergi i zainteresowały prof. matematyki Jerzego Retyka, który przyjechał do
Fromborka i przez dwa lata był uczniem
Mikołaja. W grudniu 1542 r. Kopernik
doznał wylewu krwi do mózgu, utracił
mowę, a prawa połowa jego ciała została sparaliżowana. W tym czasie jego epokowe dzieło „De revolutionibus orbium
coelestium” – „O obrotach ciał niebieskich” zostało wydrukowane w Norymberdze, i według legendy dotarło do rąk
astronoma w dniu jego śmierci.
W życiu prywatnym astronom był
człowiekiem niezwykle skromnym. Zarzucano mu, że żył w konkubinacie z niezwykle oddaną mu gospodynią Anną
Schilling, którą zmuszono do wyjazdu
do Gdańska.
Podstawowe dzieło Kopernika współcześni przyjęli bez entuzjazmu, bo było
ono nie tylko rewolucyjne, ale w odbiorze też dość trudne. Jest obraz Wojciecha Gersona, jak Kopernik głosi wykład
o swoich pracach przed papieżem Aleksandrem VI i Leonardem da Vinci, przychylny był mu też papież Klemens VII.
Jednak w 1626 r. książka Kopernika znalazła się w wykazie kościelnym ksiąg zakazanych, z którego została wykreślona
dopiero w 1757 r. przez papieża Benedykta XIV. Teolodzy protestantcy odnosili się do niej lekceważąco, a Marcin Luter powiedział, że „wywraca ona astronomię do góry nogami”.
Od wielu lat były prowadzone prace archeologiczne w katedrze we Fromborku, mające na celu odnalezienie grobu Kopernika. Odnaleziony w 2005 r.
szkielet został poddany badaniom DNA
i w 2008 r. ogłoszono, że są to szczątki naszego wielkiego astronoma. W bibliotece w Uppsali są książki z biblioteki Kopernika we Fromborku, ukradzione
w 1626 r. przez króla Szwecji, Gustawa
II Adolfa. W dniu 21 maja 2010 r. w bazylice katedralnej we Fromborku odbyła
się ponowna ceremonia pogrzebowa Mikołaja Kopernika.
Jerzy Jakubowicz

– Było wspaniale! Tak mówili lekarze, którzy uczestniczyli
w muzycznych warsztatach z wirtuozami gitary: Markiem Radulim i Krzysztofem Ścierańskim a także perkusistą Grzegorzem Kuligowskim. Spotkania z Mistrzem – bo tak nazywała
się impreza – zorganizowała Komisja Kultury LIL. Uczestniczyło w nich kilkunastu lekarzy z Lubelszczyzny.
Zajęcia odbyły się na początku kwietnia w profesjonalnej sali prób „Mash Rooms” przy ul. Leszczyńskiego. Każdy z muzyków prowadził je innego dnia.
Najwięcej osób uczestniczyło w spotkaniu z Markiem Radulim, niezwykle cenionym jako gitarzysta, aranżer i kompozytor,
ale także pedagog i wykładowca.
– Chciałbym, aby uczestnicy przede wszystkim wyzwolili swoją kreację, aby nabrali swobody i odwagi do wspólnego grania. To nie sprawdzian z techniki grania – zaznaczał Marek Raduli.
– Spotkanie było dla mnie wydarzeniem niezwykłym i to nie tylko z muzycznego punktu widzenia. Myślę, że każdy
z gitarzystów, mierzących się ze swoim instrumentem, jest co najmniej tego samego
zdania. Zajęcia z Krzysztofem Ścierańskim miały inny wymiar. Był to rodzaj towarzyskiego spotkania, łączonego z opowiadaniami bardzo wszechstronnie ilustrowanymi żywą muzyką – dzielił się swymi wrażeniami Janusz Jendrej, który był głównym pomysłodawcą spotkań.
Z jakimi utworami zmagali się uczestnicy warsztatów? – Przewijającym się najczęściej tematem melodycznym był: „Kiedy byłem małym chłopcem” Tadusza Nalepy. Poza tym standardy bluesowe jak: „Hey Joe”, „Little Wing”, „Need Your Love So Bad”.
Na zakończenie – czwartego dnia – mistrzowie i uczniowie spotkali się wspólnie. – Mamy coraz większy apetyt na takie zajęcia i oby było ich dużo więcej, bo
pomysłów na wspólne granie i śpiewanie mamy całkiem sporo! – mówili z entuzjazmem uczestnicy spotkań.
aa
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Literacko
Festiwalowo

Rozdroża KOD-ów
11 maja zaczyna się w Lublinie Festiwal
Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY. – Tu
światowe znakomitości spotykają się z artystyczną młodzieżą i leciwymi wiejskimi muzykantami, aby zgodnie poszukiwać nowych
muzycznych sensów, razem podejmować artystyczne ryzyko i uczestniczyć w odkrywaniu
nowych kontynentów dźwiękowych – tłumaczą organizatorzy z Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”. Jedną
z gwiazd tegorocznej edycji będzie amerykański duet CocoRosie. Jak oceniają fachowcy, to fuzja nowego folku, opery, hip-hopu,
starego bluesa i chanson. Siostry Sierra i Bianca Casady wystąpią ostatniego dnia festiwalu (14 maja). Bilety 20–70 zł, więcej informacji na www.kody-festiwal.pl

Lokomocyjnie

Zabytkowe i piękne
Automobilklub Lubelski zaprasza na 30. jubileuszowy Lubelski Rajd Pojazdów Zabytkowych. Imprezę zaplanowano między 26 a 29 maja. Ostatniego dnia organizatorzy zapraszają na wystawę pojazdów zabytkowych przed Bramą Krakowską.

Tanecznie

Nie tylko flamenco
Obok tradycyjnych gatunków flamenco w repertuarze zespołu znajdują się również elementy tanga i folkloru argentyńskiego, kubańskiego bolera i rumby, a także rytmów afrykańskich, oraz nowoczesnego rapu. Tworząc fuzje stylów rozszerzają skład o dodatkowe instrumenty, podkreślając charakter i niepowtarzalność hiszpańskich brzmień. Tancerzy Corazón Flamenco’ zobaczymy 12 maja o godz. 18 na Zamku Lubelskim.
Bilety są po 40 zł.

Medykalia

Medycy się bawią
Od 12 do 15 maja będą studenckie Medykalia, organizowane na
terenie campusu przy ul. Chodźki.
Medycy będą się bawić wspólnie
z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie i Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. W programie: Myslovitz, Łzy
i Bracia Figo Fagot. Główną imprezą
(i jedyną biletowaną) ma być koncert Redfoo z duetu LMFAO, znanego z przeboju „Party Rock Anthem”.
Organizatorzy przygotowali także
spotkanie z Wojciechem Cejrowskim, grillowanie z władzami rektorskimi, bitwę freestyle’ową.
Oprac. JK-G

Ci od spraw
kobiecych
Tej pozycji nie trzeba reklamować.
Jürgen Thorwald jest autorem, który ma
swoją markę. O historii medycyny nikt
wcześniej nie pisał tak jak on.
Chyba wszyscy zaczytywali się w jego „Stuleciu chirurgów”, „Krwi królów” czy
ostatnio „Męskiej pladze”. To książki, które
pochłania się jak najlepsze pozycje prozy
sensacyjnej. Jednak „Ginekolodzy” – książkę wydały właśnie Marginesy – czyta się już
nie tylko jak potoczystą opowieść o pasjonującym rozwoju tej dziedziny medycyny;
czyta się ją zaciskając z bólu zęby i z autentycznym uczuciem grozy jednocześnie… co
chwila wzdychając z ulgą, że jednak przyszło
nam żyć w całkiem innych czasach. Sam autor zapowiadał swoją książkę pisząc, że „Ginekolodzy” będą pozycją prowokacyjną.
„Opowiada ona o brutalności wielu lekarzy,
ich wrogości do kobiet, kulcie macicy, któremu się oddawali, nawet jeśli kobieta musiała umrzeć z tego powodu”.
Właściwy rozwój ginekologii przypada
na wiek XIX i XX, gdy wprowadzono nowoczesne, jak na ówczesne czasy, metody diagnostyczne i operacyjne. Zanim to nastąpiło
– trwał horror. Przesada? Oto malutki fragment:„Wszystkie mogły się uważać za szczęściary, jeżeli poród zakończył się tylko rozdarciem krocza. Gorzej było, kiedy z ran między pochwą, pęcherzem i odbytem powstawały niezamykające się przetoki. Takie kobiety, nieustannie przemoczone i zabrudzone, udręczone swoim zapachem, z wiecznym zapaleniem ud, unikane przez rodzinę
i otoczenie, skazywane na samotność, wiodły żywot nie do pozazdroszczenia – obojętne, czy były bogate czy biedne”.
Aby jednak oddać sprawiedliwość, Thorwald nie skupia się tylko na pokazywaniu
jakimi ówcześni ginekolodzy byli „damskimi rzeźnikami” (opisy wycinania torbieli, leczenia wypadających macic czy nowotworów, to trudna próba zwłaszcza dla czytelniczek), ale pokazuje też lekarzy, którzy podejmowali heroiczne próby, aby naprawdę ulżyć chorym kobietom. Wymagało to
ich odwagi i samozaparcia, bo niemal natychmiast stawali się tematem kpin, tracili
prawo wykonywania zawodu, a nawet trafiali przed sąd. „Ginekologów” trzeba przeczytać. I docenić ofiarę setek tysięcy cierpiących kobiet, których historie posłużyły
postępowi wiedzy medycznej i rozwojowi
współczesnej ginekologii.
Anna Augustowska
„Ginekolodzy”, Jürgen Thorwald
Wydawnictwo Marginesy,
Warszawa 2016

Muzeum w Kozłówce

Narysować bajkę
1 czerwca br. na I piętrze Teatralni zespołu pałacowego zostanie otwarta wystawa dawnej ilustracji książek dla dzieci „Narysuję Ci bajkę”. Zgromadzone tu książki pochodzą ze
zbiorów biblioteki kozłowieckiej oraz z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima
Łopacińskiego w Lublinie i z kolekcji prywatnej.
Początki literatury tworzonej z myślą o młodych czytelnikach sięgają XVIII w. W zbiorach
muzealnej biblioteki zachowało się blisko 60 książek dla najmłodszych. Wszystkie są w języku francuskim, a pochodzą z XIX i początków XX w.
Najstarsza książka z kozłowieckiej kolekcji to „Le monde des enfans ou Recueil d’Historiettes orné de gravures et dédié aux bons enfans” (Świat dzieci w zbiorze historyjek ilustrowanych i dedykowanych grzecznym dzieciom), napisana przez ojca Libberta, wydana
w Lipsku w 1820 roku. Należała ona do Wandy z Ossolińskich Potockiej, matki Anieli Zamoyskiej I ordynatowej na Kozłówce.
Na wystawie znajdzie się też miejsce, w którym najmłodsi turyści będą mogli samodzielnie wykonywać ilustracje do swoich ulubionych bajek.
Ekspozycja będzie czynna do 30 października 2016 r.
aa

Muzycznie

Beata & Bajm
28 maja show koncertowe, czyli Beata Kozidrak & Bajm na lubelskiej Arenie Lublin. Organizatorzy zapowiadają zupełnie nowe, premierowe piosenki i największe przeboje Bajmu. Niespodzianką ma być wykonanie
piosenki „Ta sama chwila” z towarzyszeniem chóru dziecięcego. Koncert jest częścią trasy Beata i Bajm – Bingo Tour. Bilety 59–99.

Znani Irlandczycy
The Cranberries – irlandzki zespół, który sprzedał dotąd 40 mln płyt i koncertował na sześciu kontynentach, wystąpi na stadionie Arena Lublin 3 czerwca o godz. 20. Organizatorzy podkreślają, że The Cranberries zagrali w Polsce
dotychczas tylko dwa razy a ich hity wielokrotnie gościły na szczytach list przebojów w kilkudziesięciu krajach, zasłynęli m.in. przebojami: „ Linger”, „Zombie”,
„Animal Instinct” czy „Salvation”. Bilety od 75 zł.

I filmowo

Metropolis z muzyką
Arcydzieło zaliczane do klasyki kina niemego, które nadal jest inspiracją dla kolejnych pokoleń
twórców. 23 maja o godz. 18 „Metropolis” Fritza Langa zobaczymy ze ścieżką dźwiękową Władysława Komendarka. Artysta zaprosił Igora Gwaderę, wirtuoza gitary elektrycznej i wybitną śpiewaczkę, dysponującą przepięknym mezzosopranem Agnieszkę Makówkę. Projekcja w sali koncertowej
Filharmonii Lubelskiej (ul. M. Curie-Skłodowskiej 5) jest częścią trwającego XX Forum Witolda Lutosławskiego „MOST”. Bilety 20 zł.

VI Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny
Lekarzy i Studentów Medycyny
Lubelska Izba Lekarska i Uniwersytet Medyczny w Lublinie we współpracy z Lubelskim Towarzystwem Fotograficznym i Związkiem Polskich
Artystów Fotografików Okręg Lubelski ogłaszają VI Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Lekarzy i Studentów Medycyny.
Honorowy patronat nad konkursem objęli prezes Naczelnej Izby Lekarskiej pan dr n. med. Maciej Hamankiewicz, prezes Lubelskiej Izby Lekarskiej pan dr Janusz Spustek i JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pan prof. dr hab. Andrzej Drop.
Nadsyłanie prac do 1 listopada 2016 r.
Rozstrzygnięcie konkursu 20 listopada 2016 r.
Wernisaż z wręczeniem nagród 10 grudnia 2016 r.
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IV Ogólnopolski Plener Fotograficzny Lekarzy

Kazimierz Dolny 2016
Komisja Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie zaprasza Koleżanki
i Kolegów pasjonatów fotografii do udziału w IV Ogólnopolskim Plenerze
Fotograficznym Lekarzy w dniach 5–9 października 2016 r. w Kazimierzu
Dolnym nad Wisłą, organizowanym przy współudziale Naczelnej Rady Lekarskiej.
Zakwaterowanie: Dom Dziennikarza w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą,
ul. Małachowskiego 17 (pokoje 2-osobowe z łazienką).
Wyżywienie: śniadania, obiady oraz kolacje.
Wpisowe: 400 PLN od osoby.
Liczba miejsc 20.
UWAGA: Liczy się kolejność zgłoszeń!
Zgłoszenia na plener (wraz z potwierdzeniem wpłaty – pdf, xero, skan) prosimy
przesyłać drogą mailową lub faksem na adres: e-mail: sekretariat@oil.lublin.pl
do pani Kamili Chudaszek, tel.: 81 536 04 50, 81 536 04 50; fax: 81 536 04 70.
Wycofanie opłaty za plener, związane z rezygnacją z imprezy,
możliwe do dnia 31 sierpnia 2016 (włącznie).
Wpłaty na konto:
Lubelska Izba Lekarska 10 1020 3150 0000 3802 0003 2979 z dopiskiem „PLENER”
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
po szczegóły dotyczące pleneru pod adres
http://kultura.oil.lublin.pl/plener2016/

Program pleneru
5.10 – Środa
od 15.00
18.00–19.00
20.00
20.00–23.00

Przyjazd uczestników, zakwaterowanie
Kolacja
OFICJALNE OTWARCIE PLENERU
Wieczór z fotografią.
Opowieści o fotografii – Tomasz Sikora*

6.10 – Czwartek
8.00–9.00
Śniadanie
9.00–14.00 Plener (we własnym zakresie)
14.00–15.00 Obiad
15.00–18.00 Plener (we własnym zakresie)
18.00–19.00 Kolacja
20.00–23.00 Wieczór z fotografią
Prezentacja prac uczestników pleneru, dyskusja,
konsultacje, Dariusz Hankiewicz

7.10 – Piątek
8.00–9.00
Śniadanie
9.00–14.00 Plener (we własnym zakresie)
14.00–15.00 Obiad
15.00–19.00 Plener (we własnym zakresie)
20.00 – 23.00 Wybór i omówienie własnych prac oraz wykonanych w czasie
trwania pleneru (dla chętnych) – Dariusz Hankiewicz
8.10 – Sobota
8.00–9.00
Śniadanie
9.00–14.00 Plener (we własnym zakresie)
14.00–15.00 Obiad
15.00–19.00 Plener (we własnym zakresie)
15.00–19.00 Wybór i omówienie prac wykonanych w czasie trwania
pleneru do wystawy poplenerowej – Dariusz Hankiewicz
20.00–23.00 Uroczysta kolacja (grill)
9.10 – Niedziela
8.00–9.00
Śniadanie
9.00–13.00 Plener (we własnym zakresie)
14.00
Wykwaterowanie uczestników – zakończenie pleneru.

Wernisaż wystawy poplenerowej odbędzie się w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy”, w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Lublinie,
ul. Chmielna 4 w dniu 19.11.2016 r., sobota, o godzinie 12.00. Tam też będzie można oglądać wystawę do 8.12.2016 r.
Planujemy pokazanie jej w innych Okręgowych Izbach Lekarskich w Polsce.

*Tomasz Sikora
Urodzony w 1948 roku w Warszawie w rodzinie artystycznej. Matka była malarką, ojciec znanym rzeźbiarzem. W wieku 20 lat wyjechał na rok do Paryża, gdzie zajął się poważnie fotografią. Po powrocie do Polski przez 10 lat pracował jako fotoreporter dla tygodnika ilustrowanego Perspektywy. W tym
czasie współpracował także z czołowymi polskimi grafikami tworząc plakaty teatralne i filmowe. W 1979 zrealizował dwa duże projekty fotograficzne:
„Album” i „Alicja w Krainie Czarów”, które były surrealistyczną wizją świata i w 1980 roku zostały wystawione w Muzeum Sztuki Współczesnej w Centrum
Pompidou w Paryżu na wystawie Biennale Młodych. Zaczął wtedy wystawiać także w innych krajach Europy i w USA.
W 1982 roku wyjechał do Australii, gdzie prowadził warsztaty fotograficzne w Victorian College of the Arts. Następnie założył studio fotografii reklamowej oraz kontynuował swoją działalność artystyczną. Od 1986 roku intensywnie podróżuje po świecie. Od 1996 roku dzieli swoje życie pomiędzy Polskę
i Australię. Obecnie znowu mieszka w Warszawie. Był wielokrotnie nagradzany za kreatywność w fotografii. Do dzisiaj publikuje limitowane edycje swoich książek autorskich (65) oraz wystawia swoje prace na świecie. Od 1999 roku pracuje nad projektem „Przejrzystość rzeczy”, wystawianym już dziewięciokrotnie i nieustannie uzupełnianym o nowe prace. Pierwsza wystawa miała miejsce w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. W 2001 roku powołał do życia, wraz z Andrzejem Świetlikiem, Galerię Bezdomną promującą w wielu krajach fotografię niezależną. Od 2002 roku uczy fotografii w różnych
szkołach w Warszawie. Od 2006 realizuje projekt „Fotografia ruchoma”. Są to krótkie filmiki animowane oparte na fotografii. Powstały trzy cykle: „Pan Jajo”, „Kobieta”, oraz „Usłyszane w ciszy”. Jesienią 2008 roku wydawnictwo Znak wydało album „Tomek Sikora – Światłoczuły” zawierający kilkaset fotografii oraz kilkadziesiąt anegdot Tomka Sikory. Lata 2009–2010 to praca nad albumem „Chopin. Nastroje kompozytora w fotograficznych obrazach Tomka
Sikory”. W roku 2011 wydaje albumy: „Męskie granie”, „Album”, „Genius Loci” oraz książeczkę dla dzieci „ Bajko-Nurki”, która powstała w grupie kilkunastu
twórców, a także 365-stronicowy kalendarz na zawsze „Twarzowa kolekcja”. 2012 rok to uwieńczenie 7 lat pracy nad 390-stronicowym albumem o metrze paryskim, „213 km pod paryskim brukiem”. W 2014 roku wydaje albumy: „Cztery po roku”, w którym pokazuje Polskę swoich marzeń, „Flow”,, ,Minął
wiek” oraz „Istanbul – street photography”. Najnowsze projekty w 2015 to kontynuacja fotografii ulicznej i filmów o życiu ulicy.
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Nasz szoł powszedni

Pamiętnik znaleziony w szpitalnej szafce
(serial prawie codzienny)

21 marca
Był pierwszy dzień WIOSNY. Na szczęście jeszcze normalnej a nie LUDÓW, bo ta
druga podobno zależy od woli ludu, a jeszcze na razie nie wiadomo do końca co lud
woli. Zarówno ogólnie, jak i indywidualnie, bo przecież mamy demokrację. Stąd
na przykład „SOWIŃSKI W OKOPACH
WOLI” a inni nie. Ale co się odwlecze, to
może być, tyle że później i niezależnie od
tego, co kto woli. Czasem aż chciałoby się
zanucić – „LUDU MÓJ LUDU, CÓŻEŚ
SE UCZYNIŁ...”. Ale nie wszystkim dzisiaj do śpiewania.

24 marca
W telewizji był wywiad z kolejnym, dobrze po dobrej zmianie ustawionym urzędnikiem państwowym. PAN URZĘDNIK
z pełnym przekonaniem i bez skrupułów
olewał każde, niezależnie od treści zadawane mu pytanie, publicznie uprawiając
to partyjno-nakazowe wodolejstwo, mówiąc dokładnie to, co miał i musiał powiedzieć. Pomyślałem – polski MANEKIN
PIS! Nareszcie! I Bruksela nawet w tym
względzie będzie mogła nam naskoczyć!
U nich jeden lejący z pomnika, u nas wielu z posłuszeństwa. Na niektóre pomniki
też. Nie tylko pomniki przyrody.

12 kwietnia
Sąsiada spod okna odwiedził siostrzeniec. Młody, pewny siebie, bezkompromisowy w osądach, a dodatkowo niepokojąco dobrze zbudowany i krótko ostrzyżony. Akurat rozwiązywałem krzyżówkę
i nieopatrznie przeczytałem na głos hasło
– „NIKE Z SAMOTRAKI”. A ten młody na to – „NAJKI! NAJKI SIĘ CZYTA,
GOŚCIU! JĘZYKÓW TRZA SIĘ UCZYĆ
I NADANŻAĆ TRZA, ŻEBY PO JUROPEJSKU MÓWIĆ, CO SIĘ CZYTA!”...
Nie nadążyłem. Najki z Samotraki?!...
Chyba czas umierać...

14 kwietnia
Podobno niedługo ma wejść nowy, genialny, humanitarny program – „SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ PLUS” gwarantujący
bezpłatne leki dla seniorów, którzy do tego
wieku jakimś cudem dożyją. Jeszcze się na
to przez pięć lat nie załapuję, ale czas biegnie, lista tych darmowych leków już podobno coraz krótsza, a przydziały mają być
prawie jak w LOTTO, czyli na „CHYBIŁ-

-TRAFIŁ”, niezależnie od choroby. I co,
przyjdzie czas na mnie, będę miał anginę
a według programu i rządowego przydziału przypadną mi czopki? I jaką będę miał
gwarancję, że dożyję, zanim te czopki dolecą do moich migdałków?! Ale może ci
geniusze właśnie na to liczą! Ciekawe, co
powiedzą ci z hemoroidami, którzy dostaną z przydziału krople do nosa?!

17 kwietnia
W gazecie przeczytałem mądrą maksymę – „WIATR HISTORII JAK ZAWSZE
NAJWYŻEJ W GÓRĘ PODRZUCA TO,
CO LEKKIE”. Patrząc na to, co się dzieje, myślę, że u nas znacznie wyżej raczej
to, co ociężałe. Ale u nas przecież zawsze
musi być po naszemu, niezależnie od wiatrów historii. A wiatry to sobie zawsze możemy sami puścić! A co?! Kto nam zabroni?! Historię, jak trzeba będzie – też zmienimy! A co?!...

terapeutycznej wskazówce – „GŁÓDŹ,
JEDNOCZEŚNIE ZALECAJĄC PRZYJMOWANIE DUŻEJ ILOŚCI PŁYNÓW”.
Efekty podobno murowane. I w Gdańsku
to podobno na każdym kroku widać. Czasem niepewnym, ale widocznym.

24 kwietnia
W tych niepewnych czasach coraz
większą popularnością cieszą się horoskopy, lawinowo wzrasta popyt na usługi różnych wróżek, wróżbitów i jasnowidzów.
Pomyślałem, że sam mógłbym się czymś
takim, nawet nieodpłatnie zająć. Na przykład pod hasłem „ZADZWOŃ DO MNIE
O 3 W NOCY, A POWIEM CI KIM JESTEŚ I CO CIĘ CZEKA, JAK JESZCZE
RAZ TO ZROBISZ!”.

18 kwietnia
Oceniając codzienność nie zdziwiłbym się, gdyby, kultywując sarmackoszlachecko-feudalną wielowiekową narodową tradycję, do Sejmu został wniesiony
projekt ustawy przywracający IUS PRIMAE NOCTIS, czyli PRAWO PIERWSZEJ NOCY i to nie poślubnej, tylko pozatrudnieniowej. A prawo byłoby przywilejem pracodawców, czyli prezesów, naczelników, dyrektorów, ministrów i innych nowo obsadzonych z nowego klucza
dyg-nitarzy. Bo dyg teraz wiele znaczy,
zwłaszcza przemyślany, głęboki i wykonany przed kim trzeba! Odpowiedni dyg
i już jest dyg-nitarz jak się patrzy. Jak
się nie patrzy – też jest. Tylko słuchać
nie zawsze się go daje. Posłom to prawo
dawałoby więcej, bo gdyby tej nocy było akurat posiedzenie Sejmu, to natychmiast można by uchwalić poprawkę IUS
SECUNDAE NOCTIS, bo taką też w tym
Sejmie na pewno dałoby się przegłosować. Oczywiście prawo by było równopłciowe niezależnie od orientacji. Oczywiście orientacji w nowym systemie zatrudniania.

22 kwietnia
Usłyszałem niedawno, że najlepsza
metoda, godna polecenia wszystkim dietetykom, specjalistom od żywienia, leczenia nadwagi i otyłości dawno powstała w Gdańsku a zasadza się na jednej
MEDICUS 5/2016

25 kwietnia
Podobno już uzyskał akceptację poselski pomysł całkowitego zakazu sprzedaży
preparatu „ella-ON”, czyli pigułki „PO”!
Trzeba przyznać, że czego jak czego, ale
pomysłów to nam nie brakuje. Pamiętam,
jak parę lat temu jeden z posłów zgłosił
wniosek, by mężczyznom w Polsce, którzy ukończyli 50 rok życia, bezpłatnie wydawać viagrę, bo to na pewno poprawi sytuację demograficzną kraju. Sam wtedy
zgłosiłem obywatelski projekt, by znakomitemu pomysłodawcy ufundować i postawić pomnik z dziękczynnym napisem –
„WZWODZOWI – POWSTAŃCY”!

26 kwietnia
Nieważne BYĆ ALBO NIE BYĆ, ważne JAK SIĘ PRZYZWYCZAIĆ?!!!...
Irosław Szymański
23

Sałatka po lekarsku

Kłębuszki z niespodzianką
Dzieci, co dziś chcecie na obiad? – Mielone i buraczki !!! Oto najczęstsza odpowiedź naszych milusińskich. A może by tak jakąś wariację na temat
„mielonego”? No właśnie, oto ona:
Składniki:
• 60–75 dag mieszanego mięsa mielonego (najlepiej wołowina, wieprzowina i kurczak)
• 2–3 czubate łyżki bułki tartej
• 2–3 łyżki gęstego majonezu
• 1 średnia cebula
• 1 duża marchewka
• 20 dag pieczarek
• 10 dag żółtego sera (np. salami lub innego ostrego, może być
pleśniowy np. gouyere) w kawałku
• 1–2 ząbki czosnku
• świeży koperek
• sól, pieprz, vegeta/jarzynka, pieprz biały
• gotowe ciasto francuskie (1 opakowanie)
• 1 całe roztrzepane jajko do posmarowania kulek
• ok. 1 litra bulionu
Wykonanie:
Cebulę pokroić w drobną kostkę i zeszklić na patelni z odrobiną soli. Dodać marchewkę startą na średnich oczkach. Chwilę razem smażyć. Zdjąć z ognia i wystudzić. Pokroić w plasterki pieczarki i z niedużą ilością soli obsmażyć na złoty kolor i wystudzić, a następnie posiekać.

Piknik strzelecki
Szanowni, strzelający i niestrzelający jeszcze, Doktorzy,

Zbliża się 30 lat od czasu, gdy
po rozdaniu dyplomów rozjechaliśmy się w świat niosąc trud pomocy
naszym pacjentom. Niektórzy z nas
pracują razem, ciągle się spotykają,
utrzymują kontakt. Wiele osób nie
spotkało się razem od 30 lat.
Tęsknimy za Wami, więc nie traćcie więcej czasu, rejestrujcie się do
udziału w zjeździe i powiadomcie
o nim jak najwięcej Koleżanek i Kolegów!
23–25 WRZEŚNIA 2016.
Zajazd Piastowski
KAZIMIERZ DOLNY
Informacje na stronie:
zjazd1986.wix.com/zjazd
email: zjazd1986@gmail.com

Zapraszamy na Pierwszy Piknik Strzelecki
dla członków Lubelskiej Izby Lekarskiej.
Zawody wspiera finansowo
Komisja Rekreacji i Sportu LIL,
a organizacyjnie VISMAG i LOK Wąwolnica.
Termin: sobota, 17 września 2016, godz. 9–19.
Miejsce: strzelnica LOK Wąwolnica – Kębło k. Wąwolnicy.
Broń, instruktorzy, opieka merytoryczna: VISMAG Lublin.
Spotkanie otwarte dla wszystkich lekarzy, regularnie płacących składki na LIL. Nie wymagamy żadnych uprawnień strzeleckich. Liczy się ochota na dobrą zabawę.
Planujemy zorganizowanie 4–5 punktowanych konkurencji
strzeleckich (pistolet tarczowy, strzelba – rzutki i poppery, karabin dynamiczny, pistolet dynamiczny).
Spotkanie jest przewidziane wstępnie dla ok. 50–60 aktualnych strzelców i strzelców in spe. Osoby towarzyszące mile widziane. Przewidziany kącik strzelań z broni historycznej
oraz paintball, a dla zgłodniałych grochówka, pierogi i kiełbasa z ogniska.
Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników spotkanie jest bezalkoholowe. Dla zwycięzców przewidziane są puchary i dyplomy.
Liczba uczestników jest ograniczona pojemnością strzelnicy.
Strzelcy pokrywają jedynie koszty wystrzelonej amunicji –
planowana opłata wpisowa ok. 20 PLN a’ konto amunicji przy
rejestracji. Zgłoszenia mailowe: strzelamy@interia.pl
Zapraszamy potencjalnych sponsorów do wsparcia zawodów
– umożliwi nam to zwiększenie liczby uczestników.
Zainteresowanych zawodami prosimy o mailowe sugestie.
Organizatorzy:
Komisja Rekreacji i Sportu LIL – Grzegorz Pietras
Marek Czajkowski – Klinika Kardiochirurgii SPSK-4
Leszek Czajkowski – W&L Dent
Kontakt:
strzelamy@interia.pl
Informacje także na stronie Komisji Rekreacji i Sportu LIL.

VI Ogólnopolska Grand Prix
w strzelectwie myśliwskim dla lekarzy
Mięso mielone przełożyć do miski, dodać majonez, bułkę
tartą, usmażoną cebulę z marchewką, pieczarki, posiekany koperek (wg uznania), zmiażdżony w prasce czosnek, przyprawy i dokładnie wymieszać. Mięso podzielić na równe porcje
i formować kulki. (Na jedną kulkę około 10 dag farszu). Ser
pokroić w kostkę 1 x 1 cm i wkładać do środka każdej kulki.
Następnie kulki obgotować w gorącym bulionie przez około
10 minut. Ciasto francuskie pociąć na cieniutkie paseczki (ok.
1 cm). Paseczkami owinąć wystudzone mięsne kulki. Całość
posmarować „roztrzepanym” jajkiem. Włożyć do nagrzanego
do 200 stopni piekarnika i piec ok. 15–20 minut, aż ciasto nabierze złotego koloru. Mięsne kulki doskonale smakują na ciepło, jak również na zimno z ryżem i czerwonym winem (oczywiście tego ostatniego nie serwujemy milusińskim).
Smacznego!
Dariusz Hankiewicz

Zjazd Absolwentów
AM Lublin
1980–1986

Komisja Rekreacji i Sportu

Turniej Tenisowy
Lekarzy
Serdecznie zapraszamy wszystkich grających
lekarzy, członków Izby Lekarskiej, na organizowany w dniach 25–26 czerwca 2016 roku na kortach klubu Budowlanych Lublin, ul. Krasińskiego 11, turniej tenisa ziemnego. Turniej organizowany jest pod patronatem Lubelskiej Izby Lekarskiej. W ramach turnieju planowane są zajęcia z nauki tenisa ziemnego dla początkujących,
liczba osób jest ograniczona i dlatego o uczestnictwie w zajęciach będzie decydować kolejność
zgłoszeń. W imieniu Komitetu Organizacyjnego
gorąco zapraszamy do zgłaszania uczestnictwa
w turnieju do następujących osób: Mariusz Cios,
tel. 604 405 581, Grzegorz Pietras, tel. 604 195
259, Krzysztof Michałowski, tel. 509 840 525,
prof. Andrzej Semczuk, tel. 601 715 700, Joanna Szafranek, tel. 502 615 413, lub e-mail: komisja.sportu-imprezy@oil.lublin.pl.
Komitet Organizacyjny Turnieju

Zagramy w golfa
Komisja Sportu OIL w Lublinie oraz
Pierwszy Lubelski Klub Golfowy serdecznie zapraszają członków OIL z rodzinami
na IX Mistrzostwa Izb Lekarskich, które odbędą się w dniach 25–26 czerwca w Sobieniach Królewskich k. Otwocka i na Akademii Golfa w ośrodku MOSiR nad Zalewem Zemborzyckim k. Lublina. W programie turniej na profesjonalnym polu golfowym klubu Sobienie Królewskie w sobotę 25.06.2016 r. oraz szereg atrakcji w niedzielę 26.06.2016 r. Będą to m.in. nauka
gry w golfa dzieci i dorosłych oraz miniturnieje minigolfa i golfa 6-dołkowej akademii golfowej „Pitch and Putt”. Po turnieju
w niedzielę zapraszamy na grilla. Zapisy
na jeden lub oba dni mistrzostw do dnia
23.06.2016 r. pod nr tel. 600 450 767, na
stronie www.facebook.com/lekarskigolf
lub w Komisji Sportu OIL w Lublinie.

Tylko dla seniorów
Sprawdź, czy zdałbyś teraz LEK?
Zaznacz poprawną odpowiedź
1. Do objawów ostrego rozpadu
nowotworowego należą:
A) hiperkaliemia
B) wzrost stężenia kwasu
moczowego
C) wzrost stężenia fosforanów
D) prawidłowe odpowiedzi A i B
E) prawidłowe odpowiedzi A, B, C
2. Do objawów raka jajnika nie
należy:
A) bóle w miednicy i w jamie
brzusznej
B) oligouria
C) powiększenie obwodu brzucha
D) wzdęcia i uczucie pełności
E) parcia naglące

„Złoty Eskulap”
Puławy 19.06.2016 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich medyków (i nie tylko medyków) spod znaku św. Huberta na sportową rywalizację na strzelnicy myśliwskiej oraz odkrywanie uroków Lubelszczyzny w jak
najliczniejszym gronie. W przeddzień zawodów zapraszamy na
plenerowe spotkanie integracyjne w jednym z uroczych lokali
nad Wisłą. Darz Bór.
Informacje na temat zawodów oraz karta zgłoszeniowa znajdują się na stronie internetowej

www.zlotyeskulap.pl

Przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego
MEDICUS 5/2016
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Lekarze
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Dentyści
• Zatrudnię – nawiążę współpracę z lekarzem stomatologiem w NZOZ w Kraśniku, świadczącym
usługi prywatnie i w ramach NFZ. Atrakcyjne warunki pracy, nowoczesny sprzęt (mikroskop). Tel.
724 869 686.
• Nawiążemy współpracę z lekarzem stomatologiem w Chełmie. Pacjenci prywatni i NFZ. Atrakcyjne warunki pracy, możliwość kształcenia się
w różnych dziedzinach stomatologii. CV proszę przesyłać na maila biuro.collage@wp.pl Tel.
660 051 022.
• Zatrudnię w Chełmie lekarza stomatologa do pracy na umowę z NFZ i prywatnie. Gabinet położony w centrum miasta, dogodny dojazd. Tel. 604
275 282.
• NZOZ w Puławach zatrudni lekarza stomatologa.
Praca w gabinecie prywatnym. Bardzo dobre warunki pracy. Dużo pacjentów. Tel. 504 073 832.
• Gabinet w centrum Białej Podlaskiej zatrudni stomatologa – kontakt: deniro@post.pl, tel. 602 507
717.
• NZOS w Szczebrzeszynie świadczący usługi prywatne i w ramach NFZ zatrudni lekarza stomatologa. Oferujemy bardzo dobre warunki pracy
i mieszkanie. Tel. 608 556 950 po 20.
• Zatrudnimy lekarza stomatologa do pracy w prywatnej, nowocześnie wyposażonej przychodni
w Lublinie. CV prosimy przesyłać na adres: orchideadent@wp.pl; Tel. 506 715 166.
• NZOZ w Lublinie zatrudni chirurga stomatologicznego/implantologa. Tel. 601 265 667.
• NZOZ w Potoczku (okolice Janowa Lubelskiego)
zatrudni lekarza dentystę. Praca prywatnie i/lub
w ramach NFZ. Szeroka baza pacjentów. Nowocześnie wyposażony gabinet. Oferujemy bardzo
dobre warunki pracy i mieszkanie. Dni i godziny
pracy do uzgodnienia. Tel. 603 880 840.
• Zatrudnię lekarza stomatologa ze specjalizacją
w gabinecie w Lublinie, świadczącym usługi prywatnie i w ramach NFZ. Tel. 604 455 557.
• Lekarz stomatolog z 4-letnim doświadczeniem
poszukuje pracy na terenie Lublina lub w okolicach Lublina odległych o około 10 km. Tel. 697
821 302.
• Nawiążę współpracę ze stomatologiem w Przychodni Stomatologicznej w Piaskach (20 km od
Lublina).Kontakt. Tel.: 507 031 979.
• Prywatny, nowoczesny gabinet stomatologiczny w Lublinie zatrudni lekarza dentystę z własną
działalnością gospodarczą, lub gotowością do jej
założenia. Tel. 500 200 181.
• Zatrudnię stomatologa w gabinecie z kontraktem
z NFZ ze specjalizacją lub bez. Tel. 502 055 161.
• Zatrudnimy lekarzy stomatologów w gabinecie
MediDent w Łęcznej – dobre warunki współpracy, nowoczesne techniki, możliwość szkoleń oraz
podnoszenia kwalifikacji. MediDent Gabinety Lekarsko-Dentystyczne, ul. Polna 30, 21-010 Łęczna. Tel. 519 111 517 www.medident-leczna.pl
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• Higienistkę stomatologiczną z uprawnieniami zatrudnię w gabinecie w Lublinie, CV proszę przesyłać stom.lub@gmail.com
• Lekarzy stomatologów specjalistów zatrudnię
w gabinecie w Lublinie, CV proszę przesyłać stom.
lub@gmail.com
• Praca dla lekarzy stomatologów – www.supradent.com.pl/praca
• Pracownia w centrum Lublina przyjmie do wykonania prace zlecone z zakresu protetyki dentystycznej. Tel. 500 846 236.

Wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia dla

dr Anny Górak
z powodu śmierci

Męża
składają pracownicy Katedry i Kliniki Reumatologii
i Układowych Chorób Tkanki Łącznej SPSK nr 4 w Lublinie.
Aniu, jesteśmy z Tobą

Drobne
• Wójt Gminy Adamów, powiat Łuków, wynajmie
pomieszczenie na gabinet praktyki prywatnej.
Tel. 608 501 899.
• SP ZOZ w Adamowie, powiat Łuków, wynajmie
pomieszczenie na gabinet praktyki prywatnej.
Tel.608 501 899.
• Sprzedam negatoskop jednoklatkowy z regulacją, typ NGP11. Stan bardzo dobry. Cena 500,00
zł. Tel. 502 115 045.
• Sprzedam funkcjonujący NZOZ stomatologiczny
– własność bez obciążeń, o dwóch lokalizacjach
w Lublinie, wyposażony w najnowocześniejszy
sprzęt, 6 gabinetów, pracownia rentgenodiagnostyczna, w tym obrazowanie 3D, pracownia protetyczna, baza pacjentów, ISO, kontrakt z NFZ. Kontakt:: stom.lub@gmail.com
• Sprzedam 1/2 udziałów w NZOZ stomatologicznym (4 stanowiska) w centrum Lublina, wszystkie media, 2 garaże, 2 miejsca postojowe plus wyposażenie pracowni protetycznej. Kontakt stom.
lub@gmail.com
• 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 lokal z wyposażeniem gabinetu dentystycznego i pracowni protetycznej lub wydzierżawię. Pomieszczenie znajduje się w śródmieściu
Lublina i ma wszystkie media. Tel.600 877 755.
• Sprzedam wyposażenie gabinetu stomatologicznego: unit firmy szwedzkiej, typ ASDI Combinette, autoklaw Tau Clave 3000, fotel rozkładany „Beskid”, kompresor włoski, bezolejowy, duży, 15 atm.
„Fiac Dental”, asystor oraz końcówki turbinowe,
kątnice, prostnice i inne narzędzia dentystyczne.
Tel. 600 877 755.
• Lokal na gabinet w centrum Białej Podlaskiej wynajmę – kontakt deniro@post.pl, tel.
602 507 717.
• Sprzedam używane końcówki stomatologiczne
turbinowe, wolnoobrotowe, prostnicę, końcówkę endodontyczną oraz drobne narzędzia, wiertła i akcesoria stomatologiczne. Tel. 509 615 207.
• Kupię używany wewnątrzustny aparat rtg, najlepiej marki Planmeca. Tel. 601 265 667, mail: mirron@hot.pl
• Kupię NZOZ lub działający duży gabinet stomatologiczny w Lublinie. Tel. 601 265 667, mail: mirron@hot.pl
• Kupię lokal na gabinet stomatologiczny 100–150
mkw. w Lublinie. Tel. 601 265 667, mail: mirron@
hot.pl

Duszpasterstwo
Służby Zdrowia
Archidiecezji Lubelskiej

Pielgrzymka do Wilna
Duszpasterstwo Służby Zdrowia zaprasza
na organizowaną z okazji
Roku Jubileuszowego Miłosierdzia
Pielgrzymkę-wycieczkę do Wilna
– kolebki kultu Miłosierdzia Bożego
Termin: 15–17 lipca 2016 r.
Koszt: 599 zł.
Szczegóły i program:

www.dsz.oil.lublin.pl

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

• Przychodnia EMPATIA w Międzyrzecu Podlaskim
zatrudni lekarza do pracy w POZ (specjalistę medycyny rodzinnej, internistę, pediatrę, lub w trakcie specjalizacji). Korzystne warunki wynagrodzenia, dowolna forma zatrudnienia, nowoczesna
przychodnia. Tel. 501 203 088, lub 501 063 325.
• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim zatrudni
lekarzy specjalistów. Nowoczesna przychodnia,
wysokiej klasy sprzęt, USG, korzystne warunki wynagrodzenia, forma współpracy do uzgodnienia.
Tel. 501 203 088, lub 501 063 325.
• Alergologa, dermatologa i endokrynologa zatrudnimy VIP medical, Chodźki 17, lok. 8, Lublin. Tel.
501 219 504.
• SP ZOZ w Adamowie, powiat Łuków, zatrudni od
zaraz lekarza POZ. Dysponujemy mieszkaniem
służbowym.Tel.608 501 899.
• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim zatrudni
lekarza do pracy w POZ (specjalistę medycyny rodzinnej, internistę, pediatrę, lub w trakcie specjalizacji). Korzystne warunki wynagrodzenia, dowolna forma zatrudnienia, nowoczesna przychodnia.
Tel. 501 203 088, lub 501 063 325.
• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim zatrudni
lekarzy specjalistów. Nowoczesna przychodnia,
wysokiej klasy sprzęt, USG, korzystne warunki wynagrodzenia, forma współpracy do uzgodnienia.
Tel. 501 203 088, lub 501 063 325.
• Wójt Gminy Adamów, powiat Łuków, zatrudni od
zaraz lekarza POZ. Tel. 608 501 899.
• Przychodnia EMPATIA w Międzyrzecu Podlaskim
zatrudni lekarza do pracy w POZ (specjalistę medycyny rodzinnej, internistę, pediatrę, lub w trakcie specjalizacji). Korzystne warunki wynagrodzenia, dowolna forma zatrudnienia, nowoczesna
przychodnia. Tel. 501 203 088, lub 501 063 325.
• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim zatrudni
lekarzy specjalistów. Nowoczesna przychodnia,
wysokiej klasy sprzęt, USG, korzystne warunki wynagrodzenia, forma współpracy do uzgodnienia.
Tel. 501 203 088, lub 501 063 325.
• NZOZ w Józefowie nad Wisłą zatrudni do pracy
w poradni POZ, lekarza chorób wewnętrznych
(jeden dzień w tygodniu – kilka godzin). Kontakt
509 043 908.
• Brzeskie Centrum Medyczne, Szpital Powiatowy
w Brzegu, woj. opolskie poszukuje lekarzy ze specjalizacją lub w trakcie specjalizacji w kierunkach:
chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne, ginekologia, anestezjologia. Kontakt: medyczny.bcm@
op.pl lub (77) 444 65 36.
• W związku z dynamicznym rozwojem, prywatne
specjalistyczne CENTRUM MEDYCZNE CHODŹKI
nawiąże współpracę z lekarzami wszystkich specjalizacji, ul. Chodźki 17, lok 5, www.cmchodzki.
pl, tel. 604 710 463.
• Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im.
Jana Bożego w Lublinie zatrudni lekarzy specjalistów w zakresie: chorób płuc, chorób wewnętrznych, radiologii i diagnostyki obrazowej, anestezjologii i intensywnej terapii, gastrologa z możliwością wykonywania badań endoskopowych.
Możliwość zatrudnienia etatowego lub kontraktowego, w pełnym lub częściowym wymiarze czasu pracy. Warunki pracy i płacy do uzgodnienia
w SPSzW w Lublinie, ul. Biernackiego 9. Tel. (81)
740-20-39, (81) 740-89-87, e-mail: sekretariat@
spszw.lublin.pl, place@spszw.lublin.pl
• NZOZ PMR „VITA” Sp. z o.o., 22-200 Włodawa, ul.
1000-lecia PP 13, zatrudni na stałe lekarza rodzinnego, internistę oraz nawiąże współpracę z lekarzami różnych specjalności. W NZOZ „VITA” istnieje możliwość tworzenia list aktywnych pacjentów POZ (deklaracji wyboru lekarza) dla lekarzy
rodzinnych. Dowolna forma zatrudnienia, mieszkanie służbowe. Tel. 82 572 23 00, kom. 513 030
011, e-mail nzozvita@europoczta.pl
• SP ZOZ w Nałęczowie zatrudni lekarza do pracy
w POZ (medycyna rodzinna, internista).
• Prywatne Centrum Medyczne Strażacka w Opolu Lubelskim serdecznie zaprasza do współpracy
lekarza neurologa i alergologa.Tel. 693 725 253.

• Lekarz medycyny pracy (praktyka prywatna) nawiąże współpracę z laryngologiem w zakresie
konsultacji dla potrzeb medycyny pracy. Tel.: 509
937 328.
• SP ZOZ w Hrubieszowie zatrudni lekarzy: anestezjologa, neurologa, chirurga, pulmonologa,
radiologa, rehabilitanta, lekarza POZ. Tel. 84 696
32 96.
• Przyjmowanie dorosłych pacjentów. Praca w dobrze funkcjonującej przychodni, z doświadczonymi i życzliwymi współpracownikami. Forma
zatrudnienia do uzgodnienia (umowa o pracę,
kontrakt). Atrakcyjne warunki pracy i płacy. Tel.
661 263 511.
• Lekarz internista (na emeryturze) poszukuje pracy w POZ na terenie Lublina w niepełnym wymiarze. Tel. 534 359 532.
• NZOZ w Lublinie podejmie współpracę z lekarzem
specjalistą medycyny rodzinnej. Warunki współpracy oraz forma zatrudnienia do uzgodnienia.
Tel. 531 317 766.
• Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych w Zamościu zatrudni lekarza, wymagane aktualne prawo wykonywania zawodu. Warunki pracy i płacy do uzgodnienia. Tel.: dyrektor 84 638 94 57, księgowość:
84 627 38 95, 84 638 94 58.

Składki członkowskie w 2016 r.
Zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej nr 27/14/VII z 5 września 2014 r.
z dniem 1 stycznia 2015 r. zmieniła się wysokość składki członkowskiej na rzecz izby
lekarskiej.
Uchwała ustala wysokość składki obowiązującej lekarza lub lekarza dentystę,
członka okręgowej izby lekarskiej na 60 zł
miesięcznie.
Lekarz/lekarz dentysta posiadający
ograniczone prawo wykonywania zawodu opłaca składkę w wysokości 10 zł
miesięcznie.
Stałe zwolnienie z obowiązku opłacania
składki przysługuje lekarzowi, który ukończył 75 lat lub został skreślony z rejestru
członków okręgowej izby lekarskiej.
Czasowe zwolnienie z opłacania składki
przysługuje lekarzowi, który złożył wniosek wraz z oświadczeniem, że nie osiąga przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem
renty lub emerytury, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych lub ustaw regulujących zaopatrzenie emerytalne służb
mundurowych. Czasowe zwolnienie przysługuje tylko na okres nieosiągania powyżej opisanych przychodów.
Lekarz, który przed wejściem w życie
uchwały, miał ustaloną miesięczną wysokość składki na kwotę 10 złotych, opłaca składkę w tej kwocie do czasu nabycia

prawa do zwolnienia z obowiązku opłacania składki.
Lekarz, który przed wejściem w życie uchwały, uzyskał prawo do zwolnienia
z obowiązku opłacania składki zachowuje
prawo do zwolnienia do czasu zaistnienia
zdarzenia skutkującego powstaniem obowiązku opłacania składki.
Wszelkie zmiany mające wpływ na
wysokość składki członkowskiej należy
zgłaszać w izbie lekarskiej w terminie do
30 dni. Zmiany te skutkują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ORL podjęła stosowną
uchwałę.
Składkę za dany miesiąc opłaca się do
końca tego miesiąca lub z dowolnym wyprzedzeniem.
Składki należy opłacać przelewem na
indywidualne konto bankowe lub w kasie LIL.
Pełna treść uchwały jest dostępna
na stronach NIL pod adresem: http://
www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0008/97262/ru027-14-VII.pdf
Numer indywidualnego konta do
wpłat składek członkowskich można
sprawdzić na stronie Lubelskiej Izby
Lekarskiej: http://www.oil.lublin.pl/
skladki.html
Informacji dotyczących składek udziela pracownik rejestru składek członkowskich:
tel.: 81 536-04-54,
e-mail: skladki@oil.lublin.pl

Pożyczki
Pożyczki socjalne będą realizowane
w maju 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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Odp. „Tylko dla seniorów” 1E 2B

Praca

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
27

Biura w delegaturach

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

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

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

Wtorek:
Jacek Szkutnik – godz. 14.00-15.30
Barbara Hasiec – godz. 13.30-15.30
Grzegorz Pietras – godz. 14.30-15.30
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
Warszawska 14,
Uwaga!
21-500 Biała Podlaska
Zmiana
biala.podlaska@oil.lublin.pl
czynne: poniedziałek – piątek
7.30-15.30
• delegatura Chełm:
tel./fax 82 564-35-99
ul. Ceramiczna 1, 22-100 Chełm
chelm@oil.lublin.pl
czynne: poniedziałki, środy, czwartki:
9-15, wtorki i piątki – nieczynne
• delegatura Zamość:
tel. 84 638-46-58
ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość
zamosc@oil.lublin.pl
czynne: poniedziałek – piątek
8.30-14.30

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

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

Klasa E 220 d – zużycie paliwa (średnio) – 4,1 l/100 km, emisja CO2 (średnio) – 107 g/km.

Nowa Klasa E.
Arcydzieło inteligencji.
Sprawdź innowacje Klasy E: www.mercedes-benz.pl/nowa-klasa-e

od 2099 PLN*
*Rata miesięczna netto dla Klasy E 220 d w programie finansowania Lease&Drive Basic dla przedsiębiorców
(wpłata wstępna: 10% ceny pojazdu, okres umowy: 48 miesięcy, przebieg całkowity: 80 000 km).
Oferta Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o.

